
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto sähköisen viestinnän tietosuoja-
asetuksen tarkistuksesta ja sen vaikutuksesta henkilöiden yksityisyyden
suojaan ja heidän viestintänsä luottamuksellisuuteen

Euroopan tietosuojaneuvostoon kokoontuneet Euroopan unionin tietosuojaviranomaiset katsovat,
että nykyisen sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (2002/58/EY sellaisena kuin se on
muutettuna direktiivillä 2009/136/EY) tarkistaminen on tärkeä ja tarpeellinen toimi, joka olisi
saatettava pikaisesti päätökseen. Internetprotokollaan perustuvat viestintäpalvelut ovat yleistyneet
vuoden 2009 jälkeen, eivätkä nämä nk. OTT-palvelut kuulu tällä hetkellä direktiivin
soveltamisalaan. Jotta voidaan varmistaa, että loppukäyttäjän viestinnän luottamuksellisuus on
suojattu näitä uusia palveluja käytettäessä ja että sähköisen viestinnän palvelujen ja toiminnallisesti
vastaavien palvelujen tarjoajilla on tasapuoliset toimintaedellytykset, kehotamme Euroopan
komissiota, parlamenttia ja neuvostoa tekemään yhteistyötä nykyisen direktiivin korvaavan uuden
sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen hyväksymiseksi mahdollisimman pian nyt, kun yleistä
tietosuoja-asetusta on alettu soveltamaan tämän vuoden toukokuussa.

Ehdotuksen käsittelyn vaiheiden huomioon ottamiseksi Euroopan tietosuojaneuvosto on päättänyt
antaa lainsäätäjille lisää neuvoja ja selvityksiä tietyistä kysymyksistä, jotka ovat tulleet esiin
lainsäätäjien ehdottamien muutosten suhteen.

1. Sähköisen viestinnän luottamuksellisuus edellyttää yleistä tietosuoja-asetusta pidemmälle
menevää erityissuojaa

Viestinnän luottamuksellisuus (perinteisen kirjesalaisuuden nykyaikainen vastine) on perusoikeus,
jota suojataan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 artiklan nojalla. Se on jo pantu täytäntöön
sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä. Oikeutta viestinnän luottamuksellisuuteen on
sovellettava kaikkeen sähköiseen viestintään riippumatta tavasta, jolla se lähetetään lähettäjältä
vastaanottajalle, ja siitä, ovatko tiedot paikallaan olevia tai siirrettäviä. Oikeudella on suojattava
myös kaikkien käyttäjien päätelaitteiden eheyttä.

Sähköinen viestintä on nyky-yhteiskunnassa monen keskeisen toiminnon kulmakivi, sillä sen
kautta voidaan toteuttaa useita keskeisiä perusoikeuksia kuten ajatuksen, omantunnon ja uskonnon
vapautta, sananvapautta, tiedonvälityksen vapautta, kokoontumisvapautta ja yhdistymisvapautta.
Tämän vuoksi on välttämätöntä vahvistaa viestejä välittävien viestinvälityspalvelujen
luottamuksellisuutta ja puolueettomuutta.

Koska sähköinen viestintä on hyvin tärkeää digitaaliselle elämällemme ja sitä käytetään laajalti, on
hyvin todennäköistä, että se sisältää tai paljastaa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja joko
suoraan tai pelkästään sähköisen viestinnän sisällön tai metadatan kertymisen ja yhdistelyn vuoksi.



Näin henkilöiden yksityiselämästä voidaan tehdä hyvin tarkkoja päätelmiä, mikä aiheuttaa heidän
oikeuksilleen ja vapauksilleen korkeita riskejä. Tämä olisi otettava huomioon.

Annamme tämän vuoksi täyden tukemme ehdotetulle asetukselle, joka perustuu laajoihin
kieltoihin, suppeisiin poikkeuksiin ja suostumuksen käyttöön. Tämän mukaisesti sähköisen
viestinnän tietosuoja-asetuksen nojalla ei pitäisi olla mahdollista käsitellä viestinnän sisältöä ja
metadataa sellaisin avoimin perustein, esimerkiksi ”oikeutetun edun” perusteella, jotka menevät
pidemmälle kuin sähköisen viestintäpalvelun tarjoamista varten on tarpeen. Sähköisen viestinnän
tietosuoja-asetuksen nojalla ei myöskään pitäisi olla mahdollista käsitellä sähköisen viestinnän
metadataa sopimuksen täyttämisen vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, ettei yleiseen sopimuksen
täyttämisen tavoitteeseen perustuvaa poikkeusta pitäisi olla olemassa, sillä asetuksessa säädetään
tarkkaan, minkälainen käsittely (esim. laskutustarkoitus) on sallittua.

Euroopan tietosuojaneuvosto haluaa korostaa, että sähköisen viestinnän metadataa voidaan
käsitellä edelleen ilman suostumusta sen jälkeen kun se on tosiasiallisesti anonymisoitu1.
Tietosuojaneuvosto kannustaa sähköisen viestinnän palvelujen tarjoajia käyttämään tätä
mahdollisuutta, jotta voidaan luoda innovatiivisia palveluja ja samalla säilyttää yksityisyys.

2. Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi on jo voimassa

Viestinnän luottamuksellisuuden suojaaminen on oikeus, joka on jo nyt olemassa. Vuonna 2002
annetussa ja vuonna 2009 muutetussa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä on vahvistettu
yleinen sähköisen viestinnän sisällön ja metadatan käsittelyn kielto. Nämä toiminnot ovat
mahdollisia ainoastaan

 käyttäjän ennakolta antaman suostumuksen perusteella tai
 mikäli jokin sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä säädetyistä poikkeuksista

(sähköisen viestinnän välittäminen, laskutus) täyttyy.

Myös laitteiden väliseen viestintään käytetyt siirtopalvelut kuuluvat nykyisen direktiivin
soveltamisalaan. Kyseiset säännökset jäävät ehdotettuun asetukseen.
Samoin myös päätelaitteiden suojaaminen on jo nyt oikeus. Käyttäjän päätelaitteiden
tallennuskapasiteettia käytetään teknologianeutraalisti. Näin ollen evästeiden lisäksi kaikki
muutkin seurantateknologiat edellyttävät jo nyt käyttäjän hyväksyntää tai niihin sovelletaan
sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä esitettyä poikkeusta.

Lisäksi ehdotetussa asetuksessa, sellaisena kuin toinen lainsäätäjä on muuttanut sitä, otetaan
käyttöön useita uusia poikkeuksia, joita 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä2 on ehdottanut.
Näitä ovat esimerkiksi turvallisuuspäivitykset ja yleisömittaus. Kyseiset poikkeukset liittyvät vain
tietyn tyyppiseen käsittelyyn, joka aiheuttaa hyvin vähän riskejä käyttäjille.

3. Ehdotetulla asetuksella pyritään varmistamaan, että sitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa
jäsenvaltioissa ja kaikenlaisiin rekisterinpitäjiin

1 Sellaisena kuin se on määriteltynä tietosuojatyöryhmän lausunnossa WP216. Sen sijaan pseudonymisoidut
tiedot ovat edelleen henkilötietoa.

2 Ks.WP194 ja WP240



Nykyistä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä ei sovelleta sellaisten palveluntarjoajien
tarjoamiin sähköisiin viestintäpalveluihin, jotka toimivat internetin kautta, vaikka niiden tarjoama
palvelu on funktionaalisesti vastaava.
Nämä palveluntarjoajat kuuluvat kuitenkin ehdotetun asetuksen soveltamisalaan. Euroopan
tietosuojaneuvosto korostaa, että asetuksen soveltamisalan laajentaminen funktionaalisesti
vastaaviin palveluihin, myös nk. OTT-palveluihin, on keskeinen osa uudistusta.
Asetusluonnokseen ei pitäisi tehdä muutoksia, jotka saattavat haitata tätä tavoitetta (esimerkiksi
ehdotukset rajoittaa suoja koskemaan siirrettäviä sähköisen viestinnän tietoja), jotta kaikille
palveluntarjoajille voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset.
Ehdotettua asetusta sovelletaan myös heti kun käyttäjien toimintaa koskevat tiedot on kerätty
riippumatta siitä, onko käyttäjä luonut tilin palvelua varten. Tämän lähestymistavan ansiosta
kyseisten palvelujen käyttäjille tarjotaan heidän ansaitsemansa suoja, mutta myös rekisterinpitäjien
välinen kilpailu on oikeudenmukaisempaa. On huomattava, että sähköisen viestinnän tietosuoja-
asetusta varten tarvittavalla suostumuksella on sama merkitys kuin yleisessä tietosuoja-
asetuksessa. Erityisesti se, että palveluntarjoajien on saatava käyttäjiltään vapaaehtoinen
suostumus, estää niitä asettamasta käyttäjilleen cookie wall -toimintoja3, ja se, että
suostumuksen on oltava yksilöity, luo palveluntarjoajille yhtäläiset toimintaedellytykset
riippumatta siitä, onko käyttäjä kirjautunut palveluun.

Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen rikkomisesta asetetaan erityisiä seuraamuksia ja sen
alueellista soveltamisalaa laajennetaan. Molemmat säännökset noudattelevat yleistä tietosuoja-
asetusta. Näin kansallisille tietosuojaviranomaisille annetaan tehokasta toimivaltaa, jonka ansiosta
ne voivat valvoa asetuksen soveltamista kaikkiin EU:n käyttäjien sähköisiin viestintävälineisiin.

4. Uudessa asetuksessa on pantava täytäntöön vaatimus evästeitä ja vastaavia teknologioita
koskevasta suostumuksesta ja tarjottava palveluntarjoajille teknisiä välineitä, joilla nämä
voivat hankkia suostumuksen

Euroopan komission ehdotuksen mukaan asetuksen 10 artiklan tarkoituksena on antaa käyttäjille
mahdollisuus valvoa päätelaitteensa tallennustoimintojen käyttöä. Euroopan parlamentti kehitti 10
artiklaa edelleen siten, että yksityisyyden suojasta tulee ohjelmistoasetuksissa oletusarvoinen ja
verkkosivuja varten annetaan tekninen ratkaisu pätevän suostumuksen antamiselle.
Euroopan tietosuojaneuvosto tukee täysin kyseisen artiklan lujittamista ja katsoo, että sitä olisi
sovellettava yksiselitteisesti älypuhelinten, tablettien tai muiden käyttöliittymien järjestelmiin, jotta
voidaan varmistaa, että viestintäsovelluksissa voidaan ottaa huomioon käyttäjien valinnat
riippumatta teknisistä välineistä.
Lisäksi yksityisyysasetuksilla olisi helpotettava suostumuksen antamista ja peruuttamista tavalla,
joka on kaikkien osapuolten kannalta helppo, sitova ja valvottavissa. Käyttäjille olisi annettava
asentamisvaiheessa selkeä mahdollisuus antaa suostumus niin halutessaan. Lisäksi verkkosivuja ja
mobiilisovelluksia varten olisi voitava saada yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen suostumus
yksityisyysasetusten kautta.

5. Päätelmät

Euroopan tietosuojaneuvosto katsoo, että

 sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksella ei pitäisi laskea nykyisen sähköisen viestinnän
tietosuojadirektiivin tarjoamaa suojan tasoa.

3 Cookie wall estää pääsyn verkkosivulle tai palveluun käyttäjiltä, jotka eivät anna suostumustaan.



 sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen olisi tarjottava teknologianeutraali suoja
kaikentyyppiselle sähköiselle viestinnälle, myös OTT-palvelujen kautta toimitetuille
viesteille.

 käyttäjiltä olisi saatava suostumus järjestelmällisesti teknisesti toteuttamiskelpoisella ja
valvottavissa olevalla tavalla ennen sähköisen viestinnän tietojen käsittelyä tai ennen
käyttäjän päätelaitteen tallennus- tai tiedonkäsittelytoimintojen käyttämistä. Tämän tiedon
käsittelyyn ei pitäisi soveltaa poikkeuksia, jotka perustuvat rekisterinpitäjän ”oikeutettuun
etuun” tai sopimuksen täyttämisen yleiseen tavoitteeseen.

 10 artiklalla olisi tarjottava tehokas tapa saada suostumus verkkosivuja ja
mobiilisovelluksia varten. Yleisesti asetuksissa olisi oltava yksityisyyden suoja
oletusarvoisena ja niissä pitäisi ohjata valitsemaan asetus asiaa koskevien ja läpinäkyvien
tietojen perusteella. Asetuksen olisi oltava tässä suhteessa edelleen teknologianeutraali sen
varmistamiseksi, että sen soveltaminen on edelleen johdonmukaista käyttötapauksista
riippumatta.

 mahdollisia tapauskohtaisia poikkeuksia, joita lainsäätäjät voivat harkita lisättäviksi
komission ja parlamentin luonnosteksteihin jo sisältyvien poikkeusten ohella, olisi
tutkittava todella tarkasti. Erityisen huolellisesti olisi tarkasteltava yleisluontoisia
poikkeuksia tapauksissa, joissa ”julkinen viranomainen” pyytää tietojen käsittelyä.
Ehdotuksessa ei pitäisi sallia käyttäjän sijainnin tai tätä koskevan metadatan käsittelyn
summittaista seurantaa.

 jotta suostumus voidaan katsoa vapaasti annetuksi, kuten yleisessä tietosuoja-asetuksessa
edellytetään, palveluihin ja toimintoihin pääsyn edellytyksenä ei saa olla käyttäjän
suostumus henkilötietojen käsittelyyn tai loppukäyttäjän päätelaitteeseen liittyvien tai sillä
käsiteltyjen tietojen käsittelyyn, eli cookie wall -toiminnot olisi nimenomaisesti kiellettävä.

 olisi kannustettava tosiasiallisesti anonymisoitujen sähköisen viestinnän tietojen käyttöä.

 edellä mainituilla muutoksilla suojellaan loppukäyttäjien yksityisyyttä kaikissa asiaan
liittyvissä yhteyksissä ja estetään kilpailun vääristyminen.


