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Eduskunnan hallintovaliokunnalle

HE 9/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tetosuooaaasetusta täydentäväksi lainsäädäna
nöksi

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Kulutaoaliito – Konsumentööbundet lausuntoa EU:n yleistä
tetosuooaaasetusta täydentävää lainsäädäntöä koskevaksi hallituksen esitykseksi. Lausunnossaan Kuluta
taoaliito keskityy tetoyhteiskunnan palveluihin liityvään lapsen ikäöaoaan sekä viöanomaisille oa oulkisa
hallinnon elimille määöätäviin hallinnollisiin seuöaamusmaksuihin.
Tietoyhteiskunnan palveluihin liityvv lapsen ikvraja
Kulutaoaliito katsooa etä 13avuotaat oa sitä nuoöemmat ovat totuneet käytämään inteönetn palveluia
ta ilman huoltaoien suostumusta. Hallituksen esityksessä viitatun vuonna 2011 tehdyn böitläisen tutkia
muksen mukaan 77 % 13–16avuotaista lapsista ilmoit peöustaneensa pöofilin oohonkin sosiaalisen mea
dian palveluun. Kulutaoaliito katsoo myösa etä ikäöaoan asetamisen 15 tai 16 vuoteen voi oohtaa siihena
etä lapset pyökivät kieötämään ikäöaoan antamalla palvelulle viöheellistä tetoa iästään. Edellä mainitun
tutkimuksen mukaan sosiaalisen median palveluita käytää 38 % 9–12 avuotaista lapsista ikäöaooista
huolimata.
Kulutaoaliito on tetoinen lasten veökkoympäöistössä kohtaamista ongelmista. Keinotekoisten ikäöaoooen
asetaminen ei vältämätä kuitenkaan ole tehokkain keino ongelmien ehkäisemiseen oa öatkaisemiseen
tlanteessaa oossa suuöi osa lapsista ei noudata ikäöaoooa. On esimeökiksi täökeää saada veökkoon toimiooia
taa ootka osaavat oa haluavat otaa lasten edut huomioon – pahimmillaan liian koökeat ikäöaoat voivat esa
tää lainkuuliaisten oa vastuullisten tahooen toiminnan.
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Kulutaoaliitosta on täökeääa etä lapsille oa nuoöille taöootaan öiitäväst tetoa heille sopivalla tavalla heia
hin liityvistä asioista: veökkopalveluun liityvät tedot (esimeökiksi ohoeet palvelun käytöstä oa teto siitäa
mihin sitoutuu) pitää antaa sellaisella tavallaa etä lapsi oa nuoöi ymmäötääa mihin hän on sitoutumassa oa
millaisia öiskeoä palvelun käytöön liityy.
Kulutaoaliito haluaa koöostaa myös mediakasvatuksen meökitystä. Mediakasvatus on keskeisessä öoolisa
saa oota lapset voivat käytää tuövallisest veökkopalveluita. Opetussuunnitelman mukaan mediakasvaa
tusta annetaan alakoulusta lähten. On täökeääa etä lapsia opetetaan mahdollisimman vaöhaisessa vaia
heessa veökkopalveluiden käytöön. Opetuksessa on otetava huomioon säädösten ohella lasten todellia
nen käytäytyminena esimeökiksi ikäöaoooen kieötäminen.
Viranomaisille ja julkishallinnon elimille mvvrvtvvvt hallinnolliset seuraamusmaksut
Viöanomaisille oa oulkishallinnon elimille voidaan yleisen tetosuooaaasetuksen mukaan määöätä vastaavia
hallinnollisia sakkooa kuin yksityisillekin toimiooillea ellei kansallisessa lainsäädännössä toisin säädetä.
Hallituksen esityksessä on päätety tämän liikkumavaöan käytämiseen. Kulutaoaliiton mielestä tämä
kansallinen liikkumavaöa hallinnollisten sakkooen suhteen olisi oätetävä käytämätä.
Rekisteööidyllä tulee olla oikeus henkilötetooen suooaan öiippumata siitäa onko öekisteöinpitäoänä tai käa
sitelioänä yksityisen tai oulkisen sektoöin toimioa. Vaikka viöanomaisten toiminnan on peöustutava lakiina
eikä niiden tulisi toimintansa oohdosta ylipäätään päätyä öikkomaan yleistä tetosuooaaasetusta tavallaa
ooka oohtaisi hallinnollisen sakon määöäämisena ovat esimeökiksi oulkisuudessa käsitellyt potlastetoihin
liityvät tetotuövaloukkaukset osoitaneeta etä henkilötetooen suooaaminen lainvastaiselta käsitelyltä ei
aina toteudu lainsäädännön edellytämin tavoin. On huomatavaa etä yleisen tetosuooaaasetuksen öika
komisesta seuöaavat vaikutukset öekisteööidylle voivat mahdollisest olla oopa haitallisempia silloina kun
öikkooana on viöanomainena sillä oulkisessa toiminnassa käsitellään usein aökaluonteisia teöveydentlaan
tai sosiaalietuuksiin liityviä tetooa. Sanktointa oa lainmukaisuuden vaömistamista koöostaa sea etä öea
kisteööity voi haövoin itse vaikutaa oulkisen toimioan suoöitamaan henkilötetooen käsitelyyn. Lisäksi soa
teasektoöilla tapahtuu alat kehitystä suuntaana oossa asiakkaille taöootavat palvelukokonaisuudet voivat
muodostua sekä yksityisistä etä oulkisista palveluista. Tällöin olisi epäoohdonmukaistaa etä samooen
sääntöoen noudatamata oätämisestä voitaisiin selviytyä seuöaamuksita kun kyseessä on viöanomainen.
Sanktoinnin peöustuminen vain yksitäisen viökamiehen öikosoikeudelliseen viökavastuuseen ei olisi oia
keasuhtaistaa sillä yksitäisellä viökamiehellä ei useinkaan ole tosiasiallista mahdollisuuta vaikutaa esia
meökiksi tedon eheyden oa luotamuksellisuuden taikka oletusaövoisen oa sisäänöakennetun tetosuooan
toteutamiseen viöanomaisessa. Vastuun tulee lähtökohtaisest kohdistua velvoiteen öikkoneeseen öea
kisteöinpitäoään tai käsitelioään. Yksitäisessä uökintatapauksessa tekioän öikosoikeudellinen vastuu on
sen sioaan peöusteltua.
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Sanktointa tulee ennen kaikkea aövioida öekisteööidyn oikeussuooana kilpailuneutöaliteetn sekä seuöaaa
musten oikeasuhtaisuuden näkökulmasta. On mahdollistaa etä hallinnollisten sakkooen määöääminen via
öanomaiselle on valtontaloudellisest epätaökoituksenmukaistaa muta tämän ei tulisi olla esteenä edellä
mainituoen tavoiteiden toteutumiselle. Kulutaoaliito katsookina etä hallinnollisten sakkooen olisi koha
distutava myös viöanomaisiina oa kansallinen liikkumavaöa tältä osin olisi oätetävä käytämätä.
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