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Lausuntopyyntö yleisen tetosuooaaasetuusen täytäntöönpanotyöryhmään
(TATTI) mäietnnöstä oa työryhmään ehdotuusesta hallituusen esityuseusi uudeusi
tetosuooalaiusi
1 luku. Yleiset säännökset
Yleiset uomämäentt
Voitte uirooittaa lausuntonne alla oleaaan teustuenttään
-

2 luku. Käsittelln oikeusperuste eräissä tapauksissa
Yleiset uomämäentt uäsittelyn lainmäuuaisuutta uosueaasta 3 §:stä.
Yleiset uomämäentt erityisiä henuilötetoryhmäiä uosueaasta 5 §:stä oa riuostuomäioita oa riuuomäuusia
uosueaasta 6 §:stä.
Tietoyhteisuunnan palaeluoen tarooamäiseen lapselle soaellettaaan iuäraoan tulisi olla:
13 vuotta
Iuäraoaa uosueaat perustelut
Kuluttajaliitto katsoo, että 13-vuotiaat ja sitä nuoremmat ovat tottuneet kälttämään internetin
palveluita ilman huoltajien suostumusta. Tlörlhmämuistiossa viitatun vuonna 2011 tehdln
britläisen tutkimuksen mukaan 77 1 13t16-vuotiaista lapsista ilmoit perustaneensa proiilin
johonkin sosiaalisen median palveluun. Kuluttajaliitto katsoo mlös, että ikärajan asettamisen 15 tai
16 vuoteen voi johtaa siihen, että lapset plrkivät kiertämään ikärajan antamalla palvelulle
virheellistä tietoa iästään. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan sosiaalisen median palveluita
kälttää 38 1 9t12 -vuotiaista lapsista ikärajoista huolimatta.
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Kuluttajaliitto on tietoinen lasten verkkolmpäristössä kohtaamista ongelmista. Keinotekoisten
ikärajojen asettaminen ei välttämättä kuitenkaan ole tehokkain keino ongelmien ehkäisemiseen ja
ratkaisemiseen tilanteessa, jossa suuri osa lapsista ei noudata ikärajoja. On esimerkiksi tärkeää saada
verkkoon toimijoita, jotka osaavat ja haluavat ottaa lasten edut huomioon t pahimmillaan liian
korkeat ikärajat voivat estää lainkuuliaisten ja vastuullisten tahojen toiminnan.
Kuluttajaliitosta on tärkeää, että lapsille ja nuorille tarjotaan riittävästi tietoa heille sopivalla tavalla
heihin liittlvistä asioista: verkkopalveluun liittlvät tiedot esim. ohjeet palvelun kältöstä ja tieto siitä,
mihin sitoutuu) pitää antaa sellaisella tavalla, että lapsi ja nuori lmmärtää, mihin hän on
sitoutumassa ja millaisia riskejä palvelun kälttöön liittll.
Kuluttajaliitto haluaa korostaa mlös mediakasvatuksen merkitlstä. Mediakasvatus on keskeisessä
roolissa, jotta lapset voivat kälttää turvallisesti verkkopalveluita. Opetussuunnitelman mukaan
mediakasvatusta annetaan alakoulusta lähtien. On tärkeää, että lapsia opetetaan mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa verkkopalveluiden kälttöön. Opetuksessa on otettava huomioon säädösten
ohella lasten todellinen kälttältlminen, esimerkiksi ikärajojen kiertäminen.

3 luku. Valvontaviranomainen
Yleiset uomämäentt suullista uäsittelyä seuraamäuslautauunnassa uosueaasta 16 §:stä
Muut yleiset uomämäentt aalaontaairanomäaista uosueaasta 3 luausta.
-

4 luku. Oikeusturva ja seuraamukset
Yleiset uomämäentt uäsittelyn aiiaästymäistä uosueaasta 23 §:stä.
Tulisiuo yleisen tetosuooaaasetuusen 83 artulan mäuuaisia hallinnollisia sauuooa aoida uohdistaa mäyös
airanomäaisiin oa ouluishallinnon elimäiin?
Klllä
Perustelut
Kuluttajaliitto lhtll tlörlhmän mietinnössä sivuilla 24t28 esitettlihin perusteluihin lukuun
ottamatta rikoslain muuttamistarvetta koskevia kohtia.
Miuäli aastaus hallinnollisten sauuooen uohdistamäista airanomäaisiin uosueaaan uysymäyuseen on
ei, pyydetään esittämäään näuemäys aaihtoehtoisesta seuraamäusoäroestelmäästä.
Muut yleiset uomämäentt oiueusturaaa oa seuraamäuusia uosueaasta 4 luausta.
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-

5 luku. Tietojenkäsittelln eritlistilanteet
Yleiset uomämäentt henuilötetooen uäsittelyä oournalistsia, auateemäisen, taiteellisen tai uiroallisen ilmäaisun
taruoituusia aarten uosueaasta 27 §:stä.
Yleiset uomämäentt teteellisiä oa historiallisia tutuimäustaruoituusia seuä tlastollisia taruoituusia aarten
tapah
Muut yleiset uomämäentt tetooenuäsittelyn erityistlanteita uosueaasta 5 luausta.
-

Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n ja 10 §:n 3 momentin muuttamisesta
Yleiset uomämäentt tetosuooariuosta uosueaasta 9 §:stä.
Kuluttajaliitto suhtautuu kielteisesti ehdotettuun tietosuojarikosta koskevaan rikosoikeudellisen
vastuun supistamiseen ainakin tahallisen tekomuodon osalta. Plkälään pitäisi tehdä vain
lainsäädännön edelllttämät tekniset muutokset esimerkiksi lakiviittausten osalta).
Mietinnön eräs keskeinen perustelu muutokselle on kaksoisrangaistavuuden välttäminen. Tältä osin
mietinnössä viitataan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 lisäpöltäkirjan 4 artiklaan ja sitä
koskevaan oikeuskältäntöön, kansalais- ja poliitsia oikeuksia koskevan kansainvälisen
lleissopimuksen 14 artiklan 7 kohtaan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 50 artiklaan.
Kuluttajaliitto haluaa huomauttaa, että klseiset säännökset kieltävät lksittäisen henkilön
rankaisemisen useaan kertaan samasta teosta. Säännöksillä ei ole tarkoitus kieltää rikokseen
osallisten eri henkilöiden rankaisemista samasta teosta. Tietosuojarikosta koskeva sääntell
kohdistuu lksittäiseen henkilöön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen hallinnollinen
henkilörekisterin pitäjään, joka lleensä on oikeushenkilö eli pääsääntöisesti ei ole klslmls ne bis in
idem -periaatteen vastaisesta kaksoisrangaistavuudesta.
Viranomaisille tuomittavaa hallinnollista sakkoa koskien mietinnön sivuilla 24t25 pohdiskellaan
seuraamuksen asianmukaista kohdentumista lksittäisen virkamiehen osalta. Tältä osin on
huomattava, että ehdotettu rikoslain muutos ei poista rikoslain 40 luvun 9 §:n mukaista
virkavelvollisuuden rikkomiseen perustuvaa vastuuta.
Kuluttajaliitto katsoo, että nlklisenkaltainen lksittäiseen henkilöön kohdistuva rikosoikeudellinen
vastuu on perusteltua säillttää tulevan rekisterinpitäjään kohdistuvan hallinnollisen sakon rinnalla
ainakin tahallisten rikosten osalta. Henkilörekistereitä koskevia päätökset tekevät viime kädessä
lksittäiset henkilöt, joten heihin henkilökohtaisesti kohdistuva rangaistusuhka on omiaan
ehkäisemään tahallista lain rikkomista. Rikoslain mukaan mlös epävarsinaiset laiminllöntirikokset
ovat rangaistavia tietlin edellltlksin, mikä on omiaan kannustamaan organisaatioiden päättävässä
asemassa olevia ihmisiä lopettamaan lain rikkomisen.
Lisäksi on huomioitava, se että henkilörekisteririkoksiin voi sllllistlä mlös organisaatio, jonka
tavoitteet eivät ole taloudellisia. Organisaatioon sidotut taloudelliset voimavarat voivat olla vain
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satoja euroja. Tällaiseen organisaatioon mahdollisesti kohdistettavilla hallinnollisilla sakoilla ei ole
lainkaan rikollista toimintaa ennalta ehkäisevää vaikutusta.

Muut mahdolliset kommentit
Muita huomäioita työryhmään mäietnnöstä oa ehdotuusesta hallituusen esityuseusi
-
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