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

Kun esittäydyin LIBE-valiokunnalle vuonna 2014 hakiessani apulaistietosuojavaltuutetun
virkaa, kerroin arvoistani, joiden pohjalta olin sitoutunut suojelemaan perusoikeuksia
unionissa. Kasvoin epädemokraattisessa maassa suurten mullistusten aikaan. En koskaan
unohda sitä, miten valtion valvontakoneisto ja poikkeustila vaikuttivat tavallisiin ihmisiin:
miten lamaannuttavaa oli tietoisuus siitä, että vallanpitäjät valvoivat rutiiniluontoisesti
yksityistä kirjeenvaihtoa ja puheluja ”turvallisuuden” ja ”yhteiskunnan edun” nimissä.
Ymmärrän ensikäden kokemuksesta, miten arvokkaita ja hauraita yksilön vapaus ja ihmisarvo
ovat.

Nyt viisi vuotta myöhemmin arvoni ovat edelleen samat. Sen lisäksi minulla on nyt myös
arvokasta kokemusta näiden arvojen soveltamisesta käytännössä EU-elimen johtotehtävissä.
EU:n tietosuojasääntöjen tarkoituksena ei ole pelkästään varmistaa, että yksittäisiä kansalaisia
kohdellaan oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti; lisäksi niillä pyritään edistämään EU:n
yleistä etua erityisesti lisäämällä luottamusta unionin sisämarkkinoiden eheyteen. Onkin ollut
suuri etuoikeus pyrkiä vastaamaan niiden ihmisten tarpeisiin, joilla on ollut syytä valittaa
tavasta, jolla jokin EU-elin on käsitellyt heidän tietojaan, ja kouluttaa näiden elinten johtajia
ottamaan vastuu tekemisistään, mikä on olennainen osatekijä yleisessä tietosuoja-asetuksessa
ja asetuksessa 2018/1725.

Tähänastisella urallani olen työskennellyt yksityisellä sektorilla ja tiedonlouhintaan ja
datajoukkojen välisten korrelaatioiden etsimiseen liittyvissä tehtävissä. Minulla on 25 vuoden
kokemus tiedonhallintaan liittyvien kysymysten käsittelystä akateemisesta näkökulmasta,
mutta tämän lisäksi olen työskennellyt yli vuosikymmenen ajan kansallisessa
julkishallinnossa, jossa olen soveltanut näitä periaatteita käytännössä.

Vuoden 2015 alussa, toimikautemme sadan ensimmäisen päivän aikana, kehitimme Giovanni
Buttarellin kanssa kolmiosaisen strategian tietosuojan päivittämiseksi digitaalista aikakautta
varten, globaalien kumppanuuksien rakentamiseksi ja uuden luvun avaamiseksi EU:n
tietosuoja-asioissa. Tämä on ollut minulle ihanteellinen tapa valmistautua kohottamaan
tietosuojavaltuutetun johtajuus uudelle tasolle ja kehittämään älykästä ja innovatiivista
julkishallintoa. Aion johtaa esimerkilläni ja hyödyntää synergiamahdollisuuksia, joita
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tietosuojavaltuutetulla on käytettävissään ainutlaatuisen asemansa ansiosta EU:n
institutionaalisen rakenteen ja tietosuojasta vastaavien toimijoiden keskiössä. Aion hyödyntää
tätä etuoikeutettua asemaa edistääkseni 2020-luvun yhteiskunnallisten ja teknisten haasteiden
ratkaisemista. Tämä on minun tapani palvella Eurooppa-aatetta.

Lisäksi kehitteillä olevien teknologioiden seurausten ymmärtämisestä ja selittämisestä on
tullut olennainen osa Euroopan tietosuojavaltuutetun päivittäistä työtä. Olen sitoutunut
varmistamaan, että yhteiskunnan ja talouden digitalisaatio tapahtuu kaikkien ja erityisesti
tulevien sukupolvien etujen mukaisesti, paitsi työni puolesta, niin myös isänä kahdelle
tyttärelle, jotka kuuluvat 2000-luvulla syntyneeseen

tietoyhteiskunnan kasvattien ”Z-sukupolveen”. Minun johdollani Euroopan
tietosuojavaltuutettu paitsi käsittelee tekoälyyn ja esineiden internetiin liittyviä kysymyksiä,
myös ymmärtää yksityisyyden roolin kvanttilaskennan, transhumanismin, ihmisen ja
tietokoneen välisten rajapintojen ja kaikenkattavan tietojen tallennuksen aikakaudella.

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

Opiskeluaikoinani toimin Euroopan oikeustieteen opiskelijoiden yhdistyksen (ELSA)
tietotekniikasta vastaavana neuvonantajana. Tällöin omaksuin näkemyksen, joka sisältyy
myös yhdistyksen periaatteiden kuvaukseen: ”oikeudenmukainen maailma, jossa
kunnioitetaan ihmisarvoa ja kulttuurien moninaisuutta”. Tämä ei ole pelkkä romanttinen
näkemys, vaan se on ollut liikkeellepaneva voima kaikessa toiminnassani, niin aiemmin
yksityisellä sektorilla ja tiedemaailmassa kuin myös työssäni julkisen hallinnon palveluksessa
kansallisella ja Euroopan tasolla. Tähän näkemykseen perustuu myös uskoni Euroopan
yhdentymishankkeeseen. Olen vahvasti sitä mieltä, että Euroopan tietosuojavaltuutetun on
osallistuttava oikeudenmukaisen maailman kehittämiseen. Oikeusvaltioperiaatteen ja
ihmisarvon on oltava keskiössä, ja meidän on aina muistettava, että emme suojele tietoja vaan
sitä ihmistä, jota tiedot koskevat. Lisäksi meidän on kunnioitettava eurooppalaisten
kulttuurista moninaisuutta ja otettava huomioon kulttuuriset ja oikeudelliset erot, kun
pyrimme löytämään globaaleja ratkaisuja yksityisyyden suojelun alalla.

Eurooppalaisen hallinnon pitäisi olla älykästä ja innovatiivista. Sen pitäisi pystyä
sopeutumaan uusiin teknologioihin ja liiketoimintamalleihin ja hyödyntää niitä myös
älykkäämmän ja modernin tietosuojan kehittämisessä. Samalla tavoin tahdon myös itse
Euroopan tietosuojavaltuutetun toimivan entistä älykkäämmin: hyödyntävän täysimääräisesti
uusimpia teknologioita, kuuntelevan monipuolisesti elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan
ja tiedemaailman eri sidosryhmien näkemyksiä siitä, mitkä ovat parhaita ja huonoimpia
henkilötietojen käyttöön liittyviä käytänteitä, juurruttavan edistyksellistä ja dynaamista
hallintokulttuuria ja arvostavan ja vaalivan työntekijöidensä monipuolista osaamista.
Asetuksella 2018/1725 Euroopan tietosuojavaltuutetulle on annettu vahvat valtuudet paitsi
panna täytäntöön vastuullisia tietosuojakäytäntöjä, myös kannustaa ja opastaa EU-elimiä
noudattamaan niitä vastuuvelvollisuusperiaatteen mukaisesti. Aion käyttää näitä
toimivaltuuksia täysimääräisesti, pelottomasti ja suosimatta mitään tahoa sekä keskittyen
selkeästi varmistamaan parhaan lopputuloksen niiden ihmisten kannalta, joiden
suojelemiseksi Euroopan tietosuojavaltuutetun virka on perustettu.
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EU:n lainsäädännön, ei vain perinteisten tietosuojalakien vaan kaiken unionin säännöstön,
pitäisi toimia mittapuuna kaikille uusille säädöksille ympäri maailmaa. Tällä hetkellä EU:lla
on merkittävästi vaikutusvaltaa digitaalisen talouden sääntelyssä, mutta emme voi pitää tätä
asemaa itsestään selvänä. Jos päästämme tasomme laskemaan, maailman valtiot alkavat
enenevässä määrin ottaa mallinsa muualta, kuten Kiinasta tai niistä malleista, joita
todennäköisesti kehittyy Intiassa ja Yhdysvalloissa seuraavien viiden vuoden aikana.

Euroopan tietosuojavaltuutetun käytännön näkökantojen osalta pidän lähtökohtana edeltäjieni
saavutuksia. Tässä suhteessa tarjoan jonkinasteista jatkuvuutta, mutta emme kuitenkaan
voi jäädä lepäämään laakereillamme. Lewis Carrollia lainatakseni ”sinun pitää juosta niin
nopeasti kuin pystyt, jotta pysyisit paikallasi. Jos haluat päästä johonkin muualle, sinun on
juostava vähintään kaksi kertaa nopeammin”.

Tiedostan Euroopan tietosuojavaltuutetun erityisroolin Euroopan tietosuojaneuvostossa
neuvoston jäsenenä ja sen sihteeristön tehtävien hoitajana, mihin sisältyy sen varmistaminen,
että yleisen tietosuoja-asetuksen vaikutukset alkavat näkyä käytännön tasolla seuraavien
viiden vuoden aikana. Aion paitsi tukea tietosuojaneuvoston puheenjohtajaa ensiluokkaisten
virkamiesten ja välineistön avulla, myös tehdä toimivaltani rajoissa kaikkeni auttaakseni
tietosuojaneuvostoa onnistumaan yleisen tietosuoja-asetuksen johdonmukaisessa ja
määrätietoisessa täytäntöönpanossa kaikkialla EU:ssa.

Toimintapolitiikan tasolla annan tälle parlamentille, samoin kuin neuvostolle ja komissiolle,
tietoon perustuvia ja objektiivisia neuvoja siitä, miten ne voivat vastata tulevien vuosien
suurimpiin haasteisiin, kuten tekoälyjärjestelmien, biometriikan ja kasvojentunnistuksen,
lohkoketjujen ja kvanttilaskennan sekä salaustekniikoiden kehitykseen ja käyttöönottoon –
kaikki osa-alueita, joilla tietosuojasäännöillä voi ja pitää olla merkittävä ohjaava rooli.

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?

Yksi Euroopan unionin tietosuojauudistuksen suurimmista haasteista on viime vuosina ollut
EU:n entiseen kolmanteen pilariin kuuluvien lukuisten eri valvontajärjestelmien
uudelleenjärjestely. Unionin lainsäätäjä on onnistunut lähentämään säännöksiä, jotka
koskevat oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen lainvalvontatarkoituksissa tekemiä
tiedonsiirtoja (lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annetun
direktiivin V luku, asetuksen 2018/1725 IX luku, Europol-asetuksen 25 artikla, Eurojust-
asetuksen 56–59 artikla). Olen aina kannattanut näiden säännösten keskinäisen
johdonmukaisuuden

lisäämistä. Toisaalta olen myös esittänyt, että tarvitaan jonkin verran joustavuutta, jotta
voidaan säilyttää vallanjako (erityisesti tuomiovallan riippumattomuus) kansallisella tasolla,
tai jos jotkin erillisvirastot tarvitsevat eri tiedonsiirtovälineitä tiettyihin tarkoituksiin
voidakseen hoitaa tehtävänsä. Olen samalla tietoinen asiaa koskevan lainsäädännön
uudelleentarkastelulle asetetusta määräajasta, joka on 30. huhtikuuta 2022 asetuksen
2018/1725 98 artiklan mukaisesti. Olen sitä mieltä, että tavoitteenamme olisi oltava näiden
moninaisten lähestymistapojen yhdentäminen mahdollisuuksien mukaan ja
kunnioittaen samalla kaikkien yksittäisten tapausten erityispiirteitä.
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Euroopan tietosuojavaltuutetulla on käytössään useampia välineitä oikeus- ja sisäasioiden
alan erillisvirastojen valvontaan ja unionin lainsäätäjän neuvomiseen, kun on kyse näiden
virastojen tietojenkäsittelytoimista. Koska olen ollut vastuussa Euroopan
tietosuojavaltuutetulle kuuluvista valvonta- ja täytäntöönpanotehtävistä viimeiset neljä vuotta,
olen päässyt testaamaan käytännössä kaikkia näitä välineitä, joihin sisältyy neuvontaa,
suositusten antamista ja niiden täytäntöönpanon johdonmukaista valvontaa sekä
tarvittaessa sellaisten toimintojen kieltäminen, joilla ei ole asianmukaista
oikeusperustaa. Samankaltaiset säännöt vaikuttavat merkittävästi EU:n elinten, kuten
Eurojustin tai EPPO:n, valvontaan. Käytännössä Euroopan tietosuojavaltuutetun Europolia
koskevat toimet eivät juurikaan eroa muista oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastoista.
Tahdon siis toimia oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen valvojana ja käsitellä tässä
roolissa järjestelmien yhteentoimivuutta koskevia vaatimuksia sekä näiden virastojen
toteuttamia henkilötietojen siirtoja kolmansiin maihin. Ehdotan työlleni erityisesti seuraavia
painopisteitä:

a) asetuksen 2018/1725 42 artiklan mukaiset lainsäädäntöä koskevat kuulemiset:

1) institutionaalinen tae, jolla varmistetaan SEUT-sopimuksen 16 artiklan sekä
perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan noudattaminen ja joka koskee myös kansainvälisiä
sopimuksia tiedonsiirrosta lainvalvontatarkoituksessa (katso Euroopan
tietosuojavaltuutetun lausunto 2/2018 Europolin tietojen siirrosta MENA-maihin);

2) väline, jolla edistetään EU:n eri säädösten tietosuojasäännösten yhdenmukaisuutta,
mukaan lukien henkilötietojen siirtämistä kolmansiin maihin koskevat säännökset;

b) tietosuojasääntöjen käytännön täytäntöönpanon valvonta ja varmistaminen EU:n
toimielimissä, elimissä ja virastoissa;

c) Euroopan tietosuojavaltuutetun työskentely yhdessä Euroopan tietosuojaneuvoston
kanssa, jonka tehtävänä on varmistaa EU:n tietosuojasääntöjen yhdenmukainen
soveltaminen, mikä koskee paitsi yleistä tietosuoja-asetusta, myös
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojasta annettua direktiiviä.

Näistä jälkimmäinen on erityisen tärkeä, koska oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastot
saavat suurimman osan operatiivisista henkilötiedoistaan kansallisilta toimivaltaisilta
viranomaisilta, joihin sovelletaan lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen
suojasta annettua direktiiviä. Tähän asti Euroopan tietosuojavaltuutetun toiminta tällä osa-
alueella on ollut rajallista. Minun johdollani Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa
tulevaisuudessa lainvalvontaviranomaisille entistä enemmän opastusta tästä direktiivistä.


