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Lausunto mietinnöstä hallituksen esitys

—

luonnos tietoyhteiskuntakaareksi

Pyydettynä Iausuntonaan Turun yliopisto lausuu seuraavan.
Yliopisto toteaa, että esitetty uudistus on käsitteellisellä tasolla nun
suuri, että sen kaikkia vaikutuksia ei vielä you luotettavasti arvioida.
Tämän vuoksi on tärkeää, että käsitteistöä void aan joustavasti
täsmentää myös lain ensimmäisen voimaantulon jälkeen. Ala on
nun voimakkaasti kehittyvä, ettei nopeita korjauksia tarvitse pitää
epäonnistumisen osoituksena.
Esityksen mukaan osa teleyritysten oikeuksista ja velvoitteista laa
jenee koskemaan kaikkia tiedon välittäjiä. Tämä on hyvä asia,
koska se mahdollistaa sellaisia toimia, joita on ama tehty ja jotka
ovat välttämättömiä kaikkialla, missä palveluja hallitsee muu kuin
teleyritys. Kun niiden tarpeiden olemassaolo todetaan laissa, sel
kiytyy myös käyttäjien ja henkilökunnan asema.
Yleisiä huomioita:
viestintäviraston määräyksien kohderyhmä laajenee. Tämän
vuoksi tulee huolehtia siitä, että myös määräysten valmisteluryh
mat ovat tarpeeksi laajoja.
käyttäjän suoja laajenee ja selkiytyy.
laki pyrkii säätelemään myos ulkomailla tuotettuja palveluja. Miten lain noudattamista voidaan valvoa?
erityinen kiittävä huomio on paikallaan tunnistetietokäsitteen
uudelleenrakennuksesta ja yhteisotilaajan huomioimisesta mahdol
lisena viestinnän osapuolena. Se selkeyttää lain tulkitsemista
oleellisesti.
-

-

-

-

Erityinen huomio: viestinnän välittäjä tarvitsee 263:ssä suodut
olkeudet viestinnän turvaamiseen, ellei muualla laissa ilmaista,
ettei lain ole tarkoitus rajoittaa hänen oikeuttaan turvata viestinnän
tietoturvallisuus. Tosiasiallisesti viestinnän välittäjällä on velvoite
tietoturvan toteuttamisesta (139) ja sillä täytyyolla oikeus myös
tehdä toimenpiteitä sen toteuttamiseksi. Viestinnän välittäjinä toimii
myös muita tahoja kuin teleyrityksiä, yhteisötilaajia ja lisäarvopal
velun tarjoajia. Vaihtoehtoisesti 139:ssa suotu käsittelyoikeus
voisi kattaa 263:ssa kuvattujen kaltaiset toimet ilman en mainin
taa 263:ssa.
Viestinnãn välittäjä vs. yhteisötilaaja: yhteisotilaaja-käsite otettiin
aikanaan SVTSL:aan kuvaamaan yhteisoa, joka hallinnoi ja joskus
myos pääkäyttää palvelua. Nyt lakiin ollaan luomassa viestinnän
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välittäjä -käsitettä, joka suurelta osin vastaa siihen problematlik
kaan, jota yhteisotilaaja-käsitteella pyrittiin hoitamaan. Näin alien
välittäjä-käsitteen alle pitaä siirtää oleellinen osa yhteisötiiaajalle
kuuluneista vastuista ja velvollisuuksista.
Viestinnän välittäjä -käsite on kuitenkin siinä mielessä probiemaat
tinen, että viestintää voi välittää mikä tahansa taho, myös luonnol
linen henkiiö. Mikäli viestinnän välittäjäile asetetaan esimerkiksi
velvoite tallentaa välitystietojen käsittelysta tieto, tätä koskeva hal
linnollinen normisto voi velvoittaa myös kotikäyttäjää, vaikkapa
vanhempaa, joka haliinnoi kotiverkkonsa reititintä. Tässä tapauk
sessa lainsäädännöstä tulee kohtuuttoman raskas kotitalouksille.
Näin ollen kaikkia viestinnän välittäjän hallinnoilisia tal raportointi
veivoitteita ei voi ulottaa kaikkien tosiasiallisten viestinnän välittäji
en vastuuiie. Toisaalta taas viestinnän välittäjä tarvitsee kaikki ci
keudet, jotka tämä lakiluonnos häneiie suo. Tämän vuoksi määri
teimää ei voi “suikea” yksityistaiouksien uiottumattomiin.
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