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Asettamispäätös
LVM/445/05/2017
20.3.2017

Työryhmän asettaminen sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämisvelvollisuutta koskevan sääntelyn arvioimiseksi
Asettaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut työryhmän
arvioimaan lainsäädäntöä, joka koskee sähköisen viestinnän välittämiseen liittyvien tietojen säilytysvelvollisuutta.
Toimikausi
20.3.2017 – 16.6.2017
Tausta
Euroopan unionin tuomioistuin on todennut sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämistä koskevan direktiivin (2006/24/EY) pätemättömäksi 8.4.2014 antamassaan Digital
Rights Ireland -tuomiossa. Tuomioistuin katsoi, että unionin lainsäätäjä oli direktiivin antaessaan ylittänyt ne rajat, joita suhteellisuusperiaatteen noudattaminen olisi EU:n perusoikeuskirjan mukaisesti edellyttänyt.
Edellä mainitun tuomion antamisen jälkeen perustuslakivaliokunta on katsonut Suomessa voimassa olevan tietojen säilyttämistä koskevan sääntelyn (tietoyhteiskuntakaaren
157 ja 322 §) täyttävän objektiivisuuden vaatimuksen sillä perusteella, että sääntely rajoittaa tietoja saavien ja käyttävien henkilöiden määrää sekä rajaa tietojen käyttämisen
vain vakavien rikosten yhteyteen (PeVL 18/2014 vp — HE 221/2013 vp).
Eduskunta on edellyttänyt tietoyhteiskuntakaarta koskevassa vastauksessaan, että välitystietojen säilyttämistä viranomaistarpeisiin koskevan sääntelyn arviointia varten perustetaan laajapohjainen työryhmä. Eduskunta on edellyttänyt myös, että palvelujen käyttäjien oikeuksien, kuten yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestin suojan säilymisestä sähköisissä palveluissa ja verkkoympäristössä, huolehditaan kaikin keinoin. (EV
106/2014 vp — HE 221/2013 vp)
Euroopan unionissa on viime aikoina tehty toimenpiteitä, jotka asettavat pohjan eduskunnan edellyttämälle kansallisen sääntelyn arvioinnille. Näihin toimenpiteisiin kuuluu
EU-tuomioistuimen 21.12.2016 antama ratkaisu asioissa Tele2 ja Watson ym. sekä Euroopan komission 10.1.2017 antama ehdotus sähköisen viestinnän tietosuojaasetuksesta. Tele2 ja Watson ym. ratkaisussa tuomioistuin on arvioinut kriteerejä sähköisen viestinnän liikenne- ja paikkatietojen säilyttämiselle ja viranomaisten pääsylle liikenne- ja paikkatietoihin sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin ja Euroopan perusoikeuskirjan näkökulmasta. Komission ehdotus sähköisen viestinnän tietosuojaasetuksesta mahdollistaisi myös jatkossa sähköisen viestinnän luottamuksellisuutta
koskevan sääntelyn rajoittamisen kansallisella lainsäädännöllä yleisen edun turvaamiseksi perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittava tavalla.
Tavoitteet
On tärkeää sovittaa yhteen viestinnän välittäjän vastuu yksityisyydensuojan toteutumisesta ja viranomaisten tarpeet saada tietoja vakavan rikollisuuden ehkäisemiseksi ja
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selvittämiseksi. Yksityisyyden suojasta ja luottamuksellisen viestin suojasta sähköisissä
palveluissa ja verkkoympäristössä tulee huolehtia kaikin keinoin.
Lainsäädännön arvioinnissa on huomioitava myös viestintäpalvelujen kehitys sekä tavoitteet tarpeettoman sääntelyn ja hallinnollisen taakan välttämisestä säädösten sujuvoittamista koskevan hallituksen kärkihankkeen mukaisesti.
Tehtävä
Työryhmän tulee antaa kattava selvitys
1) välitystietojen säilyttämisvelvollisuutta ja viranomaisten pääsyä tietoihin koskevan lainsäädännön nykytilasta,
2) viranomaisten tarpeista saada sähköisen viestinnän tietoja vakavan rikollisuuden torjumiseksi,
3) toimintaympäristön muutoksen aiheuttamista vaikutuksista sähköisen viestinnän palveluihin,
4) viestinnän välitystietojen säilyttämisen nykykäytännöistä, sekä
5) viestinnän luottamuksellisuuden, yksityisyyden suojan ja muiden asiaan liittyvien perusoikeuksien sisällöstä ja reunaehdoista.
Arviointityön tulee olla valmis viimeistään 16.6.2017.
Työryhmän kokoonpano
Puheenjohtaja
liikenne- ja viestintäministeriö
Timo Kievari, yksikön johtaja, viestintäneuvos
Jäsenet

oikeusministeriö
jäsen Tanja Jaatinen, erityisasiantuntija
varajäsen Janne Kanerva, lainsäädäntöneuvos
puolustusministeriö
jäsen Kosti Honkanen, hallitussihteeri
varajäsen Minnamaria Nurminen, vanhempi hallitussihteeri
sisäministeriö
jäsen Sami Ryhänen, poliisiylitarkastaja
varajäsen Marko Meriniemi, lainsäädäntöneuvos
valtiovarainministeriö
jäsen Eeva Lantto, lainsäädäntöneuvos
varajäsen Tomi Voutilainen, erityisasiantuntija
poliisihallinto
jäsen Karl Linderborg, rikostarkastaja
Viestintävirasto
jäsen Eija Alavesa, lakimies
varajäsen Erika Leinonen, lakimies
FiCom ry
jäsen Jussi Mäkinen, lakimies
varajäsen Petri Aaltonen, toimitusjohtaja
DNA Oyj
jäsen Tiina Tirkkonen, lakimies
varajäsen Markku Lamminluoto, asiantuntija
Elisa Oyj
jäsen Jaakko Wallenius, johtaja
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varajäsen Jori Jokinen, lakimies
TeliaSonera Finland
jäsen Heidi Mäkelä, lakimies, varatuomari
varajäsen Mika Enäjärvi, lakimies
Finnet-liitto
jäsen Marko Vuorinen, lakiasianjohtaja
Electronic Frontier Finland ry
jäsen Mikael Storsjö, asiantuntija
varajäsen Henrik Ingo, asiantuntija
Muut asiantuntijat
eduskunnan oikeusasiamies
asiantuntija Mikko Eteläpää, esittelijäneuvos
varallaan Minna Ketola, vanhempi oikeusasiamiehensihteeri
tietosuojavaltuutettu
asiantuntija Niina Heikman, ylitarkastaja
Sihteerit

liikenne- ja viestintäministeriö
Johanna Tuohino, neuvotteleva virkamies
Maija Rönkä, ylitarkastaja

Helsingissä 20.3.2017

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri

Laura Vilkkonen
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja, sihteerit ja jäsenet
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