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Suomen Asiakastieto Oy

Lausunto

08.09.2017

Asia:  1/41/2016

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

1 luku. Yleiset säännökset

Yleiset kommentit

Suomen Asiakastieto Oy pitää tärkeänä ehdotusta erityisesti siltä osin, kun sen 3 §:ssä annetaan 
tarkentavaa sääntelyä Asetuksen 6. artiklaan liittyen.

Suomen Asiakastieto Oy pitää erittäin tärkeänä sitä, että Oikeusministeriö tietosuoja-asetuksen 
vastuuministeriönä pitää huolen siitä, että sektoriministeriöt ryhtyvät välittömästi tarvittavaan 
lainsäädäntötyöhön tietosuojalautakunnan lupien perusteella suoritettavan käsittelyn edelleen 
mahdollistamiseksi (mietinnön sivu 39). Kyseiset lainsäädännöt on saatava voimaan samalla hetkellä, 
kun asetusta ryhdytään soveltamaan ja poikkeusluvat menettävät merkityksensä.

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen Asiakastieto Oy:llä ei ole yksityiskohtaista lausuttavaa lain tarkoituksesta tai 
soveltamisalasta.

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

Suomen Asiakastieto Oy puoltaa ehdottomasti ratkaisua, jossa lakiin otetaan erityinen säännös 
oikeudesta käsitellä tietoja tilanteissa, joissa kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden 
hoitamista julkisyhteisöissä, elinkeinoelämässä ym. Suomen Asiakastieto Oy pitää onnistuneena ja 
tärkeänä siihen tehtyä lisäystä ”muu vastaava toiminta”.

Kohdassa ei ole enää vaatimusta siitä, että tietojen tulisi olla ”yleisesti saatavilla”. Suomen 
Asiakastieto Oy tulkitsee tämän tarkoittavan sitä, että myös esim. tiedot henkilöiden toimimisesta 
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tietyssä asemassa tai työtehtävässä yrityksessä, vaikka eivät nämä ole virallisia vastuuhenkilöasemia 
(kuten toimitusjohtaja) voidaan katsoa olevan kohdassa tarkoitettuja tietoja.

Suomen Asiakastieto Oy toteaa, että vastaavia henkilötietoja voidaan jatkossakin käsitellä myös 
asetuksen 6. artiklan 1. f. kohdan ”oikeutettu etu” etu perusteella tilanteissa, joissa ”yleisen edun” ei 
ehkä voida katsoa toteutuvan. Yksi tällainen käsittelytarkoitus on suoramarkkinointi, jonka 
mainitaan asetuksen resitaaleissa olevan oikeutetun edun mukaista käsittelyä. 

Suomen Asiakastieto Oy kannattaa 3 §:n 2. kohdan mukaisen ”yleistä etua” koskevan säännöksen 
sisällyttämistä yleiseen ”tietosuojalakiin”. Suomen Asiakastieto Oy toteaa samalla, että 
luottotietolain (526/2007) voidaan katsoa olevan Asetuksen 6. artiklan e. kohdan mukaista 
sääntelyä. Käsityksemme mukaan luottotietolain lainmukaisuutta voitaisiin perustella myös 6. 
artiklan c. kohdalla, jota voidaan, ottaen huomioon myös resitaalien sisältö, käyttää käsittelyn 
oikeustusperusteena laajemminkin kuin vain tilanteissa, joissa käsittelijää nimenomaan velvoitetaan 
käsittelyyn.

Mietinnön sivulla 140 lausutaan yleisen edun mukaisen käsittelyn osalta, että ”rekisteröidyllä olisi 
oikeus esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaiseen oikeuteen tietojen 
poistamiseen”. Ottaen huomioon Asetuksen 17. Artiklan 3. kohdassa lausutun ”Edellä olevaa 1 ja 2 
kohtaa ei sovelleta….b. jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten”, 
voidaan kysyä onko mietinnön lausuma tältä osin asetuksen mukainen. Tässä suhteessa annettava 
sääntely on epäselvää.

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

Suomen Asiakastieto Oy:llä ei ole erityistä lausuttavaa kohtaan.

Suomen Asiakastieto Oy pitää tärkeänä, että sektoriministeriöt ryhtyvät välittömästi vaadittavaan 
lainsäädäntötyöhön, jotta Tietosuojalautakunnan lupien varassa suoritettava käsittely esim. 
pankkien- ja vakuutusyhtiöiden väärinkäytösrekistereiden osalta voisi jatkua sellaisenaan. Tilanne, 
jossa näiden tietojen käsittely tulisi lopettaa lainsäädännön puuttumisen takia ei ole hyväksyttävissä.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

15 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

Suomen Asiakastieto Oy:llä ei ole vahvaa kantaa lapselle sovellettavan ikärajan suhteen. Suomen 
Asiakastieto Oy perustelee 15 vuoden ikärajaa sillä, että ko. ikärajaa käytetään luottotietolaissa 
rajana, minkä ikäisestä henkilöstä voi luottotietorekisteriin rekisteröidä tietoja. 

3 luku. Valvontaviranomainen
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Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä

Ei kommentoitavaa.

Muut yleiset kommentit valvontaviranomaista koskevasta 3 luvusta.

Ei kommentoitavaa.

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?

kyllä

Perustelut

Sanktio voisi yhtenä tekijänä olla varmistamassa viranoamaisten toiminnan oikeellisuutta.

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

-

Muut yleiset kommentit oikeusturvaa ja seuraamuksia koskevasta 4 luvusta.

Ei kommentoitavaa.

5 luku. Tietojenkäsittelyn erityistilanteet

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

Ei kommentoitavaa.

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

Ei kommentoitavaa.

Muut yleiset kommentit tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.

Suomen Asiakastieto Oy kannattaa ehdotetun muotoista sääntelyä henkilötunnuksen käsittelystä.

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

Yleiset kommentit tietosuojarikosta koskevasta 9 §:stä.

Ei kommentoitavaa.

Muut mahdolliset kommentit
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Muita huomioita työryhmän mietinnöstä ja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Suomen Asiakastieto Oy yhtyy mietinnön liitteessä 4. esitettyyn kantaan, jonka mukaan   
henkilötietoja tulisi voida luovuttaa samoin edellytyksin viranomaisen luona, suullisesti tai 
sähköisesti. Luovutustapaa ei voida nykypäivänä pitää ratkaisevana henkilötietojen suojan kannalta.

Suomen Asiakastieto Oy pitää tärkeänä, että viranomaiset (oikeusministeriö, tietosuojaviranomaiset) 
aloittavat välittömästi tietosuoja-asetusta koskevan yleiseen tiedottamisen ja opastavan materiaalin 
tuottamisen. Asetuksen sisällöstä ja vaikutuksista on liikkeellä runsaasti väärää tietoa. 
Tietosuojasääntelyn epäselvyys sekä edelleen muuttuvat tulkinnat antavat erittäin huonon kuvan 
sääntelyn yleisestä tasosta ja koko sääntelyprosessista sekä EU:ssa että Suomessa.

Jokela Juuso
Suomen Asiakastieto Oy - lakiasiainpäällikkö Juuso Jokela


