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– Miksi haette tätä virkaa ja miksi olette mielestänne soveltuva siihen? 

Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävät perusoikeuksien takaajana ovat minulle erityisen 

tärkeitä, koska niissä on kyse arvoista, jotka pysyvät merkityksellisinä, vaikka maailma 

muuttuu. Selittääkseni syitä hakemukseeni apulaistietosuojavaltuutetun virkaan haluaisin 

viitata kokemukseeni. Synnyin "analogiseen" maailmaan enkä siinä mielessä kuulu 

digitaalisukupolveen. Maailma, jonka lapsena ja nuorena tunsin, oli maailma rautaesiripun 

takana. Informaatioaikakausi ja internet saapuivat täsmälleen samaan aikaan kuin vapaus ja 

demokratia 1990-luvun alussa. Sukupolvelle, johon itsekin kuuluin oikeustiedettä 

opiskellessani ja joka oli juuri astunut aikuisuuteen, oli vapauttavaa oppia käsittelemään tietoa 

nykyaikaisilla välineillä ja omin päin ilman sensuuria. Samalla opimme myös sosiaalisia 

taitoja. Siihen aikaan ajatteluamme ohjasivat Euroopan unionin perustana olevat arvot eli 

ihmisarvo, vapaus ja ihmisoikeudet, mukaan lukien sananvapaus ja oikeus yksityisyyteen, 

mutta myös vapaat markkinat ja ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus. Ne 

olivat tärkeitä kiinnekohtia. Näillä arvoilla on nyt erityisen suuri merkitys, kun otetaan 

huomioon nykyiset riskit ja kasvavat ongelma sekä Euroopan unionissa että maailmassa. 

Näitä arvoja olisi käytettävä ohjaamaan Euroopan unionin ja sen toimielinten toimintaa, sillä 

ne ovat keskeisiä myös Euroopan tietosuojavaltuutetun kaltaisten elinten, joka on jo 
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kymmenen vuoden ajan turvannut ihmisoikeuksia, toiminnassa. Euroopan 

tietosuojavaltuutetun tehtävänä olisi oltava neuvojen antaminen unionin toimielimille ja 

elimille, yhteistyö erityisesti Euroopan parlamentin kanssa sekä tietosuojan toteutumisen 

valvonta. Ei saa myöskään unohtaa konsensuksen rakentamista sidosryhmien välille ja 

pragmaattista lähestymistapaa yksittäisissä tapauksissa.

Apulaistietosuojavaltuutetun on siis yhdistettävä tekninen taitotieto, hallinnolliset taidot ja 

tieteellinen lähestymistapa edessämme oleviin ongelmiin ja tulevaisuudessa kohtaamiimme 

tilanteisiin.

Uskon, että saavutukseni ja kokemukseni tekevät minusta ihanteellisen ehdokkaan 

palvelemaan Euroopan unionia kokonaisuudessaan ja erityisesti unionin toimielimiä. 

Akateemisen tietoni ja käytännön kokemukseni liike-elämästä, oikeuden keskeisiltä aloilta ja 

informaatioteknologiasta ja niiden pitkäaikaisesta soveltamisesta tietosuojaviranomaisena 

sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla ovat yhdistelmä, joka mielestäni antaa 

luotettavan perustan kohtaamiemme haasteiden käsittelemiseen ja asianmukaisten ratkaisujen 

löytämiseen.

– Mitkä ovat näkemyksenne Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatehtävistä?

Mikä on mielestänne Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontatehtävä 

henkilötietojen käsittelyssä EU:n toimielimissä ja elimissä, ja miten aiotte 

hyödyntää Euroopan tietosuojavaltuutetun valtuuksia ryhtyä toimiin, joilla 

varmistetaan sääntöjen noudattaminen?

Tietosuojaviranomaisten ja myös Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävä on kehittynyt 

perinteisestä valvontaa ja valitusten käsittelyä koskevasta toimivallasta sisältämään myös 

neuvonnan ja tietoisuuden lisäämisen. On yleisesti hyväksyttyä, että tietosuojaviranomaiset 

toimivat oikeusasiamiehen, tarkastajan, konsultin, kouluttajan, poliittisen neuvonantajan, 

neuvottelijan ja lainvalvonnan rooleissa1. Siksi tietosuojavaltuutetun tehtäviä ei saa nähdä 

erillisenä muista rooleista ja sääntöjen noudattamisen varmistamisesta.

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
s. 107-116.
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Olisi myös kehitettävä valvonnan malli, jossa tietosuojavastaavat ovat tärkeässä roolissa 

toimielimissä ja elimissä. He vastaavat tietojenkäsittelyn sisäisestä valvonnasta ja 

asianmukaisten menettelyjen täytäntöönpanosta. He tietävät täsmälleen, miten yksittäiset 

toimielimet toimivat ja kykenevät toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, samalla kun ovat 

täysin tietoisia siitä, että huolimatta riippumattomuustakuista he ovat yhä kyseisen 

toimielimen työntekijöitä. Tämän takia he voivat työskennellä tehokkaasti toimielimessä 

käyttäen ymmärrystään toimielimen erityisistä toimintatavoista. Mielestäni 

tietosuojavaltuutetun olisi kehitettävä suhteita tietosuojavastaaviin ja tuettava heitä 

tarjoamalla työkaluja ja neuvoja ja pitämällä yllä jatkuvaa vuoropuhelua. Tämän 

lähestymistavan merkitystä sidosryhmät korostivat tietosuojavaltuutettua koskevan strategian 

2013–2014 valmistelemiseksi järjestetyissä kuulemisissa. Käytännössä vaikeinta on siirtää 

lainsäädännössä vahvistetut yleiset periaatteet tietyiksi menettelyiksi ja ratkaisuiksi. Se on 

kuitenkin keskeistä henkilötietojen suojelemisessa.

Vasta sitten, kun vapaaehtoiset ennakoivat toimenpiteet osoittautuvat tehottomiksi tai 

riittämättömiksi, olisi voitava toteuttaa pakollisia toimenpiteitä, jotka olisi säilytettävä 

tietosuojavaltuutetun toimivaltuuksien joukossa nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Niillä 

toimenpiteillä olisi lisäksi edistettävä tietoisuuden lisäämistä, ja siten niiden olisi johdettava 

tietosuojasääntöjen tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

On tärkeää, että tietosuojavaltuutettu muiden tietosuojaviranomaisten tavoin ymmärtää 

teknologioiden erityispiirteet ja tietojenkäsittelyn prosessit toimielimissä. Hyvä esimerkki 

näihin tarpeisiin vastaamisesta on tietosuojavaltuutetun yhdessä Internet Privacy Engineerin 

Networkin kanssa tekemä aloite, jonka tarkoituksena on luoda yhteisö, joka kehittää 

tehokkaita ratkaisuja yksityisyyden suojelemiseksi ja edistämiseksi internetissä.

– EDPS voi tulevaisuudessa toimia Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristönä, jos 

nykyinen tietosuojasäädöspaketti hyväksytään. Mikä on kantanne Euroopan 

tietosuojaneuvoston mahdolliseen organisaatioon ja työmenetelmiin sekä siihen, 

miten asetusta (EY) N:o 45/2001 olisi muutettava, jotta otetaan huomioon tämä 

uusi tehtävä?

Unionin tietosuojalainsäädäntö, jota kohta tarkistetaan, on erottamattomassa yhteydessä 

toimielinten valvontamallien muutoksiin jäsenvaltioiden ja unionin tasolla. Tulevan mallin 
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olisi perustuttava aiempaan kokemukseen ja erityisesti 29 artiklan mukaisen 

tietosuojatyöryhmän (WP29) työhön.  WP29:n nykyisenä jäsenenä ja varapuheenjohtajana 

näkemykseni on, että komission ei ole tarkoituksenmukaista toimia sihteeristönä, vaikka 

tunnustan täysin komission edustajien asiantuntemuksen. Ehdotus tämän tehtävän antamisesta 

Euroopan tietosuojavaltuutetulle sopii täydellisesti riippumattomia unionin tason 

tietosuojaviranomaisia koskevaan uuteen arkkitehtuuriin.

Samalla on oltava tietoisia siitä, että tuleva Euroopan tietosuojaneuvosto on mukana paitsi 

neuvontatoimissa myös – ja kansalaisten näkökulmasta tärkeämpänä – yksittäisten riitojen 

ratkaisemisessa. Tämä tarkoittaa sitä, että tietosuojayhteisö saa suuren vastuun ja että sen on 

oltava julkisesti vastuussa toimistaan. Euroopan tietosuojavaltuutetun on huolehdittava 

Euroopan tietosuojaneuvoston käytännön toiminnasta ja siksi sen on erityisesti sitouduttava 

toteuttamaan käytännön menettelyjä ja varmistettava asianmukaiset tieto- ja 

viestintäteknologian infrastruktuurit, joiden avulla tehokas yhteistyö on mahdollista. Katson, 

että Euroopan tietosuojaneuvostolla on tulevaisuudessa kaksi roolia, jotka on sovitettava 

yhteen tasapainoisesti.

Katson, että sihteeristönä toimivan Euroopan tietosuojavaltuutetun on palveltava Euroopan 

tietosuojaneuvostoa ja tuettava aktiivisesti sen toimintaa. Euroopan tietosuojavaltuutetun 

henkilöstö osallistuu myönteisellä tavalla WP29:n työhön. Olen vakuuttunut siitä, että 

Euroopan tietosuojavaltuutettu sihteeristönä kykenee tuomaan lisäarvoa WP29:n 

rakenteeseen. Euroopan tietosuojaneuvoston tulevan toimintamallin olisi voitava hyötyä 

parhaista yhteistyökäytänteistä tietosuojaviranomaisten välisessä yhteistyössä, jotta voidaan 

luoda synergioita kaikista toimista tällä alalla.

Euroopan tietosuojavaltuutetun uusi rooli Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristönä on vain 

yksi osatekijä asetukseen 45/2001 tarvittavista muutoksissa, jotka on tehtävä pikaisesti uuteen 

tietosuojaa koskevaan yleisasetukseen.


