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GDPR - HYVÄ TARKOITUS MUTTA…
• Uusia kansalaisen oikeuksia vain muutamia
• Tietoisuus lisääntyi
• Yritysten hallinnolliset kustannukset kohtuuttomia hyötyyn nähden
Suomessa?
• Säästää kustannuksia EU-laajuisilla toimijoilla
• Antaako todella kilpailuetua jenkkifirmoja vastaan?
• Ihmisillä kuitenkin oikeus myydä tietonsa palveluita vastaan
• Lakiaseen käytöllä on aina vaikeasti ennakoitavia seurauksia
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CASE THL
• 6000 ihmisen nimi, hetu ja
laboratoriotulokset olivat netissä 4-8/2017
• Itseään googlannut henkilö löysi nimensä ja
otti yhteyttä tietosuojavaltuutetun
toimistoon
• Ilmeisesti SlideShare ja Excel-taulukon
upotus Powerpointiin?
• Inhimillinen virhe piilotiedon käsittelyssä?
• Rikostutkinta: epäilty rikosnimike
henkilörekisteririkos
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19.9.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10410316
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TIETOTURVAVAHINKOJA EI JATKOSSA TAPAHDU?
• Tietoturva on tietosuojan toteutumisen
edellytys
• Velvoittaa suunnitelmallisuuteen ja
huolellisuuteen… sekä kouluttamaan
käyttäjät
Voiko organisaatio jatkossa väittää että
”hups, sattui vahinko”?
Vahinko ei tule kello kaulassa jatkossakaan
@petterij
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TEKNOLOGIAVAIKUTUKSIA
• Oikeus tulla unohdetuksi
varmuuskopioilta
– luodaan uusi rekisteri poistetuista

• Käyttötarkoitussidonnaisuus voi olla
vielä ongelma innovaatioille
– miten Google tai Facebook pärjäisivät?
– Big Data -yritykset kannattaa perustaa EU:n
ulkopuolelle?

• Entä lohkoketjutekniikka
– kuka on rekisterinpitäjä, kuka käsittelijä?
– miten toteuttaa oikeus tulla unohdetuksi?

Jos tietosuoja on niin hyvä juttu, miksi siirsitte 1,5
miljardin käyttäjän tiedot pois EU-alueelta?
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TEKIJÄNOIKEUSDIREKTIIVI PARLAMENTISSA 12.9.
• Suomen media heräsi jälleen liian myöhään
– vahvaa lobbausta puolin ja toisin
– AY-liike voitti: Gramex, Teosto, Kopiosto ”ennätysvuosi” 2016-2017 (ja varsinkin 2019)

• Tavoitteena laajentaa tekijänoikeus alustatalouden yrityksiin
–
–
–
–
–

Google, Facebook, Youtube
tavoitteena suojata luovan työn tekijöitä jenkkiyrityksiä vastaan
onko lääke pahempi kuin tauti?
onko nykykehitys vain normaalia digitalisaatiota?
Suomen OKM ei pitänyt uusia lakeja tarpeellisena

• Trilogi voi vielä muuttaa (vähän) tekstiä
– kansallinen soveltaminen ensi vuonna

• Eu päätti nyt yritysten puolesta, kansalaisia ja kuluttajia vastaan
– täysin päinvastoin kuin GDPR
@petterij
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”LINKKIVERO”
LEHTIJULKAISUJEN SUOJA DIGITAALISTEN KÄYTTÖJEN OSALTA (ARTIKLA 11)

• Oikeus vaatia hyvitystä otsikoiden ja esikatselun käytöstä
–
–
–
–
–

Google news, hakukone, Facebook…
Suomen Ampparit?
perinteinen linkitys yhä ilmaista, sitaattioikeus säilyy
tarkoitus siirtää alustatalouden tulovirtoja eurooppalaisille lehtitaloille
ei toiminut Saksassa eikä Espanjassa, toimisiko koko EU:n laajuisena?

• Ongelmia
– kumpi tarvitsee enemmän toista: some vai verkkolehdet?
– onko helpompaa estää eurooppalaisten medioiden linkitys kokonaan?
– valeuutisten suosio kasvaa
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”MEEMIKIELTO”, ”SENSUURIFILTTERI”
SUOJATUN SISÄLLÖN KÄYTTÖ VERKKOSISÄLLÖNJAKOPALVELUISSA (ARTIKLA 13)

• Alustat vastuuseen tekijänoikeuden loukkaamisesta
– tarkistettava sisältö koneellisesti – miten ihmeessä?
– paljas teos vielä onnistuu (Shazam), mutta entä meemit yms?
– GDPR:n esimerkki tiukasta soveltamisesta pelottaa

• Alustojen lisensioitava jaettava sisältö
– Teosto vs. Youtube 11/2017 – kamala haloo
– jatkossa Youtuben sovittava samoilla ehdoilla kuin muutkin musiikkipalvelut
– Youtube maksaa puolet tuloistaan tekijänoikeuksien haltijoille – kuulostaa OK

• Ongelmia
– omien/muokattujen sisältöjen jakaminen vaikeutuu
– sisällön katsomista estetään EU-alueella?
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URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄN SUOJA
• Erikoinen 12a -artikla:
”Jäsenvaltioiden on säädettävä, että urheilutapahtumien järjestäjillä on
direktiivin 2001/29/EY 2 artiklassa ja 3 artiklan 2 kohdassa ja direktiivin
2006/115/EY 7 artiklassa vahvistetut oikeudet.”
• Tekijänoikeussuoja urheilutapahtuman järjestäjälle?
• Osaavatko edes mepit selittää, minkä hyväksyivät?
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TIETOLOUHINTA
TEKSTIN- JA TIEDONLOUHINTA (ARTIKLA 3)

• Poikkeuksia sovelletaan kun…
”tutkimusorganisaatiot valmistavat kappaleita teoksista tai muusta aineistosta,
joihin niillä on laillinen pääsy, ja kopioivat niitä toteuttaakseen tekstin- ja
tiedonlouhintaa tieteellistä tutkimusta varten”
• Ei siis sovelleta yrityksissä?
• Tähän saakka EU:ssa harmaata aluetta
• USA:ssa menee fair use -periaatteen piikkiin
• Tärkeä tekoälyä koulutettaessa
• Kansallista liikkumavaraa?
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BIG PICTURE
•
•
•
•
•
•

Oikeus tulla unohdetuksi (2014)
GDPR (2018)
Tekijänoikeusdirektiivi (2019)
ePrivacy
Digibisneksen verottaminen
…

• Suurvaltojen vaatimukset säilyttää kansalaisten tiedot rajojen sisällä,
lisäksi RUnet ym.
• Netin pirstaloituminen
@petterij
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Kiitos!
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