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Lausuntopyyntö

4.11.2014

Dnro:
1164/005/2014

Jakelun mukaan

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta 53 B
Viestintävirasto lähettää lausuntokierrokselle luonnoksen määräykseksi 53 B teleyritysten tietojen säilytysvelvollisuudesta viranomaistarpeita varten sekä määräyksen perustelut ja soveltaminen (MPS) -dokumentin luonnoksen.
Voimassa oleva määräys 53 A tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuudesta on saatavissa Viestintäviraston internetsivuilta
osoitteesta:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/lainsaadanto/maaraykset/ma
arays53tunnistamistietojentallentamisvelvollisuudesta.html

Keskeiset muutokset
Määräyksen versiossa 53 B/2014 tehdään määräykseen tietoyhteiskuntakaaresta johtuvat muutokset, jotka koskevat määräyksen soveltamisalaa ja säilytysvelvollisia yrityksiä (määräyksen 2 §) sekä tallennettavia tietoja (määräyksen 4 - 6 §:t). Lisäksi käytetty terminologia muuttuu siten, että tunnistamistietojen sijaan käytetään nykysäädännön mukaista termiä "välitystiedot" ja tallentamisen sijaan säädetään tietojen säilyttämisestä.
Säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvien viestintäpalveluiden
määrä supistuu säilytysvelvollisuutta koskevan uudelleenarvioinnin johdosta. Tietoja ei enää jatkossa säilytetä viranomaistarpeita varten kiinteän verkon puhelinpalveluista, sähköpostipalveluista, lisäpalveluista, EMS-palveluista tai multimediapalveluista. Tietoja säilytetään jatkossa säilytysvelvollisen yrityksen tarjoamista matkaviestinverkon puhelin- ja tekstiviestipalveluista, internetpuhelinpalveluista ja internetyhteyspalveluista.
Tietoyhteiskuntakaaren 19 luvun säilytysvelvollisuutta koskevissa säännöksissä (erityisesti 157 §) on otettu huomioon, että
Euroopan unionin tuomioistuin totesi 8.4.2014 antamassaan
tuomiossa direktiivin 2006/24/EY pätemättömäksi sekä tuomiossa esitetyt perusoikeudelliset näkökohdat. Lainsäädäntöä ja
EU-säädäntöä käsitellään tarkemmin MPS -dokumentin Cosassa.
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Määräykseen lisätään mainitusta tuomiosta sekä liikenne- ja
viestintävaliokunnan mietinnöstä johtuen uusi tarkentava säännös säilytysvelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen tietoturvasta
(määräyksen 8 §).

Lausuntopyyntö, määräaika ja lisätiedot
Viestintävirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta
53 B/2014 M sekä määräyksen perustelut ja soveltaminen muistioista (MPS 53).
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina
25.11.2014 Viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen PL 313,
00181 Helsinki tai kirjaamo@viestintavirasto.fi.
Lisätietoja tarvittaessa antaa lakimies Eeva Lantto, 0295 390
570, eeva.lantto@viestintavirasto.fi (21.11.2014 saakka) ja
johtava asiantuntija Timo Leppinen, 0295 390 572, timo.leppinen@ficora.fi.
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