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EU:ssa on päästy
poliittiseen sopimukseen
tietosuojasääntöjä
koskevasta uudistuksesta.
Uusien sääntöjen myötä kansalaisilla
on jälleen mahdollisuus valvoa
henkilötietojaan. Lisäksi säännöt
tarjoavat yrityksille lukuisia etuja
ja mahdollisuuksia. Uudistus on
avainasemassa digitaalisten
sisämarkkinoiden toteuttamisessa,
ja sen avulla Euroopan kansalaiset
ja yritykset voivat hyötyä
täysimääräisesti digitaalitaloudesta.

TÄMÄNHETKINEN TILANNE JA
MUUTOKSEN TARPEELLISUUS
Tällä hetkellä EU:hun sijoittuneet
yritykset ovat tekemisissä 28 eri
tietosuojalainsäädännön kanssa.
Lainsäädännön hajanaisuudesta koituu
kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita,
minkä vuoksi monien yritysten, erityisesti
pk-yritysten, on vaikea päästä uusille
markkinoille. Uudistuksella vähennetään
byrokratiaa. Uusien sääntöjen myötä
päästään eroon esimerkiksi yritysten
nykyisestä velvoitteesta ilmoittaa muille
kansallisille tietosuojaviranomaisille
tiedoista, joita ne käsittelevät. Se maksaa
yrityksille nykyisin noin 130 miljoonaa
euroa vuodessa.

NÄYTTÖ
Henkilöt ja yritykset odottavat, että
tietosuojasäännöt ovat johdonmukaisia
ja että niitä sovelletaan johdonmukaisesti
kaikkialla EU:ssa. Yli 90 prosenttia
eurooppalaisista on sitä mieltä, että
kaikkialla EU:ssa olisi oltava samat
tietosuojaoikeudet.
Tietosuojauudistus voi auttaa yrityksiä
palauttamaan kuluttajien luottamuksen
palveluihinsa. Vuonna 2015 tehdyn
eurobarometrikyselyn mukaan kahdeksan
kymmenestä kansalaisesta katsoo, etteivät
he voi täysin valvoa henkilötietojensa
käyttöä. Kaksi kolmasosaa kansalaisista
on huolestunut siitä, ettei voi täysin valvoa
verkossa olevia henkilötietojaan.
Yritykset, jotka eivät suojaa
asianmukaisesti ihmisten henkilötietoja,
voivat helposti menettää näiden
luottamuksen. Luottamus on kuitenkin
olennaisen tärkeää, erityisesti sähköisessä
ympäristössä, jotta ihmiset uskaltavat
käyttää uusia tuotteita ja palveluita.

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

ESIMERKKI 1: EU:ssa toimivien
yritysten mahdollisuus laajentua
yli rajojen
Pieni mainostoimisto haluaa laajentaa
toimintaansa Ranskasta Saksaan.
Nykysääntöjen mukaisesti sen
tietojenkäsittelytoimiin Saksassa tulee
soveltaa sikäläisiä tietosuojasääntöjä, ja
yrityksen on oltava tekemisissä toisen
sääntelyviranomaisen kanssa. Uusille
markkinoille pääseminen edellyttää
myös oikeudellista neuvontaa ja
liiketoimintamallien muuttamista. Tästä
aiheutuvat kustannukset voivat estää
yrityksen laajentumisen. Jotkut jäsenvaltiot
esimerkiksi veloittavat tietojenkäsittelyä
koskevasta ilmoituksesta.
TIETOSUOJAUUDISTUKSEN MYÖTÄ:
Uusilla tietosuojasäännöillä poistetaan kaikki
ilmoitusvelvoitteet ja niihin liittyvät kulut.
Tietosuoja-asetuksella pyritään poistamaan
rajat ylittävän kaupan esteet. Näin yritysten
on helpompi laajentua Euroopassa.

Erityiseurobarometri
431 tietosuojasta,
kesäkuu 2015

Oikeusja kuluttajaasiat
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ESIMERKKI 2: Tasapuoliset
toimintaedellytykset
EU:n yrityksille ja EU:n
ulkopuolisille yrityksille
Kansainvälisellä yhtiöllä, jolla on
monta toimipaikkaa Euroopan
unionin jäsenvaltioissa, on Euroopan
kattava sähköinen paikannus- ja
karttajärjestelmä. Tällä hetkellä yli
rajojen toimivilta rekisterinpitäjiltä
kuluu aikaa ja rahaa (oikeudelliseen
neuvontaan ja vaadittujen lomakkeiden
tai asiakirjojen valmisteluun), jotta ne
voivat noudattaa erilaisia ja toisinaan
ristiriitaisia velvoitteita.
TIETOSUOJAUUDISTUKSEN MYÖTÄ:
Uudet säännöt muodostavat unionin
yhtenäisen tietosuojalainsäädännön,
jolla korvataan nykyinen
epäjohdonmukainen kansallisten
lainsäädäntöjen tilkkutäkki. Kaikkien
yritysten, olivatpa ne sijoittautuneet
EU:hun tai eivät, on noudatettava
EU:n tietosuojalainsäädäntöä, jos
ne haluavat tarjota palvelujaan
EU:ssa. Tämä luo tasapuoliset
toimintaedellytykset kaikille yrityksille ja
mahdollisuudet tasapuoliseen kilpailuun
globalisoituneessa maailmassa.

UUDET SÄÄNNÖT AUTTAVAT SÄÄSTÄMÄÄN RAHAA
Asetuksella otetaan käyttöön yhtenäinen Euroopan laajuinen
tietosuojalainsäädäntö, joten yritysten on noudatettava vain yhtä lainsäädäntöä
28:n sijaan. Uusien sääntöjen tuottaman hyödyn on arvioitu olevan
2,3 miljardia euroa vuodessa.

ESIMERKKI 3: Kulujen leikkaaminen
Kauppaketjun päätoimipaikka on Ranskassa, ja sillä on franchise-periaatteella
toimivia myymälöitä 14 muussa EU:n jäsenvaltiossa. Jokainen myymälä kerää
asiakkaisiin liittyviä tietoja ja välittää ne jatkokäsittelyä varten päätoimipaikkaan
Ranskaan.
NYKYISILLÄ SÄÄNNÖILLÄ:
Ranskan tietosuojalainsäädäntöä sovelletaan päätoimipaikassa tapahtuvaan
tietojenkäsittelyyn, mutta yksittäisten myymälöiden on silti tehtävä niiden
kansallisille tietosuojaviranomaisille ilmoitus, jossa ne vahvistavat, että
tietojenkäsittelyssä noudatetaan niiden sijaintipaikassa sovellettavia kansallisia
lakeja. Tämä tarkoittaa, että yhtiön päätoimipaikan on kuultava kaikkien
liikkeiden osalta paikallisia lakimiehiä varmistaakseen paikallisten lakien
noudattamisen. Tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta kaikissa maissa aiheutuvat
kokonaiskustannukset voivat olla yli 12 000 euroa.
TIETOSUOJAUUDISTUKSEN MYÖTÄ:
Tietosuojalainsäädäntö on sama kaikissa EU-maissa. Yksi Euroopan unioni
– yksi lainsäädäntö. Tämä poistaa tarpeen kuulla paikallisia lakimiehiä sen
varmistamiseksi, että franchise-liikkeet noudattavat paikallista lainsäädäntöä. Tästä
seuraa suoria kustannussäästöjä ja oikeusvarmuus paranee.result is direct cost
savings and legal certainty.

TIETOSUOJAUUDISTUS
KANNUSTAA INNOVOINTIIN JA
MASSADATAN KÄYTTÖÖN
Joidenkin arvioiden mukaan Euroopan
kansalaisten henkilötietojen arvo voi
kasvaa vuosittain lähes triljoonaan euroon
vuoteen 2020 mennessä. EU:n uudet
säännöt tarjoavat yrityksille joustovaraa
ja suojaavat samalla henkilöiden
perusoikeuksia.
Sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta
tietosuojasta tulee keskeinen
periaate. Se kannustaa yrityksiä
innovoimaan ja kehittämään uusia
ajatuksia, menetelmiä ja tekniikoita
henkilötietojen turvaamiseksi ja
suojaamiseksi. Tällaisia tekniikoita ovat
mm. anonymisointi (tunnistamisen
mahdollistavien tietojen poistaminen),
peitenimellä suojaaminen

(tunnistamisen mahdollistavien tietojen
korvaaminen keinotekoisilla tunnisteilla)
ja salaus (viestin koodaaminen siten,
että ne voidaan lukea vain luvalla).
Täysin anonymisoidut henkilötiedot
eivät ole enää henkilötietoja.
Yritykset voivat anonymisoida
henkilötiedot palautumattomasti, ja
anonymisoituja tietoja voidaan hankkia
myös käytettäväksi osana massadataa.
Yritysten olisi kyettävä ennakoimaan
massadatan mahdollista käyttöä
ja sen etuja ja tiedottamaan näistä
ihmisille – vaikka analyysistä ei vielä
olisikaan täsmällisiä tietoja. Yritysten
olisi myös pohdittava, voidaanko tiedot
anonymisoida tällaista tulevaa käsittelyä
varten. Näin raakadataa voidaan säilyttää
massadataa varten ja suojata samalla
yksilön oikeuksia.

Mitä on massadata?
Termillä ’massadata’ tarkoitetaan
erilaisista lähteistä, kuten ihmisiltä,
koneilta tai sensoreilta, saatavaa
suurta määrää erityyppistä dataa.
Data voi olla ilmastotietoja,
satelliittikuvia, digitaalisia kuvia
ja videoita, paikkatietoja tai GPSsignaaleja. Massadata voi sisältää
henkilötietoja eli yksittäistä henkilöä
koskevia tietoja, kuten valokuva,
sähköpostiosoite, pankkiyhteys,
verkkoyhteisöpalvelussa julkaistut
viestit, terveystiedot tai tietokoneen
IP-osoite.

YKSILÖT VOIVAT VALVOA
TIETOJAAN AIEMPAA PAREMMIN –
EDUT YRITYKSILLE
Uusi oikeus siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen tarjoaa henkilöille
mahdollisuuden siirtää henkilötietonsa
yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle.
Toimintaansa käynnistävät ja pienet
yritykset voivat päästä digitaalisten
jättien hallitsemille datamarkkinoille
ja houkutella kuluttajia yksityisyyttä
paremmin suojaavilla ratkaisuilla. Tämä
lisää Euroopan talouden kilpailukykyä.
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ESIMERKKI 4: Kuljettajattomat autot
Kuljettajattomien autojen tekniikka edellyttää auton tietojen laajempaa vaihtoa,
ja tämä koskee myös henkilötietoja. Tietosuojasäännöissä otetaan huomioon
innovatiiviset ja edistyneet ratkaisut. Esimerkiksi autot, joissa on eCallhätäviestijärjestelmä, voivat onnettomuuden sattuessa ottaa automaattisesti
yhteyden lähimpään hätäkeskukseen. Tämä on mainio esimerkki toimivasta ja
tehokkaasta, unionin tietosuojaperiaatteiden mukaisesta ratkaisusta. Uusien
sääntöjen myötä eCall-järjestelmän toiminnasta tulee helpompaa, yksinkertaisempaa
ja tietosuojan kannalta tehokkaampaa.
Tietosuojaperiaatteisiin kuuluu muun muassa se, että yhteen tai useampaan
tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja ei pidä käsitellä edelleen tavalla, joka ei ole
yhteensopiva alkuperäisten tarkoitusten kanssa. Tämä ei kuitenkaan estä käsittelyä
eri tarkoitukseen tai rajoita ’raakadatan’ käyttöä analyyseihin. Kun ratkaistaan, onko
uusi tarkoitus yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa, tarkastellaan sen
oikeudenmukaisuutta. Otetaan esimerkiksi huomioon uuden käsittelyn vaikutukset
henkilön yksityisyyden suojaan (esimerkiksi tunnistettavia henkilöitä koskevat
erityiset ja kohdennetut päätökset) ja se, voiko henkilö kohtuudella olettaa, että
henkilötietoja käytetään uudella tavalla. Esimerkiksi kuljettajattomien autojen
raakadataa voidaan käyttää analysoitaessa, missä tapahtuu eniten onnettomuuksia
ja miten tulevia onnettomuuksia voitaisiin välttää. Sitä voidaan käyttää myös
liikennevirtojen analysoimiseen ruuhkautumisen vähentämiseksi.

ESIMERKKI 5: Etuja yksilöille, etuja yrityksille
Uusi pieni yritys haluaa päästä markkinoille tarjoamaan online-periaatteella toimivaa
sosiaalista mediaa jakavaa verkkosivustoa. Markkinoilla on jo suuria toimijoita,
joiden osuus markkinoista on suuri. Nykyisillä säännöillä jokaisen uuden asiakkaan
on päätettävä jokaisen uuden verkkosivuston kohdalla erikseen, haluaako hän antaa
henkilötietonsa uudelle verkkosivustolle. Tämä voi estää joitain ihmisiä vaihtamasta
uuden yrityksen palveluihin.
TIETOSUOJAUUDISTUKSEN MYÖTÄ:
Oikeus tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen helpottaa mahdollisten
asiakkaiden henkilötietojen siirtämistä yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle. Tämä
edistää kilpailua ja kannustaa uusia yrityksiä tulemaan markkinoille.

YHDEN LUUKUN JÄRJESTELMÄ
Datan sisämarkkinoilla ei riitä,
että säännöt ovat paperilla samat.
Sääntöjä on myös sovellettava
kaikkialla samalla tavalla. Yhden
luukun järjestelmä johdonmukaistaa
tietosuojaviranomaisten yhteistyötä
koko unionia koskevissa asioissa.
Yritysten yhteistyökumppanina on yksi
viranomainen, ei 28 viranomaista.
Näin varmistetaan oikeusvarmuus
yritysten kannalta. Yritykset hyötyvät
nopeammasta päätöksenteosta, yhdestä
yhteystahosta (useiden asiointipisteiden
poistuminen) ja vähentyneestä
byrokratiasta. Ne hyötyvät myös
päätösten johdonmukaisuudesta, kun
samaa käsittelytoimea toteutetaan
useassa jäsenvaltiossa.

Lisätietoja komission
tietosuojasivuilla:
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm tai
Europe Direct - palvelusta:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

UUDISTUKSESTA ON ETUA
PIENILLE YRITYKSILLE (PKYRITYKSILLE)
Pk-yritykset hyötyvät täysimääräisesti
sääntelykehyksen yksinkertaistamisesta.
”Pienet ensin” -periaate näkyy
erityisesti asetuksen johdanto-osan 11
kappaleessa.
Pk-yritysten erityistilanne on
otettu asianmukaisesti huomioon
uudistusehdotuksissa, ja erityistä huolta
on pidetty siitä, ettei niille aseteta
perusteetonta hallinnollista rasitetta.
Valtaosaa pk-yrityksistä ei velvoiteta
nimeämään tietosuojavastaavaa.
Velvoite koskee vain niitä yrityksiä, jotka
osallistuvat (luonteensa, toimialansa
tai tarkoituksensa vuoksi) erityisiä
tietosuojariskejä käsittävään toimintaan
(esimerkiksi yksilöitä profiloivat pienet
kykyjenmetsästysyritykset). Pienissä
yrityksissä tietosuojavastaavan ei
tarvitse olla kokoaikainen palkansaaja,
vaan esimerkiksi tapauskohtaisesti
hyödynnettävä konsultti, mikä tulee
paljon halvemmaksi.
Tietosuojaa koskevan
vaikutustenarvioinnin
toteuttamisvelvoitteen kriteerit on
kohdistettu hyvin suppeaan alaan
ja ne kattavat vain hyvin riskialttiin
tietojenkäsittelyn (esimerkiksi
henkilötiedot lasten geneettisiä tietoja
tai biometrisiä tietoja käsittävissä laajaalaisissa rekisteröintijärjestelmissä).
Tämäkin koskee vain hyvin pientä osaa
pk-yrityksistä.
Pk-yritykset vapautetaan
tietojenkäsittelytoimia koskevasta
dokumentointivelvoitteesta.
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