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Ehdokas Giovanni BUTTARELLIn kuuleminen

Miksi haette tätä virkaa ja miksi olette mielestänne soveltuva siihen?

Siihen, että haen tätä virkaa, on kolme pääasiallista perustetta.
Ensinnäkin pidän kovasti työstäni Euroopan tietosuojavaltuutetun palveluksessa. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu voi vaikuttaa varsin pieneltä toimijalta, kun otetaan huomioon 
tietosuojaa koskevat tämänhetkiset haasteet. Kuten David voitti Goljatin, myös Euroopan 
tietosuojavaltuutettu voi voittaa, jos se pystyy keskittymään tehtäväänsä jatkuvasti. Uskon 
voivani antaa arvokkaan panoksen Euroopan tietosuojavaltuutetun toimintaan, koska voin 
parantaa politiikkaa sekä institutionaalisia kehyksiä ja rajoitteita koskevaa ymmärtämystä, 
koska olen pragmaattinen ja tarvittaessa joustava ja koska olen entistä paremmin perillä uuden 
tekniikan kehityksestä. Tietosuojan kulttuuri voidaan saavuttaa paremmin suostuttelemalla 
kuin pakolla ja paremmin takaamalla kaikkien asianosaisten täysi vastuu. Tietosuojasta 
voidaan tehdä entistä helpompaa ja vähemmän byrokraattista käyttämällä selkeitä periaatteita, 
jotka on helppo ymmärtää ja toteuttaa käytännössä. Uskon, että toimiessani 
apulaistietosuojavaltuutettuna kuluneiden kuuden vuoden ajan olen oppinut ymmärtämään 
näitä kysymyksiä syvällisesti. Olen entistä selvemmin valmis johtotehtäviin, joita asiaa 
koskeva tekninen tietämykseni tukee hyvin. Olen myös valmis täyteen yhteistyöhön EU:n 
kolmen tärkeimmän toimielimen kanssa. Uskon täysin riippumattomaan Euroopan 
tietosuojavaltuutettuun, joka ei kuitenkaan ole täysin muista irrallinen elin. Johdan erittäin 
mielelläni joukkoa nuoria ja hyvin päteviä EU-virkamiehiä, jotka pyrkivät luomaan unioniin 
huippuosaamiskeskuksen. 

Toiseksi voin auttaa edistämään asioita. Entistä tiiviimpi yhteistyö Euroopan 
tietosuojaviranomaisten välillä on keskeisellä sijalla, jos parlamentissa ja neuvostossa 
parhaillaan käsiteltävän uuden oikeudellisen kehyksen halutaan onnistuvan. Olen saavuttanut 
kansallisten kollegoideni luottamuksen ja tuen tekemällä vuosien ajan intensiivistä ja 
tasapainoista työtä tietosuojayhteisössä. Siten voin auttaa vahvistamaan tätä yhteistyötä ja 
kehittämään entistä tehokkaampaa vuoropuhelua kansainvälisten järjestöjen kanssa. Jos minut 
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nimitetään tietosuojavaltuutetuksi, toivon, että kansalliset kollegani saavat osoitteessa Rue 
Montoyer 30 sijaitsevista Euroopan tietosuojavaltuutetun tiloista entistä paremman käsityksen 
yhteisenä tietosuojasta vastaavana EU:n elimenä. Mielestäni tuleva Euroopan 
tietosuojaneuvosto on alku yhteiselle yritykselle saada aikaan entistä parempi ja yhtenäisempi 
tietosuojalainsäädännön soveltaminen koko EU:ssa. 

Kolmanneksi suhtaudun tietosuojaan intohimoisesti.. Tietosuoja on yhteiskunnissamme 
yhä tärkeämpää, ja pidän tätä uutta nimitystä itselleni erinomaisena mahdollisuutena auttaa 
kehittämään strategioita ja toimintalinjoja EU:n tasolla. Tekninen kehitys on sellaista, että 
teknologiaa eivät pysty ennustamaan edes sen suunnittelijat itse. Valtavan mittakaavan 
valvonnasta on tullut vuosisadan keskeinen kysymys. Dataintensiivisyys sekä rajat ylittävät 
tietovirrat asettavat valtavan haasteen sekä yrityksille että sääntelyviranomaisille. Siksi EU:n 
lainsäätäjä tarkastelee parhaillaan EU:n tietosuojasääntöjen uudistusta niin, että ne saataisiin 
vastaamaan 2000-luvun vaatimuksia. Kyseessä on historiallinen hetki, ennenkokematon 
muutoksen kausi ja poliittisesti tärkeä aika tietosuojan kannalta. Uskon, että kokemukseni, 
näkemykseni ja intohimoni palvella yhteistä hyvää antavat minulle mahdollisuuden 
arvokkaaseen panokseen. 

Jos minut nimitetään seuraavaksi tietosuojavaltuutetuksi, lupaan olla luotettava kumppani 
sekä näkyvä ja järkevä sääntelyviranomainen. Takaan viran riippumattomuuden unohtamatta 
kuitenkaan tasapainoa ja suhteellisuutta. Olen toiminut koko elämäni julkisella sektorilla ja 
haluaisin toimia tässä uudessa tehtävässä soveltaen tietosuojavaltuutettuna samoja keskeisiä 
arvoja, jotka ovat ohjanneet uraani julkisen sektorin virkamiehenä: riippumattomuutta, 
lahjomattomuutta, avoimuutta ja pragmaattisuutta.

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? 

On erittäin tärkeää varmistaa, että Euroopan unionin toimielimillä ja muilla elimillä on 
johtava asema, kun on kyse perusoikeuksien täydestä noudattamisesta henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä. Jos minut nimitetään tietosuojavaltuutetuksi, käytämme edelleen 
toimivaltaamme ja luomme vähitellen entistä dynaamisemman ja nykyaikaisemman 
"tietosuojakulttuurin" EU:n toimielimiin, parannamme tietämystä, lisäämme asianomaisten 
toimielinten vastuullisuutta ja käytämme vasta viimeisenä keinona virallista toimivaltaamme 
varmistaa sääntöjen noudattaminen, jos sääntöjä rikotaan vakavasti, tahallisesti ja toistuvasti.

Tietosuojavaltuutetun harjoittamaan valvontaan liittyy kaksi erityistä näkökohtaa: Ensinnäkin 
valvonta on toimielinten sisäistä, joten tietosuojavaltuutettu on täysin riippumaton, joskaan ei 
irrallinen toimielin, ja se tukeutuu keskeisessä asemassa olevien, yli 60:ssä EU:n 
toimielimessä ja muussa elimessä toimivien tietosuojavastaavien työhön. Toiseksi 
tietosuojavaltuutetun työmäärä todennäköisesti kasvaa, kun otetaan huomioon suuret 
tietokannat, ennen kolmanteen pilariin kuuluneet alat sekä poliisi- ja oikeusyhteistyötä 
koskevat unionin erityissäädökset. Sen vuoksi on yhä tärkeämpää toteuttaa koordinoitujen 
valvontamallien sihteeristö yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa.
Budjettileikkausten vuoksi tietosuojavaltuutetun on saavutettava enemmän tuloksia 
pienemmin resurssein, ja pysyäkseen tehokkaana sen on toimittava entistä valikoivammin.
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Neljätoista vuotta asetuksen hyväksymisen jälkeen lähestymme tietosuojavaltuutetun
kolmannen toimikauden alkua. EU:n toimielimiä pyydetään parantamaan sääntöjen 
noudattamistaan lainsäädännön avulla. Noudattamista koskevat säännölliset tutkimuksemme 
ovat osoittaneet jatkuvaa kehitystä mutta myös tuoneet esiin huomattavasti parantamisen 
mahdollisuuksia. Kuluneiden kymmenen vuoden aikana tietosuojavaltuutettu on siirtynyt 
pitkälti papereihin perustuvasta toiminnasta uudenlaiseen menettelyyn noudattaen myös 
vastuullisuuden periaatetta. Sen mukaan vastuu sääntöjen noudattamisesta kuuluu etupäässä 
EU:n toimielimille ja muille elimille itselleen. Johtajien on tehtävä tarvittavat toimet ja 
voitava osoittaa sääntöjen noudattaminen tietosuojavaltuutetun suorittamien tarkastusten 
yhteydessä.

Uskon, että sääntöjen noudattamatta jättämiseen on puututtava selektiivisesti ja 
riskiperusteisesti. Meidän tulisi keskittyä virallisiin noudattamisen valvontatoimiin, kun 
noudattamisen vakava laiminlyönti aiheuttaa ongelmia tai kun noudattaminen on ollut pitkään 
erittäin heikkoa. Esimerkiksi käyntejä, kohdennettuja tarkastuksia ja joka toinen vuosi 
tehtäviä yleisiä tutkimuksia voitaisiin käyttää nykyistä paremmin noudattamista koskevien 
puutteiden paljastamiseen. 

Tämän ansioista voimme käyttää entistä tehokkaammin asetuksen meille suomaa toimivaltaa 
täytäntöönpanon valvonnassa. Toimivalta on luonteeltaan hyvin progressiivista ja verrattain 
laajaa, ja se ulottuu neuvonnasta, varoituksista ja käsittelyn kieltämisestä aina asian viemiseen 
unionin tuomioistuimeen. Tietosuojavaltuutettu on jo ilmoittanut aikovansa käyttää 
täytäntöönpanon valvontaan liittyvää toimivaltaansa täysimittaisesti, jos sääntöjä rikotaan 
vakavasti, tahallisesti tai toistuvasti tai kun vakavat neuvot on jätetty huomiotta. 

Vaikka asetuksen (EY) 45/2001 tulevaisuus ei olekaan täysin tiedossa, meidän on otettava 
etukäteen huomioon valvontatehtävien tulevaisuus ja autettava EU:n lainsäätäjää sääntöjen 
saattamisessa ajan tasalle. Valvonnan on oltava entistä ennustettavampaa ja tehokkaampaa. 
Sen on perustuttava suuntaviivoihin, ja entistä enemmän huomiota on kiinnitettävä uuden 
tekniikan ja erityisesti pilvipalveluiden käyttämiseen toimielimissä. EU:n tason 
tietojärjestelmien turvallisuutta ja verkostoitumista tietosuojavastaavien ja 
tietosuojakoordinaattorien kanssa olisi edistettävä ja tuettava aktiivisesti. Aion tavata 
säännöllisesti ylempiä johtajia ja parantaa heidän tietämystään ja saada uuden sitoumuksen 
siitä, että tehokas ja vähän byrokratiaa aiheuttava tietosuoja otetaan huomioon jokapäiväisessä 
hallinnossa.

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?

EDPS on nyt vakiinnuttanut asemansa hyvin toimivana, kypsänä ja tehokkaana elimenä. Yksi 
seuraavista suurista haasteistamme on todennäköisesti tulevan Euroopan tietosuojaneuvoston 
sihteeristön toteuttaminen. Uuden riippumattoman tietosuojaneuvoston perustaminen on yksi 
tämänhetkisen tietosuojapaketin keskeisistä tekijöistä. 

Tietosuojaneuvoston lopullista luonnetta ja toimivaltaa ei vielä täysin tiedetä, vaikkakin 



PE539.688v01-00 4/4 DV\1036786FI.doc

FI

oletamme, että se todennäköisesti korvaa nykyisen kansallisten ja unionin tason 
tietosuojaviranomaisten neuvoa-antavan ryhmän, joka toimii hyvin tunnetussa "29 artiklan 
mukaisessa työryhmässä". Sillä on tärkeä rooli viranomaisten välisen johdonmukaisuuden ja 
yhteistyön kehittämisessä, ja siitä tulee myös keskeinen toimija rajat ylittävissä tapauksissa. 

Jos EDPS saa tehtäväkseen Euroopan tietosuojaneuvoston sihteeristön toteuttamisen, 
valvontaviranomaisten uuden ryhmän on ensin varmistettava tietosuojaneuvoston riittävät 
henkilöstöön, logistiikkaan ja rahoitukseen liittyvät resurssit. On otettava käyttöön uusia ja 
dynaamisia työnmenetelmiä, joiden avulla saadaan aikaan tehokas hallinnollinen tuki 
noudattaen samalla Euroopan tietosuojaneuvoston täyttää autonomiaa ja riippumattomuutta 
(nk. Kiinan muuri). Samalla on taattava synergia EDPS:n kanssa. Avainasemassa myös 
pitkälle viedyn tekniikan käyttäminen. Tämä käsittää esimerkiksi videokonferenssit ja 
reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon käytettävät turvalliset tietotekniset välineet, 
yhteisymmärryksen luomisen sekä tapausten hoitamisen hyvin tiukoissa määräajoissa. 
Tämänhetkiset työmenetelmät, jotka perustuvat Brysselissä järjestettäviin täysistuntoihin ja 
ryhmäkokouksiin, eivät vastaa täysin tietosuojaneuvoston tulevia haasteita, joiden yhteydessä 
keskeisellä sijalla ovat selektiivisyys (tapaukset, jotka käsittelee tietosuojavaltuutettu sen 
sijaan, että ne käsiteltäisiin kahdenvälisesti tietosuojaviranomaisten kesken) sekä 
dynaamisuus. 

Yhdessä kollegani Peter Hustinxin kanssa panin jo alulle keskustelut 29 artiklan mukaisen 
työryhmän aiempien ja nykyisten puheenjohtajien kanssa, jotta saataisiin selville parhaat 
työskentelytavat Euroopan tietosuojaneuvoston tukemiseksi tehokkaasti ilman tarpeetonta 
vaikuttamista. Lopullisista ratkaisuista sovitaan täydessä yhteisymmärryksessä kansallisten 
kollegojen kanssa.

EDPS on jo toteuttanut joitakin hallinnollisia toimia antaakseen tietosuojaneuvostolle 
asianmukaisia resursseja. Vuonna 2013 monivuotiseen rahoituskehykseen (MRK 2014–2020) 
lisättiin erityinen toimi, "tietosuojaneuvoston työryhmän perustaminen". Näin valmistetaan 
tietä tietosuojavaltuutetun budjetin uuden osaston, "tietosuojaneuvoston", tuleville 
budjettimäärärahoille. Tänä vuonna Euroopan tietosuojavaltuutetun vuoden 2015 alustavassa 
budjetissa on otettu huomioon sellaisen pienen (kolme henkilöä käsittävän) työryhmän 
luominen, jonka tehtävänä on käynnistää työmenetelmiä koskevia keskusteluja kansallisten 
tietosuojaviranomaisten kanssa. Tämän tulisi olla keskeinen osa sihteeristöä, jossa on EU-
virkamiehiä, palvelukseen otettua uutta henkilöstöä ja vaihtuvia kansallisten 
tietosuojaviranomaisten siirrettyjä virkamiehiä.

Uskon, että tällaiset toimet edistäisivät merkittävästi "yhden eurooppalaisen äänen" 
saavuttamista käsiteltäessä strategisia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, kuten valvontaa, 
dataintensiivisyyttä tai kansainvälisiä tietovirtoja. Tältä kannalta asetus 45/2001/EY, sen 
edeltäjä sekä tuleva yleinen tietosuoja-asetus ovat yhteensopivia edellyttäen, että tehdään 
selvä ero tehtävien ja vastuualueiden välillä erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, 
koska tämä säädös ei välttämättä vaadi suuria ja merkittäviä muutoksia lyhyellä aikavälillä 
ennen asetuksen 45/2001 uudelleenlaadintaa. 

Lopuksi haluaisin tukea Euroopan tietosuojavaltuutettua itsenäisenä elimenä, joka tarjoaa 
autonomisen sihteeristön täysin riippumattomalle tietosuojaneuvostolle. 


