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Asiakkuusmarkkinointiliitto ry

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

-

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

-

2 luku. Käsittelyn oikeusperuste eräissä tapauksissa

Yleiset kommentit käsittelyn lainmukaisuutta koskevasta 3 §:stä.

ASML kannattaa säännöstä koskien oikeutta käsitellä tietoja tilanteissa, joissa kysymys on henkilön 
asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitamista julkisyhteisöissä ja elinkeinoelämässä sekä tähän liittyen 
tehtyä ”muu vastaava toiminta” lisäystä ja ”yleisesti saatavilla” olevan vaatimuksen poistamista. 

3 §:ssä tarkoitettujen henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitamista koskevien tietojen käsittely on 
mahdollista myös asetuksen 6 artiklan f kohdan oikeutetun edun perusteella. Jotta 3 § ei synnyttäisi 
väärää tai liian suppeaa kuvaa käsittelyperusteiden kokonaisuudesta niin ASML katsoo, että 
säännöksen perusteluihin tulisi ottaa tätä koskeva maininta 6.1.f-artiklasta käsittelyperusteena. 
Edelleen perusteluista tulisi käydä ilmi, että sellainen julkisen sektorin henkilötietojen käsittely, joka 
ei johdu lailla säädetystä tehtävästä, yleisestä edusta tai julkisen vallan käyttämisestä on mahdollista 
6 artiklan muilla käsittelyperusteilla.

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

Ei kommentoitavaa
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Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamiseen lapselle sovellettavan ikärajan tulisi olla:

13 vuotta

Ikärajaa koskevat perustelut

ASML:lla ei ole vahvaa näkemystä lapselle sovellettavasta ikärajasta. Jos jäsenvaltioille tai 
Pohjoismaille ei muodostu yleistä linjaa niin 15 vuoden ikärajan asettamista tukisi nykykäytäntö ja 
muussa kotimaisessa lainsäädännössä olevat ikärajat. Toisaalta iso osa alle 13-vuotiaista käyttää 
internetin palveluita aktiivisesti ja ilman huoltajien suostumusta, jolloin keinotekoisen korkeamman 
ikärajan asettaminen voi hyvin johtaa ainoastaan rajoitusten kiertämiseen. 

3 luku. Valvontaviranomainen

Yleiset kommentit suullista käsittelyä seuraamuslautakunnassa koskevasta 16 §:stä

ASML pitää suullisen käsittelyn mahdollisuutta perusteltuna oikeusturvatakeena.

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?

-

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.

Pykälässä säädettäisiin perustellusti vapautuksista ja poikkeuksista tietosuoja-asetukseen mm. 
journalistisia tarkoituksia varten. ASML kiinnittää huomiota siihen että nykyisen, erityisesti 
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digitaalisen julkaisemisen lukuisten eri muotojen ja toimijatyyppien suhde ”journalistisen 
tarkoituksen” rajoihin jää ehdotuksessa kokonaan käsittelemättä.

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

Ehdotettu vaikutustenarvioinnin pakollisuus ja velvoite toimittaa vaikutusarviointi kirjallisesti 
valvovalle viranomaiselle ei ASML:n mielestä ole tarpeellista, Tutkimus ja tilastointi on 
nykymuodossaan ”rullaavaa” ja operatiivisesti niin dynaamista että ei ole perusteltua rasittaa niitä 
näillä velvoitteilla, muut velvoitteet suojaavat riittävästi rekisteröityjä.

Muut yleiset kommentit tietojenkäsittelyn erityistilanteita koskevasta 5 luvusta.

ASML kannattaa ehdotetun muotoista sääntelyä henkilötunnuksen käsittelystä

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

ASML pitää tärkeänä pikaisesti käynnistettävää mutta huolellisesti tehtävää jatkotyötä jossa 
mietinnössä esiteltyjen tietosuojalautakunnan lupien mukaiset esimerkiksi petosten estämiseen 
liittyvät toimintamallit voisivat jatkua uuden kansallisen sektorisääntelyn turvin.
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