Kuinka tietojasuojauudistus auttaa torjumaan
kansainvälistä rikollisuutta?
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Oikeusasioista, kuluttaja-asioista
ja sukupuolten tasa-arvosta
vastaava komission jäsen

Poliisi- ja
rikosoikeusviranomaisia
koskeva tietosuojadirektiivi
on osa EU:n uusista
tietosuojasäännöistä, jotka
hyväksyttiin huhtikuussa 2016.
Uudistukseen ryhdyttiin, jotta EU:n
tietosuojanormeista kehitettäisiin
digitaaliaikaan sopivia ja jotta ne
kestäisivät teknisen kehityksen
haasteet.
Direktiivissä annetaan suojaa yksilöille,
kun viranomaiset käsittelevät heidän
henkilötietojaan sellaisia toimia varten,
jotka koskevat rikosten ennalta
estämistä, tutkimista, paljastamista
tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai
rikosoikeudellisten seuraamusten
täytäntöönpanoa.
Sääntöjen avulla toteutetaan EU:n
turvallisuusagendaa, joka on EU:n
strategia terrorismin, järjestäytyneen
rikollisuuden ja kyberrikollisuuden
torjumiseksi. Henkilötietojen
vaihtaminen on keskeistä terrorismin
ja kansainvälisen rikollisuuden
torjunnassa. Uusien sääntöjen
ansiosta tietojen jakaminen on
tehokkaampaa sekä EU:n tasolla että
kansainvälisellä tasolla. Uudet säännöt
lisäävät luottamusta ja takaavat
oikeusvarmuuden rajojen yli.

MITEN TIETOSUOJADIREKTIIVISSÄ
OTETAAN HUOMIOON
PERUSOIKEUDET?
Uuden direktiivin mukaan kaikkia
henkilötietoja on käsiteltävä
lainmukaisesti ja asianmukaisesti, ja
käsittelyllä on aina oltava erityinen
tarkoitus, joka voi liittyä ainoastaan
rikollisuuden torjumiseen.
Direktiivillä varmistetaan, että
henkilötietojen käsittelyssä
eri puolilla EU:ta noudatetaan
laillisuus-, suhteellisuus- ja
tarpeellisuusperiaatetta ja
sovelletaan yksilöitä koskevia
asianmukaisia suojatoimia. Sillä
myös varmistetaan, että kansallisten
tietosuojaviranomaisten toteuttama
valvonta on täysin riippumatonta
ja että käytössä on tehokkaita
oikeussuojakeinoja.
Tietosuojasta tulee normi
Poliisi- ja rikosoikeusviranomaiset
soveltavat sisäänrakennetun
ja oletusarvoisen tietosuojan
periaatteita aloittaessaan minkä
tahansa sellaisen menettelyn, johon
jollain tavalla liittyy henkilötietojen
käsittelyä, esimerkiksi kehittäessään
Oikeusja kuluttajaasiat
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Oikeus- ja kuluttaja-asioiden
pääosasto

Oikeus henkilötietojen suojaan
on perusoikeus EU:ssa. Rikosten
uhreilla ja todistajilla mutta myös
rikoksesta epäillyillä on oikeus siihen,
että heidän tietojaan suojataan
asianmukaisesti rikostutkinnan
tai lainvalvonnan yhteydessä.
Samalla yhdenmukaistetumman
lainsäädännön ansiosta poliisin ja
syyttäjäviranomaisten on helpompaa
tehdä yhteistyötä rajat ylittävissä
rikostutkimuksissa. Näin rikollisuuden ja
terrorismin torjunta tehostuu kaikkialla
Euroopassa.

uusia tietokantoja. Henkilötietojen
käsittelystä vastaavat tahot ovat entistä
suuremmassa vastuussa toiminnastaan.
Viranomaisen on esimerkiksi
nimitettävä tietosuojavastaava
huolehtimaan henkilötietojen suojasta
organisaatiossaan. Viranomaisten on
myös varmistettava, että kansalliselle
valvontaviranomaiselle ilmoitetaan
vakavista tietosuojaloukkauksista
mahdollisimman pian.

rikostapauksissa, selkiytyvät. Uusilla
säännöillä varmistetaan, että siirroissa
noudatetaan riittävää tietosuojaa.

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/

Vanhat säännöt:

MITEN DIREKTIIVILLÄ
PARANNETAAN
LAINVALVONTAVIRANOMAISTEN
TYÖTÄ?

TYksityishenkilöillä on jo ennestään kaikkialla EU:ssa oikeus tutustua itseään
koskeviin tietoihin, joita poliisi, syyttäjäviranomaiset tai rikostuomioistuimet
käsittelevät. Se, miten kyseistä oikeutta käytetään, vaihtelee kuitenkin
jäsenvaltiosta toiseen.
Jotkin kansalliset viranomaiset esimerkiksi perivät maksuja. Toiset
viranomaiset eivät vastaa yksittäisiin pyyntöihin kohtuullisessa ajassa
ja sallivat vain epäsuoran tutustumisen henkilötietoihin (esimerkiksi
kansallisen valvontaviranomaisen välityksellä). Vastauksen saatuaan kysyjä
jää usein epätietoiseksi siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä
oikeussuojakeinoja hänellä on käytettävissään. Tämä asettaa yksityishenkilöt
vaikeaan tilanteeseen erityisesti kun otetaan huomioon, että henkilötietoja
siirretään yhä enemmän rajojen yli.

Jotta lainvalvontaviranomaiset voisivat
torjua rikollisuutta tuloksellisesti,
ne tarvitsevat tehokkaat ja vahvat
säännöt, jotka koskevat henkilötietojen
vaihtoa kansallisella, eurooppalaisella
ja kansainvälisellä tasolla. Kun
rikosoikeuden alalla vahvistetaan
EU:n laajuiset henkilötietojen
suojaa koskevat säännöt, poliisi- ja
rikosoikeusviranomaisten yhteistyö
helpottuu kaikkialla EU:ssa.

Uudet säännöt:

Aikaa ja rahaa säästetään

EU:n kaikilla kansalaisilla on yhtäläinen oikeus tutustua omiin henkilötietoihinsa.
Henkilöillä on aina oikeus kääntyä suoraan poliisi- ja rikosoikeusviranomaisten
puoleen ja pyytää mahdollisuutta tutustua henkilötietoihinsa.
Jos kyseiset viranomaiset päättävät hyväksyä tutustumispyynnön, niiden
on toimitettava henkilötiedot maksutta. Viranomaiset voivat myös päättää,
että oikeutta tutustua tietoihin rajoitetaan. Näin voi käydä erityisesti, kun
viranomaiset haluavat estää sen, että meneillään olevaa tutkintaa vaikeutetaan,
tai kun ne haluavat suojella kansallista turvallisuutta tai muiden henkilöiden
oikeuksia ja vapauksia. Tällaisten rajoitusten on oltava EU:n oikeudessa
säädettyjen tarpeellisuus- ja suhteellisuusvaatimusten mukaisia siten kuin
kyseisiä vaatimuksia on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä.
Erityisissä tapauksissa, joissa viranomaiset eivät anna selvää vastausta
yksityishenkilöille (”emme voi vahvistaa emmekä kiistää, käsittelemmekö
henkilötietojenne”), viranomaisten on ilmoitettava tietopyynnön esittäjille
näiden mahdollisuudesta tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle.
Tietosuojaviranomainen tekee tarvittavat tarkistukset viranomaisten hallussa
oleviin henkilötietoihin. Viime kädessä yksityishenkilöillä on aina oikeus saattaa
koko menettely tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tietojenkäsittely vie aiempaa
vähemmän rahaa ja aikaa. Poliisija rikosoikeusviranomaisten
ei enää tarvitse soveltaa eri
tietosuojasäännöksiä eri maista peräisin
oleviin henkilötietoihin. Uusia sääntöjä
sovelletaan sekä henkilötietojen
käsittelyyn kotimaassa että niiden
siirtoon rajojen yli.
Kansainvälinen yhteistyö lujittuu
Myös EU:n poliisi- ja
rikosoikeusviranomaisten yhteistyö
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
paranee, sillä säännöt, jotka
koskevat kansainvälisiä tiedonsiirtoja
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