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Tietosuojavaltuutetun lausunto
Olette pyytäneet tietosuojavaltuutetun lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta. Esitysluonnoksessa on tuotu esille, että kyse on
kaksiosaisesta hankkeesta, jonka ensimmäisestä osasta on tässä kyse. Kiitän
mahdollisuudesta lausua asiassa.
Vaikuttaisi siltä, että esityksen keskeisenä tarkoituksena on siirtyminen lupajärjestelmästä
ilmoituksenvaraiseen järjestelmään.
Koska postitoiminnassa käsitellään henkilötietoja, lakiin olisi hyvä lisätä viittaus
henkilötietolakiin (523/1999), esim. ehdotetun lain 4 §:n kohdalle. Tällä tavoin yritys,
joka ilmoituksen tekee, selkeästi havaitsisi, että sen toimintaan tullaan soveltamaan
henkilötietolainsäädäntöä.
Perustuslakivaliokunnan vakiintunut käytäntö on, että lainsäätäjän liikkumavaraa rajoittaa
se, että henkilötietojen suoja osittain sisältyy samassa momentissa turvatun yksityiselämän
suojan piiriin. Kysymys on kaiken kaikkiaan sitä, että lainsäätäjän tulee turvata tämä oikeus
tavalla, jota voidaan pitää hyväksyttävänä perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudessa.
Perustuslakivaliokunta on käytännössään pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä
sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä,
niiden sallittuja käyttötarkoituksia mukaan luettuna tietojen luovutettavuus sekä tietojen
säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. Näiden seikkojen sääntelyn
lain tasolla tulee lisäksi olla kattavaa ja yksityiskohtaista. Nämä näkökohdat soveltuvat
henkilötietojen käytön sääntelyyn laajemminkin.
Lisätietoja saatte tarvittaessa puhelimitse allekirjoittaneelta esittelijältä, numerosta 029-56
66733.
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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.

Postiosoite

Käyntiosoite

Vaihde

Sähköposti ja kotisivut

PL 800

Ratapihantie 9

029 56 66700

tietosuoja@om.fi

00521 Helsinki

6. kerros

Neuvonta

029 56 16670

http://www.tietosuoja.fi
ma-to 9:00–11:00 & 13:00–15:00 pe 9:00–12:00

