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Tietosuojavaltuutetun lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt tietosuojavaltuutetulta lausuntoa
selvitysmies Paajasen selvityksestä julkisin varoin toteutettujen henkilökuljetusten
rahoituksen ja toimintatapojen kehittämisestä sekä rahoitustyöryhmän raportista
joukkoliikenteen rahoituksesta.
Lausuntopyynnön kohteena oleviin esityksiin ei tässä vaiheessa sisälly sellaisia
henkilötietojen käsittelyyn liittyviä seikkoja, joista olisi tarpeen lausua. Selvityksestä
käy kuitenkin ilmi, että eräitä asioita on lainsäädännön tasolla esitetty muutettaviksi,
jotka eivät vielä konkreettisesti ilmene nyt kysymyksessä olevista esityksistä. Mikäli
näihin muutosehdotuksiin liittyy henkilötietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä,
lausutaan näistä tarvittaessa myöhemmin jatkovalmistelun yhteydessä.
Kiitän mahdollisuudesta saada lausua asiassa.
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Tietosuojavaltuutetun toimivalta
Henkilötietolain (523/1999) 38 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa
ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden toteuttamiseksi ja käyttää
päätösvaltaa siten kuin tässä laissa säädetään.
Henkilötietolain 40 §:n 1 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä ohjein
ja neuvoin pyrittävä siihen, ettei lainvastaista menettelyä jatketa tai uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on
saatettava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka ilmoitettava syytteeseen panoa varten.
Henkilötietolain 40 §:n 2 momentin mukaan tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka rekisteröity on saattanut 28
ja 29 §:n nojalla hänen käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn
tarkastusoikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.
Tietosuojavaltuutettu valvoo yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (työelämän tietosuojalaki) (759/2004) 22
§:n mukaan lain noudattamista yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa.
Sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa mm. lain 7
lukuun (26-29 §) sisältyvien suoramarkkinointia koskevien säännösten noudattamista.
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