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Viite OM017:00/2015  

Lausuntopyyntönne työryhmämietinnöstä ”Uudelleenlaaditun 

maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämät lainsäädäntömuutokset” 

 

TIETOSUOJAVALTUUTETUN LAUSUNTO 

 

Oikeusministeriö on pyytänyt tietosuojavaltuutetun lausuntoa otsikon mukaisesta työ-

ryhmämietinnöstä. Kiitän mahdollisuudesta lausua asiassa. 

 

Olen jo aiemmin antanut useita lausuntoja liittyen suunnitteilla olleeseen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetukseen maksukyvyttömyysmenettelyistä. Sittemmin 

valmistuneeseen uudelleenlaadittuun asetukseen, sekä nyt käsillä olevaan työryhmä-

mietintöön, liittyy henkilötietojen käsittelyn kannalta useita parannuksia. Jäsenvaltioil-

le on jäänyt mahdollisuus olla julkaisematta tietoverkossa niiden ihmisten maksuky-

vyttömyyttä koskevia tietoja, jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa. Ja kotimaista 

lainsäädäntöä uudistettaessa tulee samalla säädettyä lain tasolla monista yksityishenki-

lön velkajärjestelyyn liittyvistä henkilötietojen käsittelykysymyksistä, joista on aiem-

min säädetty asetuksella. 

 

Tietojen luovutuksista säätäminen 

 

Yksityiselämän suoja on perusoikeus. Suomen perustuslain 10 §:n 1 momentti sisältää 

lainsäädäntötoimeksiannon, jonka mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkem-

min lailla. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan ottanut kantaa sii-

hen, minkälaisista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista tulee säätää lain tasol-

la. Näihin kuuluvat mm. tietojen luovutukset. 

 

Ehdotuksessa velkajärjestelyrekisteristä annetun lain 8 § 3 momentiksi jää epäselväk-

si, onko tarkoitus säätää tyhjentävästä listasta hyväksyttäviä käyttötarkoituksia, vai 

tarkoitetaanko, että erikseen mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi muukin hyväksyttä-

vä tarkoitus käy. Jälkimmäisessä tapauksessa olisi syytä kysyä, onko tietojen luovu-

tuksesta säädetty riittävän kattavasti ja yksityiskohtaisesti. 

 

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 88 §:ään on esityksen mukaan jää-

mässä asetuksenantovaltuus mm. ulosottomiehen velvollisuudesta tehdä ilmoituksia 

rekisteriviranomaisille. Pyydän oikeusministeriötä varmistumaan, että henkilötietojen 

luovuttaminen tulee kuitenkin säädettyä riittävän kattavasti ja yksityiskohtaisesti lain 

tasolla. 

 Oikeusministeriö 

 oikeusministerio@om.fi 
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Tietojen säilytysajasta säätäminen 

 

Ehdotuksessa velkajärjestelyrekisteristä annetun lain 5 §:ksi käytetty sanapari ”sen 

jälkeen” jättää tietojen säilyttämisajan avoimeksi. Yhdessä 2-kohdan enintään-sanan 

kanssa lainkohta on epäselvä. 

 

Tietojen julkaisemisen menettelytavoista 

 

Asetuksesta johtuen luonnollistenkin henkilöiden maksukyvyttömyyttä koskevia tieto-

ja on jatkossa pidettävä julkisesti saatavilla ainakin silloin, kun velallinen on itsenäi-

nen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja, ja maksukyvyttömyysmenettely liittyy kysei-

seen elinkeino- ja ammattitoimintaan. Näihin tietoihin kuuluvat maksukyvyttömyyden 

lisäksi mm. nimi sekä syntymäaika ja -paikka. 

 

Nostin jo aiemmassa lausunnossani esiin, että ilmaisuilla ”julkaista” ja ”asettaa julki-

sesti saataville” voidaan tarkoittaa monenlaisia teknisiä toteutuksia. Jotta tilanne ei 

muodostuisi luonnollisten henkilöiden kannalta kohtuuttomaksi, olisi nähdäkseni ai-

nakin syytä kiinnittää huomiota keinoihin, joilla vähennetään riskejä tietojen lainvas-

taiseen käsittelyyn ja muihin tietoihin yhdistämiseen. Internetissä julkaistavan tiedon 

elinkaarta on vaikeaa hallita etenkin, jos se päätyy hakukoneiden indeksoitavaksi. 

Niinpä tietoja ei tule julkaista niin, että ne voidaan hakukoneindeksoida. 

 

Lisätiedot 

 

Lisätietoja asiassa antaa tarvittaessa allekirjoittanut ylitarkastaja numerossa 

029 5666794. 

 

 

Tietosuojavaltuutettu  Reijo Aarnio 

 

 

Ylitarkastaja   Johanna Järvinen 


