
Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee komission tiedonantoa 
”Euroopan digitaalistrategia – Euroopan kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin” 

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla http:// 
www.edps.europa.eu) 
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I. Johdanto 

1.1 Tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

1. Komissio hyväksyi 18 päivänä joulukuuta 2012 tiedonannon ”Euroopan digitaalistrategia – Euroopan 
kasvun vauhdittaminen digitaalisin keinoin” (jäljempänä ’tiedonanto’) ( 1 ). 

2. Tietosuojavaltuutetun oli mahdollista esittää komissiolle epävirallisia huomautuksia ennen kuin tiedon
anto hyväksyttiin. Hän on tyytyväinen siihen, että joitakin hänen huomautuksistaan on otettu huomioon 
tiedonannossa. 

3. Koska kyseessä on tärkeä aihe, tietosuojavaltuutettu on päättänyt antaa omasta aloitteestaan tämän 
lausunnon. 

1.2 Tiedonannon tarkoitus ja soveltamisala ja tietosuojavaltuutetun lausunnon tavoite 

4. Komissio on esittänyt tiedonannon osana Eurooppa 2020 -strategiaa. Se täydentää 19 päivänä tou
kokuuta 2010 hyväksyttyä digitaalistrategiaa ( 2 ). Uuden digitaalistrategiaa koskevan tiedonannon tavoitteena 
on lujittaa Euroopan johtavaa asemaa digitaalimarkkinoilla ja edistää digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun
saattamista vuoteen 2015 mennessä. 

5. Tiedonannossa määritellään seuraavat seitsemän keskeistä alaa, joilla komissio aikoo toteuttaa erityis
toimia digitaalitalouden kehityksen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi: 

— Euroopan rajaton talous – digitaaliset sisämarkkinat 

— Julkisen sektorin innovaatiotoiminnan vauhdittaminen 

— Erittäin nopeiden internetyhteyksien tarjonta ja kysyntä 

— Etäresurssipalvelut 

— Luotettavuus ja turvallisuus 

— Yrittäjyys sekä digitaalialan työpaikat ja osaaminen 

— TKI:n ( 3 ) tukeminen kehitystä vauhdittavia keskeisiä teknologioita koskevalla teollisella toimintasuunni
telmalla. 

6. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen ehdotettuihin poliittisiin toimiin, joilla yrityksiä ja ihmisiä pyri
tään kannustamaan käyttämään uutta teknologiaa. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin korostaa, että näihin 
toimenpiteisiin on yhdistettävä asianmukaiset toimet varmistamaan tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa kos
kevien vaatimusten noudattaminen.
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( 1 ) KOM(2012) 784 lopullinen. 
( 2 ) KOM(2010) 245 lopullinen. 
( 3 ) Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.
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7. Euroopan tietosuojavaltuutettu toi esille ja analysoi joitakin digitaalistrategiaan liittyvissä EU:n poliit
tisissa toimissa ilmenneitä keskeisiä tietosuojahaasteita jo vuonna 2010 julkaistusta digitaalistrategiaa kos
kevasta tiedonannosta 18 päivänä maaliskuuta 2010 antamassaan lausunnossa ( 1 ). Siinä tietosuojavaltuutettu 
korosti erityisesti tarvetta sisällyttää sisäänrakennettu yksityisyyden suoja ja oletusarvoinen yksityisyyden 
suoja uuden tieto- ja viestintätekniikan suunnitteluun. Tässä lausunnossa esittämissään huomautuksissa 
tietosuojavaltuutettu keskittyy komission tiedonannossa mainittuihin jatkotoimia edellyttäviin osa-alueisiin. 

III. Päätelmät 

26. Tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että tiedonannossa on ainakin jossain määrin kiinnitetty 
huomiota yksityisyyteen ja tietosuojaan. Tietosuojavaltuutettu kuitenkin korostaa, että teollisuuden, jäsen
valtioiden ja komission olisi asianmukaisesti huomioitava tietosuojavaatimukset, kun digitaalistrategian aloit
teet toteutetaan. Erityisesti tietosuojavaltuutettu 

— pitää valitettavana, ettei tiedonannossa ole tuotu riittävästi esille yksityisyyden kunnioittamisen ja tieto
suojan merkitystä siinä mainittujen toimien kehittämisessä. Näin ollen hän kiinnittää rekisterinpitäjien 
huomion tarpeeseen noudattaa yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia sääntöjä uusien tieto- ja 
viestintätekniikoiden suunnittelussa ja käyttöön ottamisessa digitaaliympäristössä; 

— pitää valitettavana, ettei tiedonannossa ole viittauksia nykyiseen tietosuojaa koskevaan oikeudelliseen 
kehykseen, joka vahvistetaan direktiiveissä 95/46/EY ja 2002/58/EY, eikä yleiseen tietosuoja-asetukseen, 
joka sisältää digitaaliympäristössä sovellettavan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotossa huomioon 
otettavat säännöt ja periaatteet; 

— pitää valitettavana, ettei tiedonannossa ole korostettu sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta, 
josta tehdään lakisääteinen velvoite ehdotetun tietosuoja-asetuksen 23 artiklan nojalla. Näin ollen hän 
muistuttaa rekisterinpitäjiä ja tieto- ja viestintätekniikan suunnittelijoita siitä, että sisäänrakennettu yksi
tyisyyden suoja on tarpeen ottaa huomioon kehitettäessä uutta tieto- ja viestintätekniikkaa digitaaliym
päristössä; 

— suosittelee, että tutkimuksen ja kehittämisen välineitä käytettäisiin lisäämään EU:n valmiuksia soveltaa 
sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatetta kaikilla asiaankuuluvilla aloilla ja että tämä tavoite 
otettaisiin huomioon asiaa koskevissa työohjelmissa ja ehdotuspyynnöissä; 

— korostaa, että kansallisten tietokantojen yhteentoimivuutta toteutettaessa on noudatettava täysimääräi
sesti tietosuojaperiaatteita, erityisesti käyttötarkoituksen rajoittamista koskevaa periaatetta. Hän muistut
taa komissiota myös siitä, että yhteentoimivuusratkaisujen käytölle tiedon jakamisen helpottamiseen on 
oltava asianmukainen oikeusperusta ja että siinä on noudatettava asiaankuuluvia tietosuojatakeita; 

— kehottaa komissiota kuulemaan Euroopan tietosuojavaltuutettua ennen suosituksen antamista avoimen 
internetin turvaamisesta kuluttajille; 

— muistuttaa rekisterinpitäjille ja käyttäjille, että vaikka etäresurssipalveluihin liittyy aivan erityisiä tieto
suojahaasteita, tietosuojaviranomaiset ovat antaneet perusteelliset ohjeet nykyisen tietosuojalainsäädän
nön soveltamisesta, ja myös Euroopan tietosuojavaltuutettu on julkaissut ohjeita ehdotetun tietosuoja- 
asetuksen vaikutuksista näihin haasteisiin. Näitä ohjeita olisi hyödynnettävä pyrittäessä lisäämään yksi
tyishenkilöiden ja kuluttajien luottamusta, joka viime kädessä varmistaa uusien teknologioiden onnistu
neen käyttöönoton. 

Tehty Brysselissä 10 päivänä huhtikuuta 2013. 

Peter HUSTINX 
Euroopan tietosuojavaltuutettu
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( 1 ) Ks. Euroopan tietosuojavaltuutetun 18 päivänä maaliskuuta 2010 antama lausunto luottamuksen edistämisestä tieto
yhteiskunnassa tietosuojaa ja yksityisyyttä tukemalla, 18 päivänä maaliskuuta 2010, saatavana Euroopan tietosuoja
valtuutetun verkkosivustolla osoitteessa http://www.edps.europa.eu
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