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1. Miksi haette tähän virkaan ja miksi olette mielestänne soveltuva siihen?

Ammatillisen taustani ansiosta tunnen tietosuoja-alan perusteellisesti, sillä olen työskennellyt
alalla 20 vuoden ajan. Ensinnäkin kansalliskokouksessa tarkastelin alaa lainsäätäjän
näkökulmasta osallistumalla direktiivin 95/46 saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Lisäksi osallistuin useiden lakiehdotusten laatimiseen, joista yksi oli ehdotus
seksuaalirikollisten seuraamisesta. Toimiessani kansalliskokouksessa täysin
riippumattomana hallintovirkamiehenä opin työskentelemään kaikkien poliittisten
puolueiden vaaleilla valittujen jäsenten kanssa ja neuvottelemaan lainsäädäntötekstejä
koskevista kompromissiratkaisuista. Olen toiminut alalla myös Euroopan komission kanssa
työskennellessäni yleisen tietosuoja-asetuksen ensimmäisten versioiden parissa. Tämä
kokemus lainsäätäjän neuvonantajana on mielestäni erityisen merkittävä Euroopan
tietosuojavaltuutetulle (EDPS) hänen toimiessaan parlamentissa ja neuvostossa.

Ranskan tietosuojaviranomaisen (CNIL) pääsihteerinä olin rakentamassa ”uutta CNIL:ää”, sillä
direktiivin 95/46 saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä lisäsi ja monipuolisti
huomattavasti CNIL:n toimivaltuuksia. CNIL:n organisaatiota ja menettelyjä muutettiin,
turvattiin valtuudet käyttää pakkokeinoja ja suorittaa valvontaa, kehitettiin uusia
palveluita ja välineitä käyttäjille jne. Tiedottaakseni näistä uusista toimivaltuuksista panostin
kunnianhimoiseen viestintäpolitiikkaan myös Euroopan tasolla. Kun otetaan huomioon
tietosuojavaltuutetun uudet tehtävät, tämä kokemus muutoksen johtamisesta,
hallinnoinnista, uusien toimivaltuuksien täytäntöönpanosta, tiukasta budjettihallinnosta,
välineiden käytöstä ja vahvasta viestintäpolitiikasta vaikuttaa minusta olennaisen tärkeältä
tietosuojavaltuutetun tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta.

Energia-alan sääntelykomitean (CRE) jäsenenä valvoin energiaverkkojen haltijoiden
tiedonhallintaa koskevan raportin laatimista. Näiden verkko-operaattoreiden tehtävät kehittyvät
nopeasti ”älyverkkojen” käyttöönoton ja siitä johtuvan laajamittaisen tiedonkeruun myötä.
Uusia mahdollisuuksia syntyy, mutta samalla myös uusia riskejä, kuten kyberrikollisuus. Myös
tämä kokemus uuden sääntelykehyksen luomisesta strategiselle teollisuudenalalle
loppukuluttajien ja digitaalipalveluja kohtaan tunnetun luottamuksen hyväksi on
varmasti minulle hyödyksi tietosuojavaltuutetun tehtävän hoitamisessa.
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ICO:n (Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaviranomainen) strategisena neuvonantajana
työskentelen parhaillaan sääntelyn ja innovoinnin välisen yhteyden parissa. Vuodesta
2016 lähtien tehtäväni on ollut esittää, että perustetaan ”sandbox”, ja tukea ICO:ta tässä
prosessissa sen operatiiviseen käyttöönottoon saakka. Keskustelu yleistä etua palvelevasta
innovoinnista on käytävä Euroopan tasolla, erityisesti parlamentissa, ottaen erityisesti
huomioon tekoälyä koskevat eurooppalaiset tavoitteet. Katson, että alaa koskevat pohdintani ja
opetustoimintani sekä akateemiset julkaisuni ovat minulle hyödyksi toimiessani parlamentin
neuvonantajana.

Tällä hetkellä toimin asianajajana kansainvälisessä asianajotoimistossa. Annan yrityksille
henkilötietojen alaa koskevia neuvoja niiden kehittäessä ja hallinnoidessa innovatiivisia
hankkeita. Tietosuojaan liittyvästä problematiikasta on tulossa keskeinen tekijä kilpailukyvyn
kannalta ja tekijä, jonka avulla yritykset voivat erottua muista. Se on myös yksi suurimmista
riskitekijöistä, kun otetaan huomioon yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädettyjen seuraamusten
suuruus. Neuvoa-antava tehtäväni on siis nykyään hyvin strateginen ja tuomiovallan kannalta
monitahoinen. Nähdäkseni välttämätön edellytys Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien
asianmukaiselle hoitamiselle on, että tietää ja ymmärtää yritysten haasteet ja sisäiset
toimintatavat sekä yritysten digitalisaatiokehityksen rajoitukset ja tavoitteet.

Monipuolinen urani on tae asiantuntemuksesta monella eri alalla, strategisesta näkemyksestä,
kansainvälisestä avoimuudesta sekä myös pragmaattisuudesta. Urani on osoitus kyvystäni
rakentaa ”siltoja”: eri oikeudenalojen välille, oikeustieteen ja teknologian välille,
oikeustieteen ja talouden välille, eri maiden oikeusjärjestelmien välille, instituutioiden ja
toimijoiden välillä, mukaan lukien politiikat, joiden edut vaihtelevat toisinaan, ja eri
kulttuurien välille. Tämä etenemistapa osoittaa myös sitoutumiseni tietosuojan
eurooppalaiseen suunnitteluun ja kykyyni puolustaa ja edistää sitä kansainvälisellä tasolla.
Tämä sitoutuminen johtuu myös henkilökohtaisesta taustastani, sillä olen äitini puolelta
puoliksi ruotsalainen, isäni on kotoisin Puolan itäisiltä alueilta ja sukunimeni on italialaisen
kaupungin nimi, josta esi-isäni löysivät turvapaikan.

Lopuksi totean vielä, että riippumattomuus on työurani ytimessä. Siitä oli kyse, kun päätin
liittyä CNIL:ään ja CRE:hen, jotka ovat riippumattomia viranomaisia. Ja se on yhä toimintani
ytimessä, sillä riippumattomuus on asianajajan ammattini eettinen velvoite. Riippumattomuutta
mitataan ennen kaikkea teoilla: siitä ovat osoituksena akateemiset artikkelini oikeudesta tulla
unohdetuksi, jotka ovat samansuuntaisia kuin Euroopan unionin tuomioistuimen päätös (C-
507/17), sekä äskettäin Euroopan unionin tuomioistuimessa esittämäni lausumat
valtiollisesta valvonnasta (C-511/18). Riippumattomuus vaatii paljon. Sen on sisällettävä
vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa, sillä muuten siitä tulee luoksepääsemätöntä
itseriittoisuutta. Euroopan tietosuojavaltuutetun näkemyksen riippumattomuudesta on oltava
vaativa mutta rakentava, avoin mutta tinkimätön. Nämä ovat myös ne ominaisuudet, jotka
haluan tarjota tietosuojavaltuutetun tehtävään ja teidän käyttöönne.

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

Tekoälyn, itseoppivien algoritmien ja esineiden internetin nopean kehityksen myötä
Euroopalla on edessään ennennäkemättömiä eettisiä haasteita. Kun tuotetun datan määrä
kaksinkertaistuu 24 kuukauden välein, miten voimme säännellä algoritmeja, jotka muuntavat
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itse itseään ja näyttävät joskus tulevan riippumattomiksi niiden luojista? Miten voimme
varmistaa näiden jokapäiväiseen elämäämme tunkeutuvien välineiden avoimuuden ja
ymmärrettävyyden? Miten varmistamme niiden objektiivisuuden ja mittaamme niiden
puolueellisuutta? Miten korjaamme ne, jos ne ovat syrjiviä? Nämä haasteet ovat erityisen
tärkeitä, kun otetaan huomioon, että Eurooppa on kahden sääntelymallin välissä:
Yhdysvaltojen malli, jossa tietoja koskevaa horisontaalista liittovaltion lainsäädäntöä ei ole ja
jossa tuomari, tai jopa alakohtainen sääntelyviranomainen, toimii jälkikäteen, ja Kiinan malli,
jolle on tunnusomaista se, että tietojen saanti on täysin keskittynyt valtiolle.

Tässä datan geopolitiikassa, kehittyvässä digitaalisessa maailmassa Euroopan on
vakiinnutettava asemansa uutena merkittävänä toimijana. Komissio on ilmoittanut aikovansa
esittää tekoälyä koskevan ehdotuksen sadan päivän kuluessa. Euroopalla on voimavarat
tavoitteidensa saavuttamiseksi, sillä Euroopalla on jo vankka oikeudellinen kehys, jonka
perustalle tämä uusi sääntely voidaan rakentaa: yleinen tietosuoja-asetus. Siinä vahvistetaan
keskeiset periaatteet, kuten ”vastuuvelvollisuus”, avoimuus ja yksilön oikeus olla joutumatta
sellaisen päätöksen kohteeksi, joka olisi tehty ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn
perusteella. Yleisen tietosuoja-asetuksen pohjalta Eurooppa voi ja sen täytyy onnistua
tekoälyn eettisessä käytössä, joka on vastuullista ja hyödyttää ihmisiä ja koko
yhteiskuntaa. Tämän tekoälyä koskevan eurooppalaisen ja humanistisen lähestymistavan
rakentamisessa Euroopan tietosuojavaltuutetulla on erittäin tärkeä tehtävä neuvonantajana,
joka esittää pragmaattisia ja innovatiivisia ehdotuksia parlamentille, joka on etuoikeutettu
paikka, jossa tämä eurooppalainen lähestymistapa voidaan rakentaa demokraattisesti.
Asiasisällön osalta voitaisiin harkita seuraavien käyttöönottoa: riskeihin perustuva
lähestymistapa, jota voitaisiin vahvistaa kokeiluoikeudella, parannetuilla mekanismeilla, joilla
varmistetaan sertifiointi, korjaaminen ja avoimuus tai jopa käytettyjen tietojen ja algoritmien
jäljitettävyys (pyrkimys ”datapassin” kehittämiseen?). Tämä on ensimmäinen merkittävä
haaste, johon on puututtava myös kansainvälisellä tasolla. Ja Euroopan
tietosuojavaltuutetun on oltava tämän eurooppalaisen lähestymistavan äänitorvi.

Euroopan tietosuojavaltuutetun toinen strateginen haaste aiheutuu datan arvon kasvusta sekä
datatalouden monimutkaisuudesta ja skaalattavuudesta. Arvoketjun ymmärtäminen,
uusien suuntausten ja toimijoiden tunnistaminen ovat ennakkoedellytyksiä asiaankuuluvan
neuvonnan tarjoamiselle joustavalla ja proaktiivisella tavalla eikä ainoastaan reaktiivisesti.
Tätä varten Euroopan tietosuojavaltuutetun on tehostettava operatiivisia yhteistyöjärjestelyjä
kilpailuasioista vastaavien eurooppalaisten viranomaisten ja kansallisten
tietosuojaviranomaisten kanssa sekä kehitettävä kumppanuuksia talouden,
kyberturvallisuuden ja teknologian käytön sosiologiantutkimuskeskusten kanssa. Euroopan
tietosuojavaltuutetun on kuitenkin ennen kaikkea lisättävä valmiuksiaan tieteen ja teknologian
kehityksen ennakointiin ja interventioihin monipuolistamalla henkilöstönsä profiilia, mikä
vahvistaa hänen riippumattomuuttaan.

Minulla on kokemusta tieteen ja teknologian kehityksen ennakoinnista, koska perustin
CNIL:iin asiantuntijalaboratorion. Se oli yksi Euroopan ensimmäisiä. Kasvatin insinöörien
osuutta työvoimasta 3 prosentista 10 prosenttiin kuudessa vuodessa. Tämä siksi, että tietosuojaa
ei voi enää harjoittaa siiloissa. Ollakseen relevantti, ennakoiva ja monitieteellinen
neuvonantaja parlamentille, neuvostolle ja komissiolle Euroopan tietosuojavaltuutetun
on avauduttava entisestään ja keskityttävä uuteen strategiseen hankkeeseen. Sitoudun
osallistumaan hankkeen muotoiluun kuulemalla sidosryhmiä kuuden kuukauden kuluessa
virkaanastumisestani, sillä riippumattomuus ei ole itseriittoisuutta.
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Kolmas haaste koskee tietojen jakamista ja siirtämistä valtioiden, myös kolmansien maiden,
välillä rikollisuuden torjumiseksi. Euroopan unionin tuomioistuin ja parlamentti ovat
omaksuneet vahvat kannat, joita Euroopan tietosuojavaltuutettu voi pitää lähtökohtana sekä
neuvonta- että valvontatehtävissään (ks. kysymys 3).

Euroopan tietosuojavaltuutetun viimeinen haaste liittyy hänen tehtäväänsä Euroopan unionin
toimielinten valvojana. Euroopan tietosuojavaltuutetun on oltava ennakoitava,
oikeudenmukainen ja uskottava tarkastaja. Tätä varten Euroopan tietosuojavaltuutetun on
edelleen tuettava unionin toimielinten sääntöjen noudattamista ja tuettava niitä niiden
kypsyysprosessissa esimerkiksi ehdottamalla niille ”vastuuvelvollisuutta” koskevia uusia
välineitä, kuten alihankintaa koskevia mallisopimuksia, itsearviointivälineitä, temaattisia
käytännön oppaita ja kyberturvallisuutta koskevaa syventävää koulutusta. Euroopan
tietosuojavaltuutetun on myös parannettava omia valmiuksiaan suorittaa tarkastuksia
paikan päällä ja sellaisilla aloilla, jotka edellyttävät erityisosaamista. Olen tietoinen asiasta,
sillä olen perustanut CNIL:n tarkastusyksikön. Euroopan tietosuojavaltuutetun on myös
julkaistava vuotuinen valvontaohjelmansa ja raportoitava sen täytäntöönpanosta, etenkin
parlamentille. Tämä pätee myös hänen uskottavuuteensa sekä unionissa että sen
ulkopuolella.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi Euroopan tietosuojavaltuutettu tarvitsee parlamentin
täyden tuen voidakseen lisätä resurssejaan, jotka ovat edelleen riittämättömiä, kun otetaan
huomioon sen tehtävät ja haasteet.

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?

Jotta Euroopan oikeus- ja poliisiviranomaisten tietojenkäsittelytoimia voitaisiin valvoa
tehokkaasti, on hyvä tuntea rikosoikeusjärjestelmän, oikeuslaitosten ja rikollisuuden
torjunnasta vastaavien yksiköiden toiminta. Tältä osin kokemukseni kansalliskokouksen
lakivaliokunnassa ja CNIL:ssä (Ranskan tietosuojaviranomainen) on mielestäni erityisen
merkityksellinen.

Lakivaliokunnassa olin vastuussa rikosoikeudesta, vankilahallinnon talousarvion valvonnasta
ja henkilötietoja koskevasta lainsäädännöstä. Tässä yhteydessä työskentelin kaiken
rikoslainsäädännön parissa seitsemän vuoden ajan, mukaan lukien tietokannan luominen ja
vakaviin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden seurantajärjestelyt (FIJAIS-tiedosto).

CNIL:n osalta on mainittava, että se oli pitkään yksi Euroopan ainoista
tietosuojaviranomaisista, jolla oli valtuudet valvoa poliisi- ja oikeusalan tietokantoja ennakolta
ja jälkikäteen. Tämän vuoksi pääsihteerinä ollessani järjestin vuosina 2008 ja 2009
toimivaltaisten valtionsyyttäjien valvonnan alaisuuteen kuuluvan rikospoliisin tietokannan
(”STIC”) ensimmäisen yleisen tarkastuksen. Tarkastusten aikaan STIC sisälsi tietoja
36 miljoonasta henkilöstä. Tarkastus kesti yli vuoden, ja sen perusteella tehtiin 19 tarkastusta
paikan päällä, lähetettiin kyselylomakkeet 34 tuomioistuimelle, jotka edustivat 50 prosenttia
Ranskan rikosoikeudenkäynneistä, ja esitettiin teknisiä kyselyitä, jotka koskivat turvatoimia ja
yhteyksien jäljitettävyyttä. Lisäksi oikeutta päästä tutustumaan poliisin käsittelemiin tietoihin
käytettiin yksinomaan niin sanotulla ”välillisellä” tavalla eli siten, että CNIL käytti tätä oikeutta
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pyynnön esittäneen henkilön nimissä, mikä on mahdollista myös Euroopan
tietosuojavaltuutetulle asetuksen 2018/1725 84 artiklan nojalla. Tämä ainutlaatuinen
kokemus epäsuoran tutustumisoikeuden valvonnasta ja käytöstä (CNIL:lle lähes 4 000
pyyntöä vuodessa) on minulle erityisen hyödyllinen Euroopan tietosuojavaltuutettuna.

Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii monimutkaisessa oikeudellisessa kehyksessä, joka
kehittyy edelleen hänen seuraavan toimikautensa aikana. Euroopan tietosuojavaltuutetun
toimivaltuudet vaihtelevat asetuksen 2018/1725 ja sen IX luvun hyväksymisestä huolimatta,
koska valtuudet perustuvat useisiin oikeudellisiin erityisvälineisiin. Tämä koskee Europolin,
Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston suorittamia operatiivisia tietojenkäsittelytoimia.
Euroopan tietosuojavaltuutetun valtuudet ovat vaihtelevia, koska hän ei voi määrätä
hallinnollista sakkoa tai määrätä keskeyttämään kansainvälisiä tietovirtoja tai antaa varoitusta
Euroopan syyttäjänvirastolle. Hän ei myöskään voi määrä käsittelykieltoa Eurojustille ja
Euroopan syyttäjänvirastolle, toisin kuin Europol.

Nykyiset oikeusjärjestelmät antavat kuitenkin Euroopan tietosuojavaltuutetulle
mahdollisuuden valvoa näitä virastoja tarkasti, mikä on ehdottoman välttämätöntä, kun
otetaan huomioon tällaisten tietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja tiettyjen tietojärjestelmien
mahdollinen yhteentoimivuus. Erityisesti kolmansiin maihin tehtävien tiedonsiirtojen osalta
riskit ovat suurimmat ja tarkastukset on tehtävä erittäin huolellisesti. Koska komissio ei ole
tehnyt direktiivin 2016/680 mukaista päätöstä tietosuojan tason riittävyydestä, Euroopan
tietosuojavaltuutetun rooli on ratkaisevan tärkeä.

Tällainen valvonta on jo käytössä unionin ja kolmansien maiden välisissä sopimuksissa, jotka
koskevat Europolin suorittamia tiedonsiirtoja. Sen on jatkuttava tinkimättömän tarkkana.
Eurojustin ja Euroopan syyttäjänviraston osalta tietosuojavaltuutetun on käytettävä sille
annettuja valvontavaltuuksia varmistaakseen, että tiedonsiirrot suoritetaan asiaa koskevissa
asetuksissa vahvistettujen määräysten ja Euroopan unionin tuomioistuimen vaatimusten
mukaisesti. Vaara, että siirrettyjä tietoja käytetään muihin tarkoituksiin kolmansissa maissa,
on todellinen, ja näin ollen on toteutettava tiukkaa valvontaa.

Jotta vältettäisiin valvontajärjestelmien oikeudellinen hajanaisuus ja siten yksilöiden
tietosuojan tason heikkeneminen tällä arkaluonteisella alalla, asetuksen 2018/1725
98 artiklassa säädetään ”uudelleentarkastelulausekkeesta” (viimeistään 30. huhtikuuta 2022).
Lausekkeessa komissiota kehotetaan tarkastelemaan erityistekstejä, varmistamaan, että ne ovat
direktiivin 2016/680 mukaisia, ja tunnistamaan mahdolliset eroavuudet, jotka ovat johtaneet
hajanaisuuteen. Euroopan tietosuojavaltuutetun rooli on ratkaisevassa asemassa, sillä se voi
jakaa kokemuksiaan ja neuvoa komissiota, neuvostoa ja parlamenttia.

Tätä varten on mielestäni olennaisen tärkeää, että Euroopan tietosuojavaltuutettu i)laatii
vuoden 2020 alusta alkaen monivuotisen valvontaohjelman, joka sisältää vuotuiset ohjelmat
(ks. vastaus kysymykseen 2), ii) parantaa paikalla tehtävien tarkastusten suorittamiseen
tarvittavia valmiuksia ja käytettävissä olevia resursseja, iii) kehittää pitkälle menevää
koordinointia kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa ottaen huomioon, että näiden
virastojen käsittelemät tiedot ovat luonteeltaan ”vaihtelevia”, iv) raportoi entistä selkeämmin
valvontatehtävästään ja v) kehittää erityisiä tukivälineitä ja vaatimustenmukaisuuden
valvontavälineitä yhteistyössä näiden virastojen henkilöstön kanssa.


