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1. Miksi haette tätä virkaa ja miksi olette mielestänne soveltuva siihen?

Minulla on yksinkertainen vastaus kysymykseen siitä, miksi hain Euroopan
tietosuojavaltuutetun tehtävään ja mikä on tärkein perusteluni: yksityisyydensuoja. Ollessani
nuori juristi yksityisyyttä koskevalla lainsäädännöllä oli suuri vaikutus minuun, samoin kuin
tietosuojalle ominaisilla mahdollisuuksilla parantaa ihmisten elämänlaatua. Olen omistanut
koko työurani henkilötietojen suojaamiseen, ja olen työskennellyt tietosuojalainsäädännön
parissa lähes 17 vuoden ajan päivittäin. Haluan jatkaa tätä työtä seuraavana Euroopan
tietosuojavaltuutettuna ja sitoudun edelleen täysin varmistamaan yksityisyyden suojan
korkean tason. Euroopan tietosuojavaltuutettuna aion myös tehdä tietosuojasta todellisuutta
kaikkien EU:n kansalaisten jokapäiväisessä elämässä.

Ansioluetteloni antaa hyvän yleiskuvan osallistumisestani eurooppalaisiin
tietosuojakysymyksiin. Tässä kirjallisessa vastauksessa haluaisin korostaa seuraavaa:

– Vuosina 2006–2007 toimin Euroopan tietosuojavaltuutetun kansallisena
asiantuntijana. Tämä 18 kuukauden jakso antoi minulle mahdollisuuden osallistua
Euroopan tietosuojavaltuutetun työhön ja saada omakohtainen käsitys Euroopan
unionin tietosuojaviranomaisen työstä.

– Tehtäväni Unkarin toimiessa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona
Kyseisenä aikana toimin tietojenvaihto- ja tietosuojatyöryhmän (DAPIX)
puheenjohtajana vuoden 2011 alkupuoliskon ajan. Puheenjohtajakauteni aikana
neuvosto hyväksyi päätelmät, jotka jäsenvaltioiden hallitukset olivat laatineet
vastauksena Euroopan komission tiedonantoon tietosuojauudistuksesta. Tämä tapahtui
ennen yleistä tietosuoja-asetusta, mutta se oli jo osa pitkiä keskusteluja, jotka useita
vuosia myöhemmin johtivat uuden oikeudellisen kehyksen luomiseen.

– Osallistun säännöllisesti Euroopan tietosuojaneuvoston kokouksiin. Olen toiminut
johtokuntaan kuuluvan yhteistyöasiantuntijaryhmän1 puheenjohtajana vuodesta

1 Se toimi ennen 25. toukokuuta 2018 osana 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää.
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2015. Asiantuntijaryhmä on laatinut asiakirjoja, jotka liittyvät tietosuojaviranomaisten
yhteistyöhön.

Edellä esitetystä käy ilmi, että työkokemuksellani on merkitystä Euroopan
tietosuojavaltuutetun toimen kannalta. Katson olevani sopiva ehdokas nimitettäväksi
tietosuojaviranomaisten verkoston aktiiviseksi jäseneksi. Olen työskennellyt Euroopan
tietosuojaneuvostossa ja 29 artiklan mukaisessa tietosuojatyöryhmässä jo pitkään, ja tämä
yhdessä jäsenvaltion viranomaisesta saamieni kokemusten kanssa tarjoaa minulle vankan
perustan hoitaa Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtäviä tiukimpien ammatillisten vaatimusten
mukaisesti.

Euroopan tietosuojavaltuutettu tavoittaa laajan yleisön Euroopan unionissa ja myös
maailmanlaajuisesti. Tämä haaste on mielestäni poikkeuksellisen motivoiva. Otan tästä
aiheutuvan vastuun kantaakseni erittäin tyytyväisenä. Olen varma, että yhdessä Euroopan
tietosuojavaltuutetun sihteeristön ammattimaisen ja sitoutuneen henkilöstön kanssa pystymme
saavuttamaan nämä tavoitteet.

Olen Euroopan unionin käytettävissä sen kansalaisten palvelemiseksi.

2. Voitteko kuvailla, millaisena näette tulevaisuudessa viranomaisen, jota johtaisitte
Euroopan tietosuojavaltuutettuna, mukaan lukien ennakoimanne mahdolliset haasteet
sekä tämän itsenäisen viranomaisen työlle asettamanne painopisteet?

Yksityisyyden suojan tulevaisuus on otettava huomioon kaikissa Euroopan
tietosuojavaltuutetun tulevaisuudesta käytävissä keskusteluissa. Uskon, että suuntaus, jossa
teknologiset muutokset aiheuttavat sosiaalisia muutoksia, on edelleen vallitseva. Käyttäjien
käytöksellä on merkittävä vaikutus muiden yksityiselämään ja heidän sosiaaliseen
tilanteeseensa. Kaikkien tietosuojaviranomaisten on hoidettava tehtävänsä tässä yhteydessä.
Viime vuosina aloitetun mutta vielä kesken olevan lainsäädäntöprosessin saattaminen
päätökseen on kiireellinen tehtävä. Tulevina vuosina ei niinkään tarvita perusteellista
tietosuojauudistusta vaan pikemminkin aloitetun työn loppuun saattamista ja nykyisten
sääntöjen johdonmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamista. Kaiken tämän
huomioon ottaen Euroopan tietosuojavaltuutetun tulevalle toimikaudelle voidaan määrittää
seuraavat painopisteet:

– teknologisten ja yhteiskunnallisten muutosten seuranta tehokkaan täytäntöönpanon
varmistamiseksi

– Analyysi henkilötietojen käytöstä hyödykkeenä ja maksuvälineenä.

– Tietosuoja-, kuluttajansuoja- ja kilpailuviranomaisten välisen yhteistyön
helpottaminen yksilöiden suojelemiseksi.

Kuten kaikkien tietosuojaviranomaisten, myös Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on
suojella yksityisyyttä ja henkilötietoja ja parantaa kansalaisten elämänlaatua. Olen samaa
mieltä Euroopan tietosuojavaltuutetulle vuosiksi 2014–2019 määritetyn strategian arvoista,
jotka ovat rehellisyys, avoimuus, puolueettomuus ja käytännönläheisyys. Johtaisin Euroopan
tietosuojavaltuutetun toimistoa näiden arvojen pohjalta ja odottaisin, että sen koko henkilöstö
noudattaa niitä. Osana henkilöstöstrategiaa ottaisin mahdollisimman monta kollegaa
mukaan Euroopan tietosuojavaltuutetun työhön, esimerkiksi jäsenvaltion
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tietosuojaviranomaisen palveluksessa toimiviksi kansallisiksi asiantuntijoiksi. Kokemusten
vaihto ja tiivis yhteistyö johtavat molempia osapuolia hyödyttävään lopputulokseen.

Euroopan tietosuojavaltuutetun on annettava lausunto Euroopan unionin säädöksistä. Tässä
yhteydessä Euroopan tietosuojavaltuutetun on pysyttävä luotettavana kumppanina ja oltava
tavoitettavissa lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa, jotta se voi aloittaa keskustelut
lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa. Euroopan tietosuojaneuvoston ja Euroopan
tietosuojavaltuutetun välinen hyvä yhteistyö on säilytettävä lainsäädännön alalla.

Valvonnan ja täytäntöönpanon alalla aion kehittää strategian, jossa yksilöidään painopisteet
ja tuodaan esiin tietojenkäsittelyn tapaukset, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota
edellisvuosien kokemusten perusteella. Strategian täytäntöönpanossa etusijalle asetetaan
sellaiset kuulemiset, jotka voivat helpottaa sellaisen tietojenkäsittelyn laillisuutta, jota ei
ole vielä aloitettu. Jäsenvaltioiden viranomaisiin kohdistuvien tarkastusten koordinointia
oikeus- ja sisäasioiden alalla on jatkettava tulevaisuudessa.

Tietosuojan tavoitteena on viime kädessä yksilön suojelu. Tietosuojasäännöt ovat toisinaan
päällekkäisiä kilpailusääntöjen ja kuluttajansuojasääntöjen kanssa. Vastuun eriyttäminen
yhteistä etua koskevissa asioissa on jatkossakin tärkeä kysymys, joten Euroopan
tietosuojavaltuutetun aloitetta digitaalisesta tiedonvälitystoimistosta (Digital Clearinghouse)
olisi jatkettava.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on keskeinen toimija yksityisyyden suojan vahvistamisessa sekä
Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella. Euroopan tietosuojavaltuutetulla on
maailmanlaajuinen asema ja maailmanlaajuinen vastuu. Tietosuojan kasvava merkitys
vaikuttaa kaikkiin toimijoihin maailmassa. Kukin niistä etsii kumppania toimimaan
eräänlaisena oppaana: valonsäteenä oikeaan suuntaan. Tämä on väistämättä
tietosuojaviranomaisten, kuten Euroopan tietosuojavaltuutetun, tehtävä, ja odotukset voidaan
täyttää, jos henkilöresursseja ja rahoitusta on riittävästi. Tämä on haaste Euroopan
tietosuojavaltuutetulle.

Käynnistäisin julkisen keskustelun siitä, miten datan arvo taloudellisessa prosessissa voidaan
ymmärtää. On myös tarkasteltava kysymyksiä, jotka liittyvät näiden tietojen käyttöön
perustuvaan eräänlaiseen yksityisyysveroon. On harkittava veron määräämistä
yksityisyyden suojaan liittyvistä tiedoista saataville hyödyille, erityisesti teknologia-alan
jättiläisten tapauksessa.

3. Miten aiotte täyttää Euroopan tietosuojavaltuutetulle lain mukaan kuuluvan tehtävän
valvoa oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastoja, ja miten suhtaudutte näiden virastojen
harjoittamaan henkilötietojen vaihtoon ja erityisesti siihen, miten henkilötietojen siirtoa
kolmansiin maihin valvotaan?

Asenteet Euroopan unionia kohtaan riippuvat suuresti oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan
onnistumisesta, minkä vuoksi siihen on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikissa toimielimissä.
Eräät oikeus- ja sisäasioiden alan virastot, erityisesti EU-LISA, käsittelevät suuria määriä
henkilötietoja. Valvonnan ytimessä on oikean tasapainon löytäminen turvallisuuden ja
yksityisyyden välillä. Tämä on keskeinen osa valvontapolitiikkaani.
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Europolin valvonta on Euroopan tietosuojavaltuutetun erityistehtävä, jossa aion käyttää
seuraavia välineitä. Euroopan tietosuojavaltuutetun ja Europolin tehokkaan yhteistyön
varmistamiseksi on pidettävä säännöllisiä kokouksia, joissa voidaan keskustella kaikista
suunniteltuun tietojenkäsittelyyn liittyvistä tietosuojakysymyksistä. Tämä edistää myös
sisäänrakennetun tietosuojan periaatteen noudattamista.

Europolin toiminnan säännöllinen seuranta on myös tärkeä väline, johon jäsenvaltioiden
asiantuntijat voivat osallistua hyödyllisellä tavalla. Etävalvontaa voidaan myös käyttää
joko yksinään tai jälkiseurannassa. Ennakkoseuranta tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa ja
hallita riskejä suunnitellun ja lisääntyneen riskinkäsittelyn yhteydessä. Tämä on myös tärkeä
väline, jolla varmistetaan sääntöjen noudattaminen.

Euroopan tietosuojavaltuutettu huolehtii kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan Europolin
yhteistyöneuvoston sihteeristön tehtävistä. Foorumi mahdollistaa valvonnasta saatujen
kokemusten vaihdon viranomaisten välillä. Yhteisparlamentaarisen valvontaryhmän ansiosta
järjestelmään on rakennettu demokraattisen valvonnan mahdollisuus. Euroopan
tietosuojavaltuutetun tehtävänä on myös tukea tätä.

Oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien virastojen suorittaman tietojenkäsittelyn
lainmukaisuuden valvonta edellyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun ja jäsenvaltioiden
viranomaisten välistä yhteistyötä. Vaikka oletan, että keskusyksiköissä käsiteltäviin
tiedostoihin liittyvien tietojen seuranta toteutetaan edellä kuvatuilla välineillä,
tietojenkäsittelyn seuranta jäsenvaltioiden tasolla ja siten keskusyksiköltä saatujen tietojen
käyttö kuuluu jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten toimivaltaan. Näiden kahden
toimivallan käyttö on yhdenmukaistettava, jotta se olisi tehokasta. Tästä huolehtivat tällä
hetkellä valvonnan koordinointiryhmät, joiden sihteeristötehtävistä vastaa Euroopan
tietosuojavaltuutettu. Tässä roolissa on myös vahvistettava seurannan koordinointia
jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla.

Unionin toimielinten välinen tietojenvaihto on nähdäkseni edellytys tehtävien tehokkaalle
suorittamiselle, jotta voidaan varmistaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
toteutuminen on jokapäiväistä todellisuutta. Tietojen vapaa liikkuvuus unionissa on näin ollen
itsestään selvä ilmiö, ja korkeatasoisen suojan lisäksi on taattava kaikki sen mahdollistavat
edellytykset.

EU:n ulkopuolisten maiden tietosuojan tason on todettu olevan komission päätösten mukainen
vain pienessä osassa maailmaa. Tällaisissa tapauksissa muilla vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseen tarkoitetuilla välineillä on tärkeä rooli. Koska näissä tapauksissa tietojen siirto
alkaa Euroopan unionissa, tietosuojaviranomaiset valvovat toimintaa joka kerta. On
toteutettava koordinoitua ja säännöllistä seurantaa yhdessä jäsenvaltioiden
tietosuojaviranomaisten kanssa, mikä on korostunut myös asiassa Schrems annetussa
tuomiossa. EU:n oikeus- ja sisäasioita koskevan politiikan tehokkuutta voidaan lisätä, jos
mahdollisimman monet maat tai kansainväliset järjestöt noudattavat sitä, ja pidän tämän
edistämistä ja tukemista tärkeänä tehtävänä. Tietojenvaihdon lisääntyminen EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa ei kuitenkaan saa johtaa tietosuojan tason alenemiseen.


