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Tarvitaan kattava lähestymistapa

Rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta 27. marraskuuta 2008 tehty neuvoston nykyinen puitepäätös 2008/977/YOS1 ei 
sisällä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten rikosasioissa toteuttamaa tietosuojaa koskevaa 
kattavaa säädöskehystä, koska siinä otetaan huomioon vain rajat ylittävät tilanteet eikä 
käsitellä eri EU:n säädöksissä rinnakkain voimassa olevien tietosuojasäännösten ongelmaa.

Parlamentin tavoitteena oli luoda yksi kattava tietosuojaa koskeva säädös, jossa otettaisiin 
huomioon kaikki ongelmat ja alat. Vaikka laatimisprosessin alussa annettiin toisin ymmärtää, 
komissio ei ehdottanut yhtä yksittäistä säädöstä, vaan sen sijaan kahta siten, että rikosoikeus 
kuuluisi ehdotetun direktiivin soveltamisalaan. Direktiivi sinänsä, jos se hyväksytään, toisi 
useita parannuksia, kuten sen voimassaolon laajentamisen täysin sisäisiin tilanteisiin. Tällä 
hetkellä on joukko monenkirjavia EU:n säädöksiä, joissa käsitellään tietosuojaa rikosasioihin 
liittyvissä poliisi- ja oikeusmenettelyissä. Nykyinen kaksijakoinen tilanne, jossa kansallisten 
lainvalvontaviranomaisten on mukautettava tietosuojan taso kulloinkin käsillä olevan 
tilanteen mukaan (rajat ylittävä tilanne, sisäinen tilanne, Europol, Eurojust, Prüm), ei ole 
kestävä yhtenäisen oikeudellisen ympäristön kannalta eikä myöskään siksi, että tietosuoja on 
ihmisen perusoikeus (EU:n perusoikeuskirjan 8 artikla). Vaikka perusoikeuskirjan 
soveltaminen on rajattu unionin oikeuden täytäntöönpanoon (perusoikeuskirjan 51 artikla), 
unionin tuomioistuin on aikaisemmin muilla aloilla ymmärtänyt termin laajasti. Samaan
aikaan SEU:n 2 artiklassa ei ole tällaista rajoitusta (unionin lain soveltaminen), joka 
tarkoittaa, että jäsenvaltioiden on noudatettava perusoikeuksia. Tämän vuoksi olisi pitkällä 
aikavälillä oikeudellisesti kyseenalaista, jos samat kansalliset viranomaiset käyttäisivät 
sisäisissä ja rajat ylittävissä tilanteissa samasta perusoikeudesta kahta erilaista käsitystä.

On selvää, että asetus olisi ollut suotavampi, koska direktiivillä aikaansaatava 
yhdenmukaisuus on aina vähäisempi ja saattaa johtaa epätasaiseen saattamiseen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, niin ettei jäsenvaltioissa ei oteta käyttöön yhteistä laaja-alaista 
menettelyä (kuten kävi direktiivin 95/46/EY yhteydessä). Direktiivin muodolla eikä 
myöskään sen sisällöllä saavuteta samaa tietosuojan tasoa kuin ehdotetulla asetuksella. Tästä 
Euroopan tietosuojavaltuutettu totesi muun muassa, että soveltamisalan laajentamisella on 
lisäarvoa vain, jos direktiivi parantaa merkittävästi tietosuojan tasoa alalla ja että näin ei 
kuitenkaan ole tässä tapauksessa. Asetusehdotukseen verrattuna monet ehdotetun direktiivin 
säännökset ovat heikkoja ja vailla yksiselitteisiä perusteluja2. Uudistuksen yhteydessä 
asetettua tavoitetta ei ole täysin saavutettu, eikä kattavuuden puutetta ole korjattu3. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu kehotti lainsäätäjiä varmistamaan, että molemmat välineet sisältävät 
samat olennaiset säännökset ja että ne tulevat voimaan samana ajankohtana4. Myös 29 artiklan 

                                               
1 EUVL L 350, 30.12.2008, s. 60.
2 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto tammikuussa 2012 annetusta tietosuojalainsäädännön uudistamista 
koskevasta paketista, kohta 19.
3 Ks. tässä yhteydessä mm. 4. marraskuuta 2010 annettu komission tiedonanto "Kattava lähestymistapa 
henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa" (COM(2010)0609), 6. heinäkuuta 2011 annettu Euroopan 
parlamentin päätöslauselma, 24. ja 25. helmikuuta 2011 annettu neuvoston päätelmät 3071. oikeus- ja 
sisäasioiden neuvoston kokouksesta , 14. tammikuuta 2011 annettu Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto.
4 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto tammikuussa 2012 annetusta tietosuojalainsäädännön uudistamista 
koskevasta paketista, kohta 37.
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mukainen työryhmä on tietosuojauudistusta koskevassa lausunnossaan1 toistuvasti 
huomauttanut ongelmasta ja ilmaissut huolensa komission ehdotuksesta. Siten esittelijä ja 
häntä tukevat varjoesittelijät pitävät kiinni paketin kahden välineen lähestymistavasta ja 
esittelijä on valmis tarvittaessa puolustamaan sitä ja myös ehdotusten aikataulun 
koordinointia.

Vältettävä epärealistista ja toimimatonta alojen jakoa

Jako kahteen välineeseen herättää perustellusti kysymyksiä niiden sovellettavuudesta 
käytäntöön lainvalvonnan ja yksityisen sektorin tai muiden julkisyhteisöjen välisissä 
yhteistyötilanteissa. Käytännön näkökulmasta kahdella eri (eri aikoina hyväksytyllä) 
välineellä, joihin liittyy erilaiset säännöstöt, ei saavutettaisi tavoitetta toteuttaa oikeusvarmuus 
ja yhdenvertaisuus lain edessä. Siksi on kyseenalaista, saavutettaisiinko direktiivillä sen 
ehdotetussa muodossa täysin kattavaa lähestymistapaa, vaikka se koskee myös täysin sisäisiä 
tilanteita2. Joskus kotimaahan liittyvästä tapauksesta voi tulla rajat ylittävä tapaus tai 
yksityisten toimijoiden kanssa yhteistyötä vaativa tapaus. Kaikki kerätty tieto on mahdollista 
EU:n tietoa, joka leviää unionissa. Hyvä esimerkki "saastuneen" tiedon leviämisestä nähdään 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiassa Marper, jossa DNA-näytteiden säilyttämisen 
ongelmasta yhdessä jäsenvaltiossa tulee Prüm-päätöksen vuoksi ongelma kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tätä osoittavat myös suunniteltu valvontaviranomaisten perustaminen ja rooli, 
joiden osalta direktiivissä viitataan suoraan asetusehdotukseen, ja myös Euroopan 
tietosuojaneuvoston rooli3.

Lisäksi EU:n toimielimet, elimet ja laitokset jäävät ehdotetun direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle (2 artikla) huolimatta niiden kasvavasta merkityksestä tietojen yhteiskäyttäjinä 
oikeus- ja lainvalvonta-alalla. Samaan aikaan komissio ehdottaa rikosasioissa tehtävää 
oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevien erityissäädösten tarkistamista kolme 
vuotta kyseisen direktiivin voimaantulon jälkeen. Se tarkoittaa todellisuudessa useiden 
vuosien ajanjaksoa (yhdestä kahteen vuotta lainsäädäntötyöhön ja kolmea vuotta saattamiseen 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja kolmen vuoden kuluttua komissio alkaisi tarkistaa kyseisiä 
säädöksiä). Käytännössä tämä merkitsee, että yhteistä koko EU:n kattavaa normistoa ei ole 
seuraaviin noin kuuteen vuoteen, ja tuollainen aika ei ole hyväksyttävä.

Ratkaistavia kysymyksiä

Useita yksittäisiä asioita on selkeytettävä. Niitä ovat muun muassa seuraavat:

– Jokainen yksittäinen poikkeus periaatteesta on asianmukaisesti perusteltava, koska 
tietosuoja on perusoikeus. Sitä on suojeltava yhtäläisesti kaikissa oloissa ja tällöin rajoitukset 
mahdollistavaa perusoikeuskirjan 52 artiklaa täysimääräisesti soveltaen. Kyseisten rajoitusten 

                                               
1 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 23. maaliskuuta 2012 antama lausunto 01/2012 
tietosuojalainsäädännön uudistamista koskevista ehdotuksista.
2 Tässä yhteydessä direktiiviehdotuksen johdanto-osan 12 kappaleessa esitetään seuraava abstrakti julistus: "Jotta 
yksilöillä olisi samantasoinen suoja ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet kaikkialla unionissa ja jotta estetään 
toimivaltaisten viranomaisten välistä henkilötietojen vaihtoa haittaavat eroavuudet, direktiivissä olisi 
vahvistettava yhdenmukaiset henkilötietojen suojaa ja vapaata liikkuvuutta koskevat säännöt rikosasioissa 
tehtävän oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön aloilla."
3 Ks. tähän liittyen johdanto-osan 52 ja 59 kappale.
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on oltava poikkeus yleisestä säännöstä, eivätkä ne voi muuttua itse säännöksi. Yleisiä ja 
laajoja poikkeuksia ei voida hyväksyä.

– On selvästi määriteltävä tietosuojaperiaatteet, kuten seikat, jotka koskevat tietojen 
säilyttämistä, avoimuutta, tietojen pitämistä ajantasaisina, niiden asianmukaisuutta, 
olennaisuutta sekä sitä, että ne eivät saa olla liian laajoja. Lisäksi puuttuvat säännökset, joissa 
rekisterinpitäjää vaadittaisiin osoittamaan sen toimivan sääntöjen mukaisesti.

– Puuttuu mekanismi, jolla arvioidaan asianmukaisesti tarpeellisuutta ja suhteellisuutta. Tämä 
seikka on olennainen arvioitaessa, ovatko tietyt käsiteltävät tiedot lainkaan tarpeellisia ja 
saavutetaanko niillä asetettu tavoite. Kyseisten arviointien tarpeellisuutta on hiljattain 
korostettu terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa ja matkustajarekisteritietoja koskevan 
keskustelun yhteydessä. Lisäksi kyseinen arviointi estäisi niin sanotun Orwellin yhteiskunnan 
luomisen, missä lopulta kaikki tieto käsitellään ja analysoidaan. Tiedon keräämisen on oltava 
tavoitteen kannalta tarpeellista ja tapahduttava ottaen huomioon, että tavoitetta ei voida 
saavuttaa muilla keinoin ja että henkilön yksityisyyden ydintä varjellaan. Suhteellisuus liittyy 
myös kysymykseen tiedon uudelleenkäytöstä muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin sitä oli 
alun perin käsitelty, pyrkimyksen ollessa estää yleinen profiilien luominen väestöstä1

– Profiloinnin selvä määritelmä puuttuu. Kyseisen määritelmän olisi oltava Euroopan 
neuvoston suosituksen mukainen2. Lainvalvonnassa tehtävän profiloinnin on perustuttava 
lakiin, jossa säädetään toimenpiteistä turvata rekisteröityjen oikeutetut edut, erityisesti 
sallimalla näiden esittää omat näkökantansa. Ihmisten on arvioitava mahdolliset kielteiset 
seuraukset. Profiloinnista ei myöskään saisi tulla täysin viattomien yksilöiden 
"nyrkkeilykehää", niin ettei se perustu mihinkään henkilöstä itsestään lähtöisin olevaan 
seikkaan, eli se ei saisi johtaa yleiseen profilointihakuun (Rasterfahndung).

– Ehdotettu järjestelmä henkilötietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin on heikko eikä tarjoa 
tarvittavia takeita varmistamaan yksilöiden oikeuksien suojaa heidän tietojaan siirrettäessä. 
Tämä järjestelmä antaa vähäisemmän suojan kuin asetusehdotus. Direktiivissä esimerkiksi 
sallitaan siirto kolmannen maan viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle, joka ei ole 
lainvalvontatarkoituksissa toimivaltainen. Lisäksi kun siirto perustuu rekisterinpitäjän 
tekemään arvioon (35 artiklan 1 kohdan b alakohta), direktiivillä voidaan sallia 
henkilötietojen laajamittaisesti ja massoittain tapahtuvat siirrot.

– Tietosuojaviranomaisten valtuuksia valvoa ja varmistaa, että tietosuojasäännöksiä 
noudatetaan, ei ole asianmukaisesti määritelty. Asetusehdotukseen verrattuna 
tietosuojaviranomaisten toimivalta on epäselvä. Ei ole selvää, että tietosuojaviranomainen 
pääsee rekisterinpitäjän tiloihin, kuten asetuksessa säädetään. Myös rangaistukset ja 

                                               
1 Siksi johdanto-osan 19 kappale, jossa vaaditaan laajaa uudelleenkäyttöä, on ehdottomasti ymmärrettävä 
yhteydessä johdanto-osan 20 kappaleeseen, jossa vaaditaan käyttötarkoituksen rajoittamista ja suhteellisuutta.

2 Euroopan neuvoston ministerikomitean 23. marraskuuta 2010 antama suositus CM/Rec(2010)13 yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä profiloinnin yhteydessä.
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täytäntöönpanotoimet vaikuttavat vähemmän tarkoilta.

Päätelmät

Esittelijä kannattaa ajatusta myös täysin jäsenvaltion sisällä tapahtuvan henkilötietojen 
käsittelyn ottamisesta mukaan, koska tämä täyttäisi nykyisessä EU:n lainsäädännössä olevan 
aukon ja myös tarjoaisi johdonmukaisen ja yhtenäisen mekanismin näihin tilanteisiin. Siten 
ehdotetulla direktiivillä on saavutettava tietosuojan taso, joka vaaditaan perussopimuksissa, 
puitepäätöksessä 2008/977/JHA, direktiivissä 95/46/EY ja Euroopan neuvoston suosituksessa 
R (87)15.

Esittelijän mielestä on erittäin tärkeää, että yhdenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden 
takaamiseksi direktiivi ja asetus katsotaan aikataulun ja mahdollisen hyväksymisen suhteen 
yhdeksi paketiksi.

Esittelijä ehdottaa tarkistuksia suojanormien korottamiseksi samalle tasolle asetuksen normien 
kanssa.


