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1. Parlamentin suosituksia tehokkaasti vastaava tietosuojauudistus – yhteinen 
toimintasuunnitelma

Euroopan komission tammikuussa 2012 esittämää tietosuojakehyksen uudistamista on 
pidettävä myönteisenä, koska siihen on sisällytetty parlamentin suositukset pääosin sellaisina 
kuin ne sisältyivät parlamentin 6. heinäkuuta 2011 antamaan päätöslauselmaan1 suosituksista, 
jotka koskevat kattavaa lähestymistapaa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa, 
tarkemmin määriteltynä tietosuojakehyksen neljää pääotsaketta: täyttä sitoutumista kattavaan 
lähestymistapaan (1 a), yksilöiden oikeuksien lujittamista (1 b), sisämarkkinoiden 
ulottuvuuden edelleen edistämistä, tietosuojasääntöjen paremman täytäntöönpanon 
varmistamista (1 c) sekä tietosuojan maailmanlaajuisen ulottuvuuden vahvistamista (1 d).

1 a. Asetuksen valitsemisella direktiivin 95/46/EY korvaavaksi tietosuojaa koskevaksi 
yleiskehykseksi vastataan parlamentin pyyntöön, jonka tavoitteena oli "täysi yhtenäistäminen 
korkeimmalla mahdollisella tasolla, mikä tarjoaa yksilöille oikeusvarmuuden sekä 
yhdenmukaisen ja korkeatasoisen suojan kaikissa tilanteissa". Toisaalta vaatimusta, jonka 
mukaisesti EU:n toimielinten ja elinten henkilötietojen käsittely, josta säädetään asetuksessa 
(EY) N:o 45/2001, olisi sisällytettävä uuden kehyksen soveltamisalaan, ei ole sisällytetty 
ehdotukseen yleiseksi tietosuoja-asetukseksi.

Komissio on tehnyt poliittisen valinnan, jonka mukaisesti rikosten torjumista, selvittämistä, 
tutkimista ja syytteeseenpanoa sekä tähän liittyviä oikeustoimia koskevana oikeuskehyksenä 
toimii direktiivi. On pidettävä myönteisenä, että oikeuskehykseen sisältyy jäsenvaltioiden 
tietojenkäsittely lainvalvonnassa, mikä täyttää parlamentin pitkäaikaisen vaatimuksen, mutta 
esittelijä katsoo, että asian erityisen herkkyyden vuoksi direktiivin tavoitteet olisi pitänyt 
asettaa korkeammalle. Edellä mainittu on erityisen asianmukaista siitä syystä, että parlamentti 
on selkeästi korostanut, että "alakohtaisilla säännöillä ei saisi missään tapauksessa heikentää 
sitä tietosuojan tasoa, joka on taattu lainsäädäntökehyksellä, jossa määritellään tiukasti yleisiä 
tietosuojaperiaatteita koskevat poikkeukselliset, välttämättömät, oikeutetut ja tarkasti rajatut 
poikkeukset".

1 b. Esittelijät ottavat huomioon, että asetustekstissä on esitetty monia tärkeitä periaatteita ja 
rekisteröityjen oikeuksia koskevia selvennyksiä ja parannuksia. Edellä mainittu koskee uusia 
sääntöjä suostumuksesta ja erityisesti nimenomaisesta suostumuksesta, avoimuussääntöjä, 
rekisteröidylle annettavia lisätietoja, oikeutta tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot, tietojen 
siirtämistä järjestelmästä toiseen sekä arkaluonteisia tietoja ja lapsia koskevia tietoja.

1 c. Uudistuksessa on toteutettu myös muita parlamentin vaatimuksia, jotka koskevat 
tietosuojavastaavia, yksityisyyden suojaa koskevia vaikutustenarviointeja, yleistä 
velvollisuutta ilmoittaa tietoturvaloukkauksista, tietosuojaviranomaisten roolin ja 
toimivaltuuksien vahvistamista ja riittäviä resursseja, 29 artiklan mukaisen 
tietosuojatyöryhmän merkitystä sekä ankaria ja varoittavia seuraamuksia. 

1 d. Säännöksiin, jotka koskevat kansainvälisiä tiedonsiirtoja, joiden nopeuttamista ja 
vahvistamista parlamentti on vaatinut, on liitetty selkeästi vakiintuneet käytännöt, kuten 
yrityksiä koskevat sitovat säännöt ja vakiosopimuslausekkeet, sekä riittävyyden 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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arviointimenettelyn selventäminen, mitä on pidettävä myönteisenä. Lainvalvontayhteistyöhön 
liittyviä tiedonsiirtosäännöksiä on tarkasteltava myös kolmansien maiden kanssa käytävien 
neuvottelujen kannalta, kuten EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojaa koskevan puitesopimuksen 
kannalta, josta parlamentti on myös ilmaissut kantansa monessa yhteydessä.

2. Uudistuksen tärkeimmät osatekijät

Uudistuksen tärkeimmät osatekijät ovat seuraavat:1

– tietosuoja perusoikeutena sellaisena kuin se sisältyy perusoikeuskirjan 8 artiklaan ja 
SEUT:n 16 artiklaan, ja mainitussa yhteydessä sellaisena kuin sillä parannetaan yksilöiden 
mahdollisuuksia hallita henkilötietojaan (vapaaehtoinen, tietoon perustuva ja 
nimenomainen suostumus, oikeus saada korjattua mahdolliset virheelliset henkilötiedot, 
oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa tiedot, ilmoittaminen ja tiedonsaanti, tietojen 
siirrettävyys ja oikeus vastustaa);

– kaikkien tilanteiden ja kaikkien alojen (poikkeuksina kansallinen turvallisuus, yhteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä muun kuin ansiotoiminnan harjoittaminen) kattamisen 
periaatteen säilyttäminen samojen tai samankaltaisten sääntöjen piirissä siten, että 
julkisella ja yksityisellä sektorilla sovelletaan samoja periaatteita ja mekanismeja 
kuitenkin siten, että lainvalvonnan suhteen sovelletaan välttämättömiä ja oikeasuhteisia 
rajoituksia;

– tietosuojasäännösten mukauttaminen uuteen teknologiseen kehitykseen teknisesti 
neutraalilla tavalla (esimerkkeinä sisäänrakennettu yksityisyyden suoja ja 
oletustietosuoja); 

– tietosuojaperusoikeuden tehokkaiden turvaamiskeinojen varmistaminen (käyttötarkoitusta 
koskevien sääntöjen tiukentaminen, rekisterinpitäjän vastuu, tietoturvaloukkausten 
ilmoittaminen, tehokkaat ja riippumattomat kansalliset tietosuojaviranomaiset, kaikkien 
viranomaisten ja kaikkien tiettyä kokoa suurempien yritysten tietosuojavastaavat sekä 
tietosuojavastaavat erityistilanteissa, tehokkaat hallinnolliset suojakeinot ja 
oikeussuojakeinot); 

– pirstoutumisen estäminen ja oikeusvarmuuden tarjoaminen henkilöille, yrityksille 
(sisämarkkinoilla) ja julkisille elimille nk. yhden luukun järjestelmän käyttöönoton 
(valvojan tai käsittelijän päätoimipaikan valvontaviranomaisen toimivalta) sekä 
"yhdenmukaisuusmekanismin" myötä; 

– tietosuojan perusperiaatteiden yhdenmukaistaminen poliisi- ja lainvalvontaviranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja tietojenvaihdossa rikosten torjumista, 
tutkimista, selvittämistä ja syytteeseenpanoa tai rikosoikeudellisten seuraamusten 
täytäntöönpanoa varten (tietosuojanäkökohdat sisältyvät olennaisena osana voimassa 
olevaan ja ehdotettuun EU:n tietosuojalainsäädäntöön), mikä myös lopettaa nykyisen 

                                               
1 Ks. myös komission tiedonanto "Yksityisyydensuoja verkottuvassa maailmassa – Euroopan uusi 
tietosuojakehys", COM(2012)0009.
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käytännön, jonka mukaisesti EU:n säädöksiä (puitepäätös 2008/977/YOS) sovelletaan 
vain tapauksissa, joissa on rajatylittävä elementti;

– kolmansiin maihin suuntautuvan tiedonsiirron turvallisen ja vakaan järjestelmän luominen 
(maakohtainen, aluekohtainen tai toimialakohtainen suojan riittävää tasoa koskeva päätös 
– joka perustuu muun muassa unionissa toimivien rekisteröityjen tehokkaisiin 
hallinnollisiin ja oikeudellisiin muutoksenhakukeinoihin – tai oikeudellisesti sitovassa 
välineessä määritellyt erityiset asianmukaiset takeet) sekä EU:n järjestelmän edistäminen 
ulkomailla (kolmansien maiden kanssa tehtävät sopimukset mukaan luettuina).

3. Pakettimalli

Esittelijät katsovat, että mainitut kaksi uudistusehdotusta antavat ainutlaatuisen 
lainsäädäntömahdollisuuden kehittää tietosuojaa koskeva täysin yhdenmukainen ja 
korkealaatuinen säädös siten, että hyväksytään kumpaakin säädöstekstiä koskeva 
kokonaisvaltainen, tasapainoinen, yhteen sovitettu ja rinnakkainen menettely. "Pakettimalli" 
vastaa parlamentin vuosien aikana esittämiä johdonmukaisia pyyntöjä, jotka ovat koskeneet 
hajanaisuuden ja oikeudellisen epävarmuuden poistavan tehokkaan ja kunnianhimoisen 
tietosuojakehyksen luomista. Erityisesti mainitulla lähestymistavalla

– varmistetaan, että yhteen sovitetuilla lainsäädännöllisillä lähestymistavoilla parannetaan 
kummankin säädöksen asiasisältöä ja johdonmukaisuutta. Käytännössä jokainen paketin 
esittelijä on samanaikaisesti toisen asiakirjan varjoesittelijä. Koordinointi varmistetaan 
myös yhteisillä teknisillä kokouksilla, valiokuntakeskusteluilla ja kuulemisilla (ks. 
jäljempänä). Kahden menettelyn aikataulun yhtenäistäminen on kehitteillä.

– otetaan käyttöön mahdollisimman tehokas ja kokonaisvaltainen lainsäädäntöprosessi, 
jonka puitteissa kokoukset ja keskustelut on yhdistetty ja yhdistetään, mikä takaa 
tehokkaan ajankäytön, minimoi resurssien käytön ja varmistaa lainsäädäntötyön 
perusteellisuuden;

– varmistetaan yhtäläisen tietosuojan tason soveltaminen samanaikaisesti kaikilla EU:n 
toimialoilla, mikä poistaa jäljellä olevat Lissabonin sopimusta edeltävät poikkeamat ja 
varmistaa EU:n tuomioistuimen optimaalisen valvonnan EU:n kaikilla toimialoilla. 

4. Tähänastiset ja tulevat toimet

4 a. Varjoesittelijät, lausunnon antavien valiokuntien valmistelijat, neuvoston 
puheenjohtajavaltio ja komissio ovat käyneet laajoja keskusteluja tietosuojauudistuksesta.
Edellä mainitut jatkavat keskustelua ja toimivat yhteistyössä tietosuojaviranomaisten, 
kansallisten viranomaisten, alan toimijoiden ja kansalaisoikeusjärjestöjen ja 
kuluttajajärjestöjen kaltaisten toimijoiden kanssa, jotta voidaan varmistaa laaja tuki 
parlamentin kannalle. LIBE-valiokunta järjesti asetusta koskeneen sidosryhmien seminaarin 
29. toukokuuta 2012; myös direktiivin osalta harkitaan sidosryhmien seminaarin järjestämistä.
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LIBE-valiokunnan koordinaattorien sopimuksen mukaisesti LIBE-valiokunta järjestää 9. ja 
10. lokakuuta 2012 vuosittaisen parlamenttien välisen vapauden, oikeuden ja turvallisuuden 
aluetta koskevia asioita koskevan valiokuntakokouksen yhdessä kansallisten parlamenttien 
kanssa ja kokouksessa käsitellään tietosuojalainsäädännön uudistamista koskevaa pakettia. 
Muita asetusta ja direktiiviä koskevia erityisiä työasiakirjoja laaditaan myöhemmin tämän 
vuoden aikana. Keskustelua on käyty myös siitä, laatiiko Euroopan parlamentti itse 
vaikutusten arvioinnin.

Nykyisen aikataulun mukaisesti mietintöluonnokset valmistuvat vuoden 2012 loppuun 
mennessä. Esittelijät toivovat olevansa  valmiita käynnistämään neuvottelut toisen 
lainsäädäntövallan käyttäjän kanssa vuoden 2013 aikana. 

4 b. Aloihin, joiden osalta esittelijät ja varjoesittelijät ovat määrittäneet tarpeen jatkaa 
keskusteluja ja saada selvennystä, sisältyvät muun muassa

– komission rooli delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten sekä 
yhdenmukaisuusmekanismin yhteydessä;

– EU:n toimielimiä ja erityisvirastoja koskevien tietosuojasäädösten jääminen nykyisellään 
uudistuksen soveltamisalan ulkopuolelle; 

– unionin yleisen lainsäädännön ja jäsenvaltioiden toimialakohtaisten lakien välinen suhde;

– tietosuojaviranomaisten täsmällinen tehtävänjako ja velvollisuudet rajatylittävissä 
tapauksissa;

– profiloinnin selventäminen, mukaan luettuina inhimilliset tekijät ja oikeus saada tietoja 
tietojenkäsittelyn perusteista parlamentin vaatimusten mukaisesti; 

– "oikeutetun edun", "yleisen edun" ja "yleisen turvallisuuden" käsitteet;

– kahden mainitun lainsäädäntövälineen liittyminen toisiinsa erityisesti tapauksissa, jotka 
koskevat lainvalvontaviranomaisten oikeutta saada käyttöönsä yksityisten toimijoiden 
hallussa olevia henkilötietoja;

– kolmansien valtioiden viranomaisten tiedonsaantipyynnöt ja -määräykset, jotka koskevat 
unionin alueella säilytettäviä henkilötietoja erityisesti tapauksissa, joissa myös 
rekisterinpitäjä toimii kolmansissa valtioissa;

– sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan tehokkaammat kannustimet.


