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Miksi haette tätä virkaa ja miksi olette mielestänne soveltuva siihen?

Olen iloinen mahdollisuudesta esittäytyä seuraavan Euroopan apulaistietosuojavaltuutetun 
nimittämistä varten.

Hain tätä virkaa, koska uskon lujasti EU-kansalaisten perusoikeuksiin ja vapauksiin, kun 

on kyse henkilötietojen käsittelystä ja oikeudesta yksityisyyteen. Olen myös tarmokas ja 

minulla on paljon tietoa ja kokemusta sekä taitoja ja kykyjä, joita tarvitaan, jotta voin 

tehokkaasti edistää ja puolustaa näitä perusoikeuksia.

Elämme parhaillaan tietosuojan ja yksityisyyden kannalta ainutlaatuista ja ratkaisevaa aikaa 

Euroopassa ja maailmassa. Edessämme on haasteita ja uhkia, joista on keskusteltava 

perusteellisesti ja joihin on puututtava tehokkaasti. Meillä on kuitenkin myös 

käytettävissämme mahdollisuuksia, edellyttäen että kykenemme luomaan Eurooppaan 

avoimuuden ja luottamuksen ilmapiirin, mikä mahdollistaa sen, että voimme kaikki toimia 

täysimääräisesti muun maailman kanssa ja hyödyntää sen tarjoamia innovaatioita. Asetan 

EU:n toimielimille ja elimille kunnianhimoisia tavoitteita näiden asioiden ajamisessa sekä 

Euroopassa että maailmassa ja haluaisin omalta osaltani edistää näiden tavoitteiden 

saavuttamista.

Apulaistietosuojavaltuutetulla on etuoikeus vaikuttaa politiikkaan ja kulttuuriin sekä kantaa 

vastuu siitä. Otan vastaan tilaisuuden lujittaa perusarvoa, jonka mukaan tietosuoja ja 

yksityisyys ovat EU-kansalaisten perusoikeuksia. Ne ovat kriittisen tärkeitä itsessään, ja 

niiden suojelematta jättäminen voi vaikuttaa kielteisesti myös muihin oikeuksiin ja 

vapauksiin.



Katson, että vakuuttuneisuuteni ja visioni tekevät minusta soveltuvan tähän tehtävään ja 

että kokemukseni ja vahvuuteni auttavat minua toimimaan siinä menestyksekkäästi.

Olen tehnyt hyvin tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja teollisuuslaitosten kanssa kaikilla aloilla, 

julkiset elimet ja sääntelyelimet mukaan luettuina, ja minulla on erityisen laajaa kokemusta 

työskentelystä kansallisten ja kansainvälisten teollisuuslaitosten korkeimmilla tasoilla.

Minulla on ensi käden tietoa tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevien asenteiden, käsitysten, 

pelkojen ja myyttien moninaisuudesta. Kokemuksesta tiedän, että ongelma ei yleensä ole 

se, mitä tavoitteita kyseiset elimet haluavat saavuttaa, vaan se, miten ne pyrkivät 

saavuttamaan ne. Aion soveltaa tätä tietämystäni ja näiden ongelmien ratkaisemisesta 

muualla saamiani onnistuneita kokemuksia apulaistietosuojavaltuutetun tehtäviin.

Aion ryhtyä hoitamaan apulaistietosuojavaltuutetun tehtäviä uudella tavalla, ilman vanhoja 

rasitteita. Tuon mukanani myös vahvan yhdistelmän tietoa, taitoja ja kokemusta, joiden 

uskon vahvistavan ja täydentävän uuden tietosuojavaltuutetun vastaavia taitoja. Siten 

meistä tulee yhdessä vahvempi tiimi.

Pidän ihmisten saattamisesta yhteen yhteisiä pyrkimyksiä ja yhteisen tavoitteen 

saavuttamista varten ja olen hyvä siinä. Käyttämällä tietosuojaan ja rahoituspalveluja 

koskeviin säännöksiin liittyviä taitojani olen onnistunut saattamaan yhteen vaikutusvaltaisia 

järjestöjä ja yhdistyksiä ja saamaan ihmiset keskustelemaan yleisestä tietosuoja-asetuksesta 

ja yhteisistä huolenaiheista sekä edistämään yhteistyötä ja tietojen jakamista.

Teknologiaa koskeviin säädöksiin sekä laajojen tietotekniikkajärjestelmien ja 

datakeskeisten hankkeiden hallinnointiin erikoistumiseni ansiosta minulla on arvokasta 

tietoa teknologiaan ja tietoon perustuvista teollisuudenaloista. Niiden motiivien, kykyjen ja 

toimintakäytäntöjen ymmärtäminen auttaa minua tukemaan, neuvomaan ja valvomaan 

EU:n toimielimiä. Aion tehdä niin EU:n toimielinten omia teknologisia tarpeita ja 

tavoitteita ajatellen ja sen lisäksi niiden politiikkojen kehittämiseksi teknologian ja 

digitaalisten palvelujen alalla.

Ajattelun ja toiminnan riippumattomuus on ollut tarpeen kaikissa aikaisemmissa 

tehtävissäni ja se on ollut niille luonteenomaista. Lahjomattomuus ja ammattimaisuus ovat 

olleet keskeisiä periaatteita urallani. Jos minut nimitetään, aion edelleen soveltaa ja 

päättäväisesti noudattaa näitä periaatteita ja normeja työssäni 

apulaistietosuojavaltuutettuna.

Mitkä ovat näkemyksenne Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) valvontatehtävistä? 
Mikä on mielestänne EDPS:n valvontatehtävä henkilötietojen käsittelyssä EU:n 
toimielimissä ja elimissä, ja miten aiotte hyödyntää EDPS:n valtuuksia ryhtyä toimiin, 
joilla varmistetaan sääntöjen noudattaminen? 

Euroopan tietosuojavaltuutetun pätevyysvaatimuksista, tehtävistä ja valtuuksista säädetään 

asetuksessa 45/2001. Työjärjestyksessä (17.12.2012) on määräykset siitä, miten Euroopan 

tietosuojavaltuutettu hoitaa näitä tehtäviä. Siinä määrätään myös tämän elimen sisäisestä 



rakenteesta. Totean, että näissä kahdessa asiakirjassa vahvistetaan Euroopan 

tietosuojavaltuutetun toimivaltuudet ja hänen toimintaansa koskevat muuttujat, ja aion 

työskennellä näiden nykyisten ja tulevien rakenteiden rajoissa. En toista tässä näiden 

asiakirjojen sisältöä. Haluaisin sen sijaan esittää lyhyesti ajatuksiani siitä, mitä tavoitteita 

haluan saavuttaa valvontatoimilla ja mitä odotan tietoja käsitteleviltä EU:n toimielimiltä ja 

elimiltä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on mielestäni velvollinen osoittamaan vahvaa, selkeää ja 

riippumatonta johtajuutta sen varmistamisessa, että EU:n toimielimet ja elimet 

kunnioittavat EU-kansalaisten oikeuksia. Jos minut nimitetään, puolustan lujasti ja 

johdonmukaisesti tietosuojaa ja oikeutta yksityisyyteen niinä sitovina perusoikeuksina, 

joita ne ovat, nimittäin oikeuksia, joiden määrittelyyn ja suojeluun EU on erittäin 

painavista syistä käyttänyt vuosikymmeniä. Meidän on kuitenkin myös hyväksyttävä, että 

ne eivät ole ehdottomia oikeuksia. Poikkeustilanteissa EU:n toimielinten on ehkä suosittava 

kilpailevia, yhteen sopimattomia intressejä, jos se on todella ja todistetusti tarpeen erityisiä 

tarkoituksia varten. Odotan, että asioista käydään perusteellista keskustelua täysin 

avoimesti ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi on tutkittava perusteellisesti kaikki 

vaihtoehtoiset keinot toivottuun tulokseen pääsemiseksi, ja sovellettava kaikissa 

olosuhteissa tiukimpia mahdollisia varotoimia ja valvontamekanismeja.

Uskon, että meidän on keskityttävä ensisijaiseen tavoitteeseen: EU-kansalaisten 

perusoikeuksien suojeluun. Paras ja kestävin tapa saavuttaa tämä tavoite on tehdä työtä 

yhdessä ja puuttua kaikkiin kysymyksiin varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tarvitaan 

kunnioittavaa yhteistyötä, vilpitöntä vuoropuhelua ja selkeiden odotusten määrittelyä.

Katson, että tärkeä osa työtäni on EU:n toimielinten ohjaaminen ja niiden 

voimaannuttaminen tekemään hyviä päätöksiä ja löytämään toimivia ratkaisuja tietojen 

käsittelyn varhaisessa vaiheessa sekä minimoimaan tarve tehdä korjauksia jälkikäteen.

Aion käyttää seuraavanlaisia menettelyjä: säännölliset viralliset ja epäviralliset kokoukset, 

keskitetty koulutus, ohjaamiseen tarkoitetut käytännön välineet, asiantuntemuksen 

jakaminen,

suuntausten ja perussyiden analysointi, tilannekartoitukset ja vakaat suhteet 

DPO-verkostoon EU:n toimielimissä ja elimissä tapahtuvan tietojen käsittelyn 

johdonmukaisuuden edistämiseksi. 

EU:n toimielimet ovat vastuuvelvollisia toimiensa vaikutuksista EU-kansalaisten 

oikeuksiin ja vapauksiin. Luottamuksen palauttaminen siihen, että henkilötietoja voidaan 

käsitellä vastuullisesti ja hyviin tarkoituksiin, on niiden tehtävä, jotka keräävät ja käyttävät 

näitä tietoja ja hyötyvät niistä. Tämä edellyttää niin suurta avoimuutta, että jotkut 

toimielimet eivät ehkä ole tottuneet siihen. Ilman avoimuutta ei voida puhua tietoisesta 

valinnasta, hyväksynnästä tai kansalaisten harjoittamasta valvonnasta. Ilman niitä ei ole 

perustaa luottamukselle.



Pitäisin merkkinä onnistumisesta tehtävässäni sitä, jos Euroopan tietosuojavaltuutetun ja 

EU:n toimielinten ja elinten välinen suhde olisi toimikauteni päättyessä proaktiivisempi ja 

sitoutuneempi. 

Interventiovaltuudet ovat tärkeä osa menestyksekästä valvontaa. Katson, että 47 artiklan 

1 kohdan c, e ja f alakohdassa vahvistetuilla valtuuksilla (määrätä rekisteröidyn 

pyyntöjen/oikeuksien täyttämisestä, tietojen korjaamisesta, suojaamisesta, poistamisesta tai 

tuhoamisesta ja kieltää tietojen käsittely) voi potentiaalisesti olla suurin vaikutus tietojen 

käsittelyyn EU:n toimielimissä ja elimissä. Toivon, että edellä lyhyesti kuvattujen 

parempien sitoutumisprotokollien avulla Euroopan tietosuojavaltuutetun tarvitsee käyttää 

valtuuksiaan säästeliäästi. Toivon kuitenkin, että kaikille EU:n toimielimille ja elimille on 

selvää, että kun tällaisia toimia tarvitaan, niihin ryhdytään.

Uskon, että riippumattomuus, toiminnan johdonmukaisuus, tehokas valvonta ja mielekkäät 

interventiot ovat Euroopan tietosuojavaltuutetun menestyksekkään toiminnan kulmakiviä. 

Kaikkien interventioiden perustana on oltava, että Euroopan tietosuojavaltuutettu 

ymmärtää käytännössä, mitä tavoitteita se haluaa saavuttaa toimillaan. Kyseessä voi olla 

asian saattaminen myönteiseen tulokseen tai erityisen uhkan torjuminen.

Joistakin asetuksen 45/2001 47 artiklassa Euroopan tietosuojavaltuutetulle annetuista 

valtuuksista tulee "tavanomaisia", jos voimme hyväksyä yllä kuvaamieni seikkojen 

pääkohdat. Esimerkiksi muodollisia tietojen saantia tai tiloihin pääsyä koskevia valtuuksia 

ei käytettäisi, jos yhteistyö ja tietojen jakaminen olisi tyydyttävää kaikissa tapauksissa.

Jos Euroopan tietosuojavaltuutettu puuttuu asiaan, sen toteuttamien toimien ei pitäisi tulla 

täydellisenä yllätyksenä. Euroopan tietosuojavaltuutettu tarjoaa tilaisuuden osallistua ja 

edustaa kysymyksissä, joissa se aikoo toteuttaa toimia. Tämä voi tapahtua tavanomaisen 

vuorovaikutuksen yhteydessä esimerkiksi ennalta toteutettavan tarkastusprosessin avulla 

tai jäsenneltynä uudelleentarkasteluna tai osana valitusta. Interventiot ovat mielestäni 

todennäköisiä kahdessa tapauksessa: 1) asianomainen toimielin on panostanut asiaan 

täysimääräisesti, mutta emme ole päässeet ratkaisuun, jonka molemmat osapuolet voivat 

hyväksyä, ja Euroopan tietosuojavaltuutettu katsoo, että kyseessä on merkittävä rikkomus, 

riski tai uhka, tai 2) asianomainen EU:n toimielin tai elin ei ole toiminut 

tarkoituksenmukaisesti. Jälkimmäinen voisi olla osoitus toiminnan takana olevista 

asenteista, jotka itsessään voisivat olla riski. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu pyrkii kaikissa tapauksissa selittämään, mitä toimia 

toteutetaan ja miksi. Analyysimme asetetaan laajalti saataville. Aion myös valvoa 

interventioidemme tehokkuutta koko yhteisössä, en vain asianomaisessa toimielimessä tai 

elimessä. Kehotan kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä ottamaan opikseen kaikista 

Euroopan tietosuojavaltuutetun toteuttamista toimista.



EDPS voi tulevaisuudessa toimia Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristönä, jos 
nykyinen tietosuojasäädöspaketti hyväksytään. Mikä on kantanne Euroopan 
tietosuojaneuvoston (EDPB) mahdolliseen organisaatioon ja työmenetelmiin sekä siihen, 
miten asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi muutettava, jotta otetaan huomioon tämä uusi 
tehtävä?

Euroopan tietosuojaneuvostolle komission vuonna 2012 laatimassa tekstissä ja Euroopan 

parlamentin vuonna 2014 laatimassa tekstissä asetetut tehtävät ja vastuut ovat merkittäviä.

Sen tärkein tehtävä tulee olemaan tietosuojan yhdenmukaistaminen koko EU:ssa. 

Tietosuojaneuvosto varmistaa kollektiivisen vastuun pohjalta, että ehdotettua 

tietosuojapakettia tulkitaan ja sovelletaan yhdenmukaisesti ja että se pannaan 

yhdenmukaisesti täytäntöön. Tietosuojaneuvostolla on tärkeä tehtävä 

yhdenmukaisuusmekanismin soveltamisen valvojana. 

Euroopan tietosuojaneuvoston on mielestäni toimittava seuraavien periaatteiden 

mukaisesti: hyvä hallintotapa, erinomaiset sitoutumis- ja viestintäprotokollat, 

kollektiivinen vastuu, täysimääräinen tietojen jakaminen, tehokkaat tarkastukset ja taseet, 

selkeät. tehostamismekanismit ja tilivelvollisuus. Kaikille kansallisille 

valvontaviranomaisille ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle olisi kaikissa niiden toimissa 

annettava tasapuolinen mahdollisuus esittää kantansa ja näkemyksensä. Meillä on 

tietosuojaneuvostona oltava haasteita ja motivaatiota sekä selkeä visio ja selkeät tavoitteet.

Haluaisin, että Euroopan tietosuojaneuvosto olisi organisoitu siten, että se voi toimia 

älykkäästi ja reagoida herkästi ja että se työskentelisi aina kollegiaalisesti ja 

mahdollisimman vähän ilman keskinäistä vuorovaikutusta. Tämä ei kuitenkaan estä 

yksittäisiä jäseniä ottamasta käsiteltäviksi Euroopan tietosuojaneuvoston työhön liittyviä 

seikkoja ja tuomasta ne koko tietosuojaneuvoston keskusteltaviksi ja päätettäviksi.

On myös oltava olemassa mekanismi, jolla varmistetaan, että Euroopan tietosuojaneuvosto 

tekee asioista objektiivisia ja todisteisiin perustuvia analyysejä sekä tekee päätelmänsä 

puolueettomasti. Kaikilla hyväksytyillä kannoilla ja toimilla on oltava kaikkien jäsenten 

täysi julkinen tuki riippumatta yksittäisistä kansallisista intresseistä ja näkökulmista, joista 

on voitu keskustella tietosuojaneuvostossa päätöstä edeltäneessä keskustelussa.

Lopuksi on todettava, että on tärkeää, että kaikki päätökset, suositukset, lausunnot, ohjeet 

ja muut tietosuojaneuvoston laatimat asiakirjat asetetaan saataville. Tällä tarkoitan sitä, 

että kyseiset tekstit eivät saa olla sellaisia, että vain oikeustieteen tutkinnon suorittaneet 

henkilöt tai henkilöt, joilla on riittävästi teknistä tietoa tietosuojasta ja yksityisyydestä, 

voivat ymmärtää niiden tavoitteet ja käytännön soveltamisen, vaan että suuren yleisön on 

voitava helposti ymmärtää niitä. Tietosuojaneuvoston työn olisi oltava lähellä EU-

kansalaisten jokapäiväistä elämää ja tarkastajien toimia.

Sihteeristön tehtävä on mielestäni edellä mainitun toimintakehyksen tukemiseen 

tarvittavien prosessien luominen. Sihteeristö ohjaa ja koordinoi Euroopan 



tietosuojaneuvoston toimintaa ja helpottaa suhteiden luomista ja ylläpitämistä auttaakseen 

tietosuojaneuvostoa täyttämään tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti.

Olen pohtinut, miten Euroopan tietosuojaneuvoston perustaminen saattaa vaikuttaa 

Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävään, ottaen huomioon tietosuojavaltuutetun kaksi eri 

tehtävää: se on toisaalta tietosuojaneuvoston jäsen ja toimii toisaalta sen sihteeristönä.

Ensimmäisessä tehtävässään tietosuojavaltuutetun on yhdessä muiden jäsenten kanssa 

toimittava riippumattomasti tietosuojaneuvostona. Sen on kuitenkin muistettava asetuksen 

45/2001 mukainen erillinen ja pysyvä vaatimus, että sen on säilyttävä toimissaan 

riippumattomana. Olen huolissani mahdollisista konflikteja aiheuttavista aloista, joita on 

selkeytettävä ja käsiteltävä huolellisesti. Erityisesti tietosuojaneuvoston tehtävä, joka 

edellyttää että se antaa unionin toimielimille neuvoja henkilötietojen käsittelyyn unionissa 

liittyvissä kysymyksissä, (yleisen tietosuoja-asetuksen 66 artiklan 1 kohdan a alakohta), 

menee selvästi päällekkäin tietosuojavaltuutetun pääasiallisen tehtävän kanssa. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu on sihteeristönä vastuussa sen varmistamisesta, että 

Euroopan tietosuojaneuvosto toimii tehokkaasti, tuloksellisesti ja asianmukaisesti. Sen on 

hallinnoitava monia toimia, helpotettava suunnittelua ja ohjelmointia, koordinoitava 

tietosuojaneuvoston sisäisiä ja ulkoisia suhteita ja yleisesti huolehdittava 

tietosuojaneuvoston hallintoon ja toimintaan liittyvistä asioista. Tästä aiheutuu 

huomattavia paineita tietosuojavaltuutetun resursseille ja se voisi osoittautua 

arkaluontoiseksi asiaksi, kun on kyse toimien priorisoinnista, erityisesti koska sihteeristöä 

johtaa annettavan tuen kyseessä ollessa tietosuojaneuvoston puheenjohtaja.

Asetus 45/2001 ja tietosuojavaltuutetun työjärjestys on joka tapauksessa laadittava 

uudelleen, jotta ne heijastaisivat yleistä tietosuoja-asetusta ja tehostaisivat sitä.

Uudelleenlaadinnoissa on käsiteltävä edellä mainittuja riippumattomuutta ja resursseja 

koskevia kysymyksiä. Ne on otettava huomioon myös tietosuojaneuvoston työjärjestystä 

laadittaessa. Tietosuojaneuvoston sihteeristön on toimiakseen asianmukaisesti ja 

tukeakseen suunnitellusti tietosuojaneuvostoa oltava tietosuojavaltuutetun sisällä toimiva 

erillinen yksikkö, jolla mahdollisesti on oma johtaja. Se toimisi muista 

tietosuojavaltuutetun tehtävistä riippumattomasti, vaikkakin sen johtaja olisi 

tietosuojavaltuutetun hallintoneuvoston jäsen. Jos minut nimitetään, arvioin uudelleen 

tämän kannan virassa toimiessani ja tutustuttuani paremmin itse tietosuojavaltuutettuun 

lainsäädäntöpaketin päätökseen saattamisen jälkeen.

Asetukseen 45/2001 ja Euroopan tietosuojavaltuutetun työjärjestykseen on tehtävä teknisiä 

muutoksia, joilla puututaan useisiin kysymyksiin, mukaan luettuina oikeusperusta ja 

tietosuojavaltuutetun pätevyys sihteeristönä, lisätehtävien ja -valtuuksien selkeä kuvaus, 

tietosuojavaltuutettuinstituution rakenteen tarkistaminen siten, että säädetään toimintojen 



eriyttämisestä sekä siitä, miten se toteutetaan, raportointia koskevat vaatimukset sekä 

varojen hankinta ja suunnittelu.


