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Olen työskennellyt yli 15 vuoden ajan jatkuvasti tietosuojan parissa. Työtehtävieni 
ansiosta minulla on aiheeseen laaja näkökulma (”360°”), sillä olen toiminut ensin 
lainsäädännön ja sen jälkeen sääntelyn (Ranskan tietosuojaviranomainen, CNIL) parissa ja 
tämän jälkeen lainopillisena neuvonantajana. 

Toimiessani hallintovirkamiehenä Ranskan kansalliskokouksessa vastuualueeseeni kuului 
direktiivin 95/46 saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tämä direktiivi muutti 
huomattavasti CNIL:n toimivaltuuksia (vuoden 2004 laki). Kun toimin kansalliskokouksessa
rikosoikeudellisten kysymysten ja henkilötietoja koskevan lainsäädännön asiantuntijana, 
totuin työskentelemään ja neuvottelemaan jäsenten, poliittisten ryhmien ja hallituksen 
jäsenten kanssa sekä toimimaan heidän neuvonantajanaan. Opin myös tarvittavat 
menettelytavat, ja ennen kaikkea opin pitämään tästä työstä. Kaikki edellä mainitut 
kuuluvat myös Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtäviin, kuten 4. kesäkuuta 2014 julkaistussa 
toimintapoliittisessa asiakirjassa (Policy paper) todetaan.

CNIL:n pääsihteerinä olin rakentamassa ”uutta CNIL:ää” vuoden 2004 lain pohjalta. 
Muutin elimen organisaatiota, ja monipuolistin sen oikeudellisia ja ennen kaikkea teknisiä 
asiantuntijaresursseja. Nimittäin jos sääntelyviranomainen ei ole perillä tekniikan 
kehityksestä, se on taipuvaisempi konservatiivisuuteen, sen analyysit erkanevat käytännöstä ja 
se on herkempi ulkoisille paineille. Uskon tähän lujasti, ja sen vuoksi kolminkertaistin 
insinöörien määrän CNIL:ssä. Jotta sääntelyviranomainen voi olla tänä päivänä 
riippumaton, sen on oltava monialainen. Turvasin oikeudellisesti CNIL:n valtuudet käyttää 
pakkokeinoja ja suorittaa valvontaa, kehitin uusia sähköisiä palveluja käyttäjille, uudistin 
viestintää ja panostin kansainvälisyyteen edistämällä ja tekemällä tunnetuksi eurooppalaista 
mallia (esim. vuonna 2008 järjestetty konferenssi, jonka päätteeksi annettiin Madridin 
julistus). Tämä ”uusi CNIL” ja sen viestintästrategia saivat aikaan vihamielisiä reaktioita, ja 
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CNIL:n riippumattomuutta uhattiin sekä parlamentin muutosesityksillä, joilla pyrittiin 
pienentämään sen määrärahoja, että poliittisella painostuksella tiettyjen kansalaisvapauksiin 
liittyvien asioiden yhteydessä. Poliisin STIC-tietokannan valvonta ja tiedustelupalvelun 
EDVIGE-tietokannan perustamishanke ovat tästä esimerkkejä. Tiedän siis tarkalleen, mitä 
riippumattomuus merkitsee ja mitä se vaatii, mutta tiedän myös, että riippumattomuus 
edellyttää vuoropuhelua, sillä ilman sitä siitä tulee väärinymmärrettyä ja luoksepääsemätöntä 
itseriittoisuutta. Juuri tällaista vaativaa ja avointa mutta tinkimätöntä 
riippumattomuutta Euroopan tietosuojavaltuutettu tarvitsee onnistuakseen ryhtyessään 
uusiin tehtäviinsä. 

On myös huomattava, että tänä päivänä – enemmän kuin koskaan aiemmin – tietosuojan 
taloudellinen ulottuvuus on ajankohtaista. Totean tämän päivittäin työssäni asianajajana 
kansainvälisessä asianajotoimistossa. Henkilötiedot ovat talouden uusi ”musta kulta”. Ne 
mahdollistavat uusien palvelujen ja uusien markkinoiden luomisen. Nämä digitaalisen 
talouden uudet toimijat ovat täysin ”läpitunkevia”, sillä henkilötietojen hallinta antaa niille 
mahdollisuuden toimia kaikilla aloilla. Tämä taloudellisten realiteettien tuntemus on 
olennaisen tärkeää, jotta Euroopan tietosuojavaltuutettu voi antaa tehtävänsä 
mukaisesti asianmukaisia ja käytännönläheisiä neuvoja unionin toimielimille. 

Eurooppa on päättänyt uudistaa omaa malliaan tässä tilanteessa, jossa innovointi on jatkuvaa 
ja juridiset sääntelyjärjestelmät kilpailevat keskenään. Asetusehdotus sisältää viranomaisten 
uuden hallinnointijärjestelmän tulevan tietosuojaneuvoston alaisuudessa toimivan 
yhdenmukaisuusmekanismin muodossa. Euroopan tietosuojavaltuutetun on määrä hoitaa 
tietosuojaneuvoston sihteeristön tehtäviä. Kyseessä on erityisen vaativa ja strategisen 
tärkeä uusi tehtävä. On siis luotava ”uusi” tietosuojavaltuutettu, jolla on uusi tiimi uutta 
hanketta varten. Tiedän kokemuksesta, kuinka paljon energiaa, sitoutumista, 
innovointivalmiuksia ja intoa muutoksen johtaminen vaatii. Into, organisaation 
joustavuus, monialainen lähestymistapa tietosuojaan, avoin mutta tiukka 
riippumattomuuskäsite – näitä kaikkia ”uusi” tietosuojavaltuutettu tarvitsee. Nämä ovat myös 
ne ominaisuudet, jotka haluan tarjota sen käyttöön. 

Tulevan asetuksen voimaantuloa odotettaessa tietosuojavaltuutetun on hoidettava 
valvontatehtäväänsä hyödyntämällä 10 viime vuoden aikana saatuja kokemuksia, jotka 
esitetään selkeästi toimintapoliittisessa asiakirjassa. Itse asiassa eräs tietosuojavaltuutetun 
tärkeimmistä velvoitteista onkin olla ennakoitavissa.

Tämä tarkoittaa, että tietosuojavaltuutettu tiedottaa selkeästi valvontatoimiensa 
priorisointiperusteista. Olivatpa kyseessä sitten käynnit paikan päällä tai riskialttiiden 
käsittelytoimien ennakkotarkastukset, priorisointi voisi tapahtua seuraavien perusteiden 
pohjalta: (i) saadut valitukset – tosin niiden määrä on ollut jatkuvasti laskussa vuodesta 2011 
alkaen (tällöin 100 valitusta, vuonna 2013 80) ja (ii) tietosuojavaltuutetun määrittämät 
aihealueet (esimerkiksi tietoturva, huomautukset, maantieteellinen paikannus, ”oma kone 
mukaan” -käytäntö (BYOD) unionin toimielimissä). Koska ennakkotarkastuspyyntöjen määrä 
on jatkuvasti kasvanut (80 vuonna 2010, 280 vuonna 2013), tietosuojavaltuutettu voisi 
säädellä tätä määrää ja näin soveltaa prioriteettejaan käyttämällä harkintakykynsä mukaan 
asetuksen (EY) N:o 45/2001 27 artiklassa säädettyä hiljaista suostumusta. 
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Tietosuojavaltuutetun olisi julkaistava joka vuosi tarkastusohjelmansa ja tiedotettava 
edellisen vuoden tarkastusohjelman tuloksista. Näiden tietojen julkaiseminen parantaisi 
myös tietosuojaan liittyviä toimintatapoja unionin toimielimissä ja toisi esille parhaita 
käytänteitä. Tämä ohjelma olisi hyväksyttävä tietosuojavaltuutetun yksiköiden esittämien 
ehdotusten pohjalta, ja sillä olisi oltava myös apulaistietosuojavaltuutetun hyväksyntä. Se olisi 
siis myös laadittava ja sitä olisi toteutettava johdon hankkeena.

Valvontaviranomaisena toimiessaan tietosuojavaltuutetun on oltava oikeudenmukainen ja 
käytännönläheinen, mikä lisää myös uskottavuutta. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että 
tietosuojasääntöjen noudattamista ja niihin liittyviä riskejä analysoidaan ennaltalaadittujen ja 
säännöllisesti tarkistettujen perusteiden nojalla. Näin voidaan ottaa huomioon esimerkiksi 
tekniikan kehitys (muun muassa turvallisuuden tai käyttötapojen alalla) tai tarkastuksista 
saadut kokemukset. Näiden perusteiden olisi oltava julkisia. Tätä varten tietosuojavaltuutettu 
voisi pyytää tukea tietotekniikka-asiantuntijoilta (joko ENISAlta tai muista 
resurssikeskuksista). Käytännönläheisyys tarkoittaa, että käsittelyn säännönmukaisuutta 
arvioidaan näiden perusteiden nojalla ottaen huomioon käsittelyn erityisolosuhteet, 
käsiteltävien tietojen arkaluonteisuus, tavoitteiden oikeutus sekä henkilöiden oikeuksiin 
kohdistuvat riskit. Riskeihin perustuva toimintamalli – silloin kun riskit on selvitetty ja 
ymmärretty – auttaa myös kehittämään tietosuojakulttuuria, koska sillä on kokemusperäinen 
perusta, jonka asianomaiset yksiköt ja henkilöt voivat helposti omaksua.

Valvontatehtävässään tietosuojavaltuutetun on oltava tehokas. Koska käytettävissä olevat 
resurssit ovat hyvin rajalliset, tietosuojavaltuutetun on oltava valvontatoimissaan valikoiva ja 
tukeuduttava ulkoiseen apuun säännönmukaisuuden valvonnassa. Tätä apua voivat 
tarjota ennen kaikkea tietosuojavastaavat ja tietosuojakoordinaattorit. Tämän joukon 
yhdistäminen ja johtaminen on yksi niistä keinoista, joilla tietosuojavaltuutetun toimintaa 
voidaan laajentaa ja taata korkea tietosuojan taso unionissa.

Tätä varten tietosuojavaltuutetun on löydettävä uusia viestintämenetelmiä. Käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa voitaisiin esimerkiksi: (i) avata tietosuojavastaaville ja -
koordinaattoreille tarkoitettu extranet-sivusto, jolla olisi käytännön oppaita, foorumeita ja 
kysymys- ja vastauspalstoja, (ii) järjestää koulutusta verkossa, (iii) laatia sähköisen oppimisen 
opintokokonaisuuksia, (iv) kehittää tietosuojavastaavilta ja -koordinaattoreilta 
kyselylomakkeiden avulla kerättyjen tietojen pohjalta näiden tarpeisiin soveltuvia välineitä ja 
(v) jopa järjestää kerran vuodessa tietosuojavastaavien ja -koordinaattoreiden kokoontuminen 
jonkun aiheen tai toimen puitteissa. 

Tietosuojaneuvoston organisoimista varten on ensin määriteltävä selkeästi 
tietosuojaneuvoston rooli. Asetusehdotuksen ja direktiiviehdotuksen mukaan (tammikuun 
2012 versiot) tietosuojaneuvosto varmistaa niiden yhdenmukaisen soveltamisen ja selvittää ja 
sovittelee kansallisten viranomaisten erimielisyyksiä. 

Tietosuojaneuvosto voi toimia tässä neljällä tapaa: (a) kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
ennakkotarkastusvaltuuksiensa puitteissa (esimerkiksi kun kansallinen viranomainen 
haluaa laatia luettelon käsittelytoimista, jotka edellyttävät sen ennakkokuulemista, tai 
hyväksyä yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä), (b) kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
jälkitarkastuksen puitteissa (esimerkiksi kun viranomainen kieltäytyy yhteistyöstä toisen 
viranomaisen kanssa yhteisissä valvontatoimissa); on todettava, että parlamentti on lisännyt 
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huomattavasti tietosuojaneuvoston valtaa tällä alalla myöntämällä sille myös valtuudet tutkia 
viranomaisten välisiä kiistoja, jos jompikumpi näistä on ehdottanut seuraamuksen 
langettamista, (c) omasta aloitteestaan laatiakseen ohjeita hyvistä käytänteistä ja kansallisille 
viranomaisille tarkoitettuja suuntaviivoja ja (d) yhteisenä resurssikeskuksena, jonka 
palveluja kansalliset viranomaiset voivat käyttää (koulutuspalvelut, asiakirjojen 
tarjoaminen). 

Näiden neljän tehtävän, jotka voivat toki olla yhteydessä toisiinsa (esimerkiksi yhteisten 
toimien puitteissa todettujen ongelmien pohjalta voidaan järjestää koulutusta), olisi ainakin 
ensi vaiheessa oltava perustana järjestettäessä tietosuojaneuvoston sihteeristön toimintaa, joka 
on tietosuojavaltuutetun vastuulla. Niinpä tietosuojaneuvoston varsinaiseen 
toimeksiantoon liittyvät tehtävät (a), (b) ja (c) olisi määriteltävä tällaisiksi 
hallintokaaviossa, kun taas yhteisen resurssikeskuksen (d) olisi oltava muita tehtäviä 
tukevaa horisontaalista toimintaa. Siinä olisi käytettävä apuna kansallisille viranomaisille 
tarkoitettua turvattua extranet-sivustoa, jossa olisi koulutusvälineiden ja perustietojen lisäksi 
seurantataulukko tutkimuksista, jotka koskevat tietosuojaneuvostolle esitettyjä pyyntöjä. 

Kaikkein arkaluonteisimpia pyyntöjä – jotka yleensä esitetään jälkitarkastusten yhteydessä 
(b) – koskeviin tutkimuksiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Tietosuojavaltuutetun 
olisi pyrittävä tasapainoisiin, oikeudenmukaisiin ja puolueettomiin ratkaisuihin, sillä tämä on 
yhtenä tekijänä luomassa konsensusta ja luottamusta viranomaisten piirissä. Tässä yhteydessä 
tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun ”diplomaattinen” rooli, heidän 
saavutettavuutensa, valmiutensa kuunnella ja keskustella sekä heidän tuntemuksensa eri 
kansallisista viranomaisista ja näiden kulttuureista ovat keskeisiä tehtävän onnistumisen 
kannalta. 

Tietosuojaneuvoston olisi arvioitava säännöllisesti (18 tai 24 kuukauden välein) tämän 
tehtäviensä pohjalta järjestetyn organisaation, jota horisontaalinen ”resurssiosasto”
tukee, tarkoituksenmukaisuutta, jotta voidaan taata sen tehokkuus ja säilyttää sen 
joustavuus erityisen innovoivassa digitaalisessa maailmassa.
Nämä uudet ja strategiset tietosuojavaltuutetulle annetut eri tehtävät edellyttävät muutoksia 
asetukseen (EY) N:o 45/2001, ainakin sen 46 (”Tehtävät) ja 47 (”Toimivalta”) artiklaan.


