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Tilastokeskus

Lausunto

06.09.2017

Asia:  1/41/2016

Lausuntopyyntö yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän 
(TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi 
tietosuojalaiksi

1 luku. Yleiset säännökset

Yleiset kommentit

-

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

-

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

-

Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 §:stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia 
koskevasta 6 §:stä.

-

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

-

Ikärajaa koskevat perustelut

-

3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä

-
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Muut yleiset kommentit valvontaviranomaista koskevasta 3 luvusta.

-

4 luku. Oikeusturva ja seuraamukset

Yleiset kommentit käsittelyn viivästymistä koskevasta 23 §:stä.

-

Tulisiko yleisen tietosuoja-asetuksen 83 artiklan mukaisia hallinnollisia sakkoja voida kohdistaa myös 
viranomaisiin ja julkishallinnon elimiin?

-

Perustelut

-

Mikäli vastaus hallinnollisten sakkojen kohdistamista viranomaisiin koskevaan kysymykseen on 
ei, pyydetään esittämään näkemys vaihtoehtoisesta seuraamusjärjestelmästä.

-

Muut yleiset kommentit oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.

-

5 luku. Tietojenkäsittelyn erityistilanteet

Yleiset kommentit henkilötietojen käsittelyä journalistisia, akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten koskevasta 27 §:stä.

-

Yleiset kommentit tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia varten 
tapahtuvaa käsittelyä koskevista poikkeuksista ja suojatoimista

Tilastokeskus pitää ehdotuksessa hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi ehdotettuja 
henkilötietojen käsittelyä tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia 
koskevia 31 ja 32 §:ä hyvinä.

Tilastokeskus pitää tarkoituksenmukaisena ja tärkeänä, että tilastoinnin osalta henkilötietolaissa 
säädetty tarkastusoikeuden rajaaminen on jatkossakin mahdollista. Lakiehdotuksen 31 §:n 2 
momentissa säädettäväksi ehdotetut lisäedellytykset ovat kannatettavia. 

Poikettaessa rekisteröidyn oikeuksista tai rekisterinpitäjän velvollisuuksista, tulee kansallisessa 
lainsäädännössä olla riittävät suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien suojaamiseksi. Lakiehdotuksen 
32 § edellyttäisi erityisiä henkilötietoryhmiä käsiteltäessä yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 
mukaisen tietosuojaa koskeva vaikutustenarvioinnin tekemistä. Ehdotus on kannatettava. 

Muut yleiset kommentit tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.



Lausuntopalvelu.fi 3/3

-

Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n ja 10 §:n 3 momentin muuttamisesta

Yleiset kommentit tietosuojarikosta koskevasta 9 §:stä.

-

Muut mahdolliset kommentit

Muita huomioita työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osassa todetaan, ettei asetusta sovelleta kuolleita henkilöitä 
koskeviin tietoihin. Jäsenvaltiolle annetaan kuitenkin mahdollisuus säätää kuolleiden henkilöiden 
henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöistä.

Työryhmä ehdottaa, ettei kansallisessa tietosuojalaissa säädetä kuolleitten henkilöiden 
henkilötietojen käsittelystä vaan että vainajan ja hänen läheisensä suojan tarve voitaisiin kattaa 
muuttamalla rikoslain yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevaa sääntelyä. 
Tilastokeskus on kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain (459/1973) mukaan 
kuolinsyyasiakirjojen arkistoviranomainen. Tilastokeskus pitää tärkeänä, että vainajan ja hänen 
läheisensä tietojen suojasta säädettäisiin kansallisesti. 

Lehtola Janni
Tilastokeskus


