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Kysymyksiä 

• Nyt kun seuraat tätä livenä – nettilähetyksen kautta, voit esittää kysymyksen alareunan 
viestiseinän avulla. Voit kirjoittaa kysymyksen joko oikealla nimelläsi / organisaatiosi tai 
jollain anonyymillä nimimerkillä. 

• Pyrimme vastaamaan kysymyksiin tuolla samalla alueella, välttämättä emme saa kaikkiin 
heti vastausta -  keräämme kaikki esitetyt kysymykset ja julkaisemme ne vastauksineen 
Digitaalisen turvallisuuden teemaviikko –sivustollamme viimeistään ensi viikon aikana 

• http://vm.fi/digitaalisen-turvallisuuden-teemaviikko 

• Voit myös lähettää kysymyksiä  arjen.tietosuoja@vm.fi – sekä tietoturvallisuuteen että 
tietosuojaan liittyen 

• Voit twiitata tilaisuudesta käyttäen tunnisteita #JHDTTV #ECSM – kiitos! 
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Keskiviikko 4.10.2017 ohjelma 1/3 
• 9.00 Tietosuojapäivän avaus                                                                        

Toimistopäällikkö Henrika Räsänen, tietosuojavaltuutetun toimisto 
Kohderyhmä: koko henkilöstö                            
 
9.20 Mitä meidän jokaisen pitää tietää tietosuojasta? 
Erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto sekä VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, 
valtiovarainministeriö 
Kohderyhmä: koko henkilöstö                            
  

• 10.15 Mitä tietosuoja tarkoittaa? Muut keskeiset termit                        
Ylitarkastaja Katja Ahola, tietosuojavaltuutetun toimisto 
Kohderyhmä: koko henkilöstö                            

 

• 11.00 Tietosuojan käytännön toteutusmalleja ja työkaluja                     
ICT-tietoturvapäällikkö Pyry Heikkinen, Tulli 
Kohderyhmä: tietosuojan ja –turvan vastuuhenkilöt, ict-järjestelmien kehittäjät ja ylläpitäjät 
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Keskiviikko 4.10.2017 ohjelma 2/3 

• 11.30 – 12.45 Lounastauko 

 

• 12.45 – 13.15 Mitä pitää huomioida henkilötietoja luovutettaessa?                              
Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö 
Kohderyhmä: henkilötietoja työssään käsittelevät, tietosuojavastaavat ja vastuuhenkilöt 

 

• 13.30 – 14.00 Miten tietosuoja huomioidaan sopimuksissa ja hankinnoissa?                
Lakimies Karolina Lehto, Hansel Oy 
Kohderyhmä: hankinnoista ja sopimuksista vastaavat, tietosuojavastaavat ja vastuuhenkilöt 

 

• 14.15 – 14.45 Mitä muutoksia EU-tietosuoja-asetus tuo mukanaan vs nykyinen 
lainsäädäntö?        
Ylitarkastaja Raisa Leivonen, tietosuojavaltuutetun toimisto 
Kohderyhmä: henkilötietoja työssään käsittelevät, tietosuojavastaavat ja vastuuhenkilöt 
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Keskiviikko 4.10.2017 ohjelma 3/3 

• 15.00 -15.45 Mitkä ovat yleisimpiä tietosuojaan liittyviä ongelmia ja myyttejä -
paneelikeskustelu 
Kohderyhmä: koko henkilöstö                            

• Paneelikeskustelu: 
Puheenjohtajana Tuula Seppo 
Johtava asiantuntija Noora Kallio, Väestörekisterikeskus 
Ylitarkastaja Raisa Leivonen, tietosuojavaltuutetun toimisto 
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku 

 

• 16.00 – 16.15 Tietosuojan huoneentaulu – miten sinun pitää toimia ja miksi? 
MTTK-toimintamallin esittely                                  
Kohderyhmä: koko henkilöstö                            
Erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto sekä Kimmo Rousku, 
valtiovarainministeriö 
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Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

9.00 Tietosuojapäivän avaus sekä 
esittely                                                                       
Toimistopäällikkö Henrika Räsänen, 
tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Kohderyhmä: koko henkilöstö       
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 
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   yleisesittely 

      

 

 

        

 

        Henrika Räsänen 

        Toimistopäällikkö 
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tietosuojavaltuutetun toimiston tehtäväkenttä 

• Ohjaa, neuvoo ja valvoo henkilötietojen käsittelyä 
 

• Tekee päätöksiä henkilötietolain mukaisissa tiedon korjaamis- ja tarkastusasioissa 
 

• Suorittaa rekisterien tarkastuksia (valvonta) 
 

• Tietosuojavaltuutetun toimistolle tulee varata tilaisuus kuulluksi 
(lainsäädännölliset ja hallinnolliset uudistukset, syyteasiat) 
 

• Sidosryhmäyhteistyö muiden viranomaisten kanssa 
 

• Kansainvälinen yhteistyö 
 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



#tuki2018 #stöd2018

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Tietosuojavaltuutetun toimiston tehtäväkenttä  
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Tietosuojaviranomaisen rooli EU-asetuksessa 

Valvontaviranomaisesta halutaan tehokas 
asetuksen luomien oikeuksien ja velvoitteiden 
toimeenpanija 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Miten muutos näkyy Tietosuojavaltuutetun toimistossa? 

• Uusi tietosuojalainsäädäntö (TATTI-ryhmän mietintö ja EU:n tietosuojalainsäädäntö): 
• Tietosuojavirasto 
• Toimivaltuudet (keskeisin uudistus: hallinnolliset sakot) 
• Apulaistietosuojavaltuutetun virka/virat 
• Seuraamuslautakunta osaksi Tietosuojavirastoa (tietosuojalautakunta lakkaa) 

 
• Tietosuojavaltuutetun toimistossa on käynnissä sisäinen projekti, jossa varaudutaan 

muun muassa uusiin prosesseihin, työmenetelmiin ja uudistuvaan organisaatioon 
 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



#tuki2018 #stöd2018

Hyödyllisiä tietolähteitä ja ajankohtaista tietoa 

Oppaat ja ohjeet  
Tietosuojavaltuutetun verkkopalvelu 
www.tietosuoja.fi 
 
Euroopan komission tietosuojasivut 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ 
 
Twitter 
@Tietosuoja_DPA 
 
VAHTI ja JUHTA-aineistot 
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit 
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Sisältö 

• Kysymyksiä päivän teemaan 

• Perusta Euroopassa ja Suomessa 

• Riipaisu EU-tietosuoja-asetusta 

• JUHTA-yhteishanke 
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9.20 Mitä meidän jokaisen pitää tietää 
tietosuojasta? 
Erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto 
sekä VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, 
valtiovarainministeriö 
 
Kohderyhmä: koko henkilöstö        



#tuki2018 #stöd2018Julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden teemaviikko 
 
Tietosuojapäivä 4.10.2017 
 

Mitä meidän jokaisen pitää 
tietää tietosuojasta? 
 
Tuula Seppo, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
Kimmo Rousku, VAHTI-pääsihteeri, 
valtiovarainministeriö 
Klo 9.20-10.15 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 

4.10.2017 tietosuoja 



Tiedätkö miten käsittelet henkilötietoja?  



#tuki2018 #stöd2018

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



#tuki2018 #stöd2018

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Tietojen 
kerääminen , 
tallentaminen 

Tietojen 
käyttö 

Tietojen 
hyödyntäminen 

Tietojen 
hävittäminen 

Tietojen 
säilyttäminen 
ja  arkistointi 

MyData 

BigData 

Avoin data 

Kyber-
turvallisuus 

Tietojen 
yhdistäminen 

Tietojen siirto ja 
luovuttaminen 



Mitä sinun tulee tietää tietosuojasta? 
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• Mitä se tarkoittaa? 

• Miksi tietosuoja on tärkeää? 

• Missä tietosuojasta säädetään, erityislainsäädäntö, esim. sote, opetus, työelämän 
tietosuoja 

• Tietosuojaan liittyvät käsitteet 

• Henkilötieto, rekisterinpitäjä, rekisteröity, henkilötietojen käsittelijä, 
osoitusvelvollisuus, sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, anonymisointi 
yms. 

• Tietosuojaan liittyvät vastuut ja roolit 

• Johto, esimies, henkilöstö, henkilötiedon käsittelijä, tietosuojavastaava, 
tietoturvasta vastaava ym. 

 

• Tietoturva ja riskienhallinta 
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Tietoturva ja riskienhallinta 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

• Tietoturvallisuus = tiedon saatavuus + eheys 
+ luottamuksellisuus ja mikäli mukana on 
henkilötietoja, huomioitava tietosuoja 

• Tietoturvallisuus on tietosuojan yksi 
mahdollistaja 

Saatavuus 

Eheys 

Luottamuksellisuus 

Kimmo Rousku 
28081999-1234 Tietosuoja 

H
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a 

ai
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Tietoturva ja riskienhallinta 

• Kaikki edellä kuvattu pitäisi pohjautua RISKIENHALLINTAAN 

• Kaikki meidän toiminta pohjautuu riskienhallintaan, vaikka et ole sitä välttämättä 
sellaiseksi tunnistanut! 

• Riskienhallinta 

• Siis kuinka hallita epävarmuuden vaikutusta tavoitteisiin ja toimintaan, 
poikkeamaa odotetusta. Vaikutus voi olla myös myönteinen tai kielteinen 
odotettuun verrattuna. 

• Nykyaikana tärkeää olisi tunnistaa myös mahdollisuuksia – joista toiminnan 
digitalisaatio, teknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat loistava esimerkki 

• Riskienhallinta on keskeinen myös tietosuojasssa huomioitava toiminto, osa 
asioista on mahdollista toteuttaa kevyemmin, jos kyseessä on pienemmän riskin 
omaava toiminto 
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Tietosuoja 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

 
• Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön (rekisteröity) yksityisyyden ja luottamuksen turvaamista; 

esimerkiksi henkilötietojen oikeaoppista käsittelyä ja niiden suojaamista luvattomalta 
käytöltä ja muulta käsittelyltä. 
 
 

•  Tietosuojan tarkoituksena on näin ollen turvata tiedon kohteen yksityisyys sekä edut, 
oikeudet ja vapaudet sekä oikeusturva. 
 

• Ja on siis eräs myös Euroopan unionin keskeisistä perusoikeuksista => EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus keskeisessä roolissa  

• Suomen perustuslaki - Yksityiselämän suoja;  
 ‒ Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta 
 säädetään tarkemmin lailla.  
 ‒ Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. 
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Perusta 

• Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut ovat 
vaikuttaneet EU:n perusoikeusjärjestelmän kehitykseen 

 

• Euroopan ihmisoikeussopimus on perusta Euroopan perusoikeusasiakirjalle 
(2012/C326/02) 

 

• 7 artikla: Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen  

• Jokaisella on oikeus siihen, että hänen yksityis- ja perhe-elämäänsä, kotiaan 
sekä viestejään kunnioitetaan.  

• 8 artikla Henkilötietojen suoja  

• 1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. 2. Tietojen käsittelyn on 
oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten ja 
asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan 
perusteen nojalla. Jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä 
on kerätty, ja saada ne oikaistuksi. 3. Riippumaton viranomainen valvoo 
näiden sääntöjen noudattamista 
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• ”Henkilötietojen käsittelyn lainsäädäntö suojelee perusoikeuksia ja 
arvoja sekä yksilön oikeutta yksityisyyteen.” 

 

• Euroopan tietosuojavaltuutettu Buttarelli (2015) 

 

• "En ole innostunut tietoturvasta tai tietosuojasta, jos ne tehdään 
itseisarvona liian raskaasti tai jäykästi. Olen innostunut tietoturvasta ja 
tietosuojasta, jos ne mahdollistavat toiminnan helposti ja joustavasti. 
Tietosuojassa on vielä erityisen motivoivaa/haastavaa ihmisten 
oikeuksien ja vapauksien optimaalinen varmistaminen ja Euroopan 
liike-elämän saaminen muiden mantereiden ylivoiman kanssa samalle 
viivalle.” 

 

• Pauli Wihuri, KPMG, (2017) 
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Suomessa 
 

• Perustuslaki (L731/1999) 

• 10 §: Yksityiselämän suoja 

• Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Kirjeen, puhelun ja 
muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. 
Henkilötietojen suojasta säädetään lailla 

• Henkilörekisterilaki (L471/1987) 

• Henkilötietolaki (L523/1999), EU:n henkilötietodirektiivi (95/46/EY) 
toimeenpantiin 

• EU yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 

 - erikseen rikosasioiden tietosuojadirektiivi 
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Henkilötietojen käsittelyn perusta 

• Henkilötiedot kerääminen 

• Tiettyä 

• Nimenomaista 

• Laillista tarkoitusta varten 

• Käsittelyperuste oltava 

• Yleiset ja erityisiä henkilötietoryhmiä 

• Suostumuksella isompi painoarvo, myös suostumuksen osoitusvelvollisuus 

• Henkilötietojen käsittelyn on perustuttava esimerkiksi lakiin, henkilön 
suostumukseen tai asiakkuuteen. 
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EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

Yhdenmukaistaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyä 
koskevien perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja varmistaa 
henkilötietojen vapaan liikkuvuuden jäsenvaltioiden välillä 

 

Soveltaminen 25.5.2018 lukien   

Asetus on jo voimassa! 

Ei enää uutta perälautaa! 

 

 

Suoraan sovellettava asetus; sisältää kansallista liikkumavaraa 

Henkilötietolaki (523/1999) kumotaan  

Tietosuojalaki, TATTI- työryhmän mietintö, kansallinen liikkumavara 

http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm 

 

 Tuula Seppo 
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Tietosuojassa on luottamuksesta, osaamisesta ja 
oikeusturvasta 

 

Organisaation tietosuojaosaaminen turvaa asiakkaiden 
tietosuojan ja henkilötietoja käsittelevien oikeusturvan 

Tietojen asiallisesti perustellusta ja oikeaoppisesta 
sujuvasta käsittelystä tiedon elinkaaren eri vaiheissa 

Tietojen kerääminen, tallentaminen, käyttö, 
yhdistäminen, siirto, luovuttaminen, arkistointi, 
säilyttäminen, hävittäminen ja muu käsittely 

 

Tietosuoja hyvin hoidettuna on mahdollistaja ja 
menestystekijä 

Tuula Seppo 
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Muutoksia suhteessa henkilötietolakiin mm.: 

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 

Uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjälle 

Riskilähtöinen toiminta 

Tietosuojavastaava nimitysvelvollisuus 

Korostaa rekisterinpitäjän vastuuta ohjeistaa omaa henkilökuntaa ja 
henkilötietojen käsittelijöitä 

Myös henkilötietojen käsittelijöillä oma vastuu 

Sopimukset kuntoon, hankintamenettely 

Hallinnolliset sakot 

Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista 

->>>>>>>OSOITUSVELVOLLISUUS 

Ohje: Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia hankintoja 

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/tietosuoja 

 

 
Tuula Seppo 
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Lainmukaisuus, 
kohtuullisuus, 
läpinäkyvyys 

Käyttötarkoitus-
sidonnaisuus 

Tietojen minimointi 

Täsmällisyys 

Säilytyksen 
rajoittaminen 

Eheys ja 
luottamuksellisuus 

Tietosuojaperiaatteet 

OSOITUSVELVOLLISUUS 5 ART. 

Tuula Seppo 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

Henkilötietojen käsittelyn 
vaatimukset 
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JUHTA tietosuojan yhteishanke:  

 
VERKKOKOULUTUSTA,OSAAMISEN 

TESTAAMISTA JA TYÖPAJOJA 

KOKO JULKISELLE SEKTORILLE YHDESSÄ 

Tuula Seppo 
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Yhteishankkeen tavoite 
  

 
 

 

 

Lisätä yleistä tietosuojaan ja tietoturvaan 
liittyvää osaamista 

 

Tukea julkishallinnon organisaatioita 
tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden 
toteuttamisessa 

 

Parantaa riskienhallintaa, 
tietoturvapoikkeamien ja jatkuvuuden 
hallintaa julkishallinnon organisaatioissa 

Tuula Seppo 
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Osaamisen kehittämistä yhteishankkeen avulla 

• Videokoulutusta, nettitestejä, lisämateriaalia, työpajoja 

• Ilmestynyt Arjen tietosuoja ja video johdolle ja esimiehille 

• Tavoitteena, että 80 % henkilöstöstä suorittaa Arjen tietosuojaan liittyvän 
nettitestin 

• VAHTI tulee kysymään organisaatioilta tilannetta 30.11.2017 ja 30.3.2018 

• Apua tietosuojaan JUHTA yhteishankkeen avulla 

• Videokoulutuksia, nettitestejä, työpajoja 

• Hanke kestää v. 2018 loppuun  

• Arjentietosuoja.fi – sivustolta http://www.arjentietosuoja.fi 

• Työpajojen materiaali http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit 

• Ilmoittautuminen yhteishankkeeseen 

• Asiantuntijana ilmoittautuminen 

 
 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

http://www.arjentietosuoja.fi/
http://www.arjentietosuoja.fi/
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1301074&SID=ae067a88-352c-4a16-8044-4b7a355f8885&dy=1213242910
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1329830&SID=b34fc977-4a52-46e3-a68b-4d9787e4759a&dy=2023734367


#tuki2018 #stöd2018

Videoita 

Työpaikan tietosuoja 

 

Osio johdolle ja esimiehille (syyskuussa) 

Yhteinen osio laajennus Arjen tietosuojaan ”Tietosuoja henkilötietoja 
käsitteleville” (suunniteltu marraskuu) 

Osio ICT:lle ja tietohallinnolle osiot opetustoimen, SOTE:n henkilöstölle  

Osio hallinnon-, talouden- markkinointi ja henkilöstöhallinnon 
henkilöstölle 

 

Videot, oheismateriaalit  ja testit julkaistaan avoimesti ja löytyvät 
arjentietosuoja.fi -sivustolta 

 
Tuula Seppo 
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Työpajat 

Tavoitteena edistää tietosuojan osoitusvelvollisuuden toteuttamista sekä 
riskienhallinnan, tietoturvapoikkeamien ja tietosuojaloukkausten hallinnan 
prosesseja 

 

Pidetään VM:n tiloissa Mariankadulla n. kuukauden välein 

KPMG valmistelee materiaalin, mitä työpajoissa työstetään edelleen 

Materiaalit tarkastutetaan tietosuojavaltuutetun toimistossa ja 
oikeusministeriössä 

 

Tarkoituksena saada yhteisiä ohjeita ja menettelytapoja 

Työpajojen ohjelma ja ilmoittautuminen lähetetään yhteyshenkilöiden kautta 

http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit 

 

 

Tuula Seppo 
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Työpajojen suunnitellut tuotokset  

Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen 

Riskienhallinnan opas/DPIA-prosessin kuvaus 

Prosessit, tiedon elinkaaren hallinta ja Privacy by 
design 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen 

Henkilötietoihin kohdistuvien tietoturvaloukkausten 
hallinta ja ilmoitusprosessi 

Tietosuojavastaavan asema ja tehtävät 

Henkilötietojen siirrot/luovutukset 

 
Tuula Seppo 
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Tuula Seppo 

Erityisasiantuntija Tietoyhteiskunta  
Suomen Kuntaliitto ry 
+358 50 428 8255 

tuula.seppo[at]kuntaliitto.fi 
 
Twitter @tuula_seppo 
LinkedIn Tuula Seppo 
  

KIITOS 
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10.15 Mitä tietosuoja tarkoittaa? Muut 
keskeiset termit                        
Ylitarkastaja Katja Ahola, 
tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Kohderyhmä: koko henkilöstö      



#tuki2018 #stöd2018Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden 
teemaviikko 
 
Tietosuojapäivä 4.10.2017 
 

Mitä tietosuoja tarkoittaa?  
Muut keskeiset termit                  
 
Katja Ahola, ylitarkastaja 
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YKSITYISELÄMÄN SUOJAN LÄHTÖKOHTANA ON, 
ETTÄ YKSILÖLLÄ ON OIKEUS ELÄÄ OMAA 
ELÄMÄÄNSÄ ILMAN VIRANOMAISTEN TAI MUIDEN 
ULKOPUOLISTEN TAHOJEN MIELIVALTAISTA TAI 
AIHEETONTA PUUTTUMISTA HÄNEN 
YKSITYISELÄMÄÄNSÄ. 
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Tietosuoja on luottamuksen luomista ja 
ylläpitoa 
 Ihmisellä oikeus tietää ja päättää itseään koskevien tietojen 

käytöstä.  

 Itsemääräämisoikeus henkilötietojen käsittelyssä tarkoittaa 
lähtökohtaisesti sitä, että tietojen käsittelytoimien on 
ensisijaisesti perustuttava rekisteröidyn suostumukseen. 

 Yksi tietosuojalainsäädännön keskeisiä tehtäviä on osoittaa, 
missä tapauksissa tietojenkäsittely on mahdollista ilman 
rekisteröidyn myötävaikutusta 

 

⇒ Toisen herkkyystilaa on vaikea arvioida. 
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Tietosuojaviranomaiset tällä hetkellä 
 

Tietosuojavaltuutettu  

   

Tietosuojalautakunta  

 

 

 

WP29-työryhmä 

• koostuu jäsenmaiden  
kansallisista tietosuojaviranomaisista 

• riippumaton, neuvoa antava elin 

• www.ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm  

   

- Tehtäviä myös Viestintävirastolla, Valviralla  ja KKV:lla 
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• Henkilörekisterilaki (471/1987) 

• Henkilötietolaki (523/1999) (taustalla henkilötietodirektiivi 95/46/EY) 

• Tullut voimaan 1.6.1999 

• EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 

• Sovelletaan 25.5.2018 

• Sekä erityislait 

 

Tietosuojan aikajana suomalaisessa lainsäädännössä 

1987 1999 25.5.2018 

henkilörekisterilaki 
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Milloin tietosuojasääntelyä sovelletaan? 

SOVELLETAAN 

• Henkilötietojen 
automaattiseen käsittelyyn 

• Henkilötietojen käsittelyyn 
muutoinkin, jos 
henkilötiedoista muodostuu 
henkilörekisteri tai sen osa 

 

EI SOVELLETA 
• Henkilötietojen käsittelyyn, jonka 

luonnollinen henkilö suorittaa 
henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin  
tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. 

SOVELLETAAN VAIN RAJOITETUSTI 
• Henkilötietojen käsittelyyn toimituksellisia, 

taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun 
tarkoituksia varten 
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Keskeiset käsitteet 

• Henkilötieto 

• Henkilötietojen käsittely  

• Henkilörekisteri 

Keskeistä tunnistaa eri roolit ja vastuut!  

• Rekisterinpitäjä 

• Henkilötietojen käsittelijä  

• Rekisteröity 

• Sivullinen  
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Henkilötiedolla 

• tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 
luonnolliseen henkilöön, liittyviä tietoja;  

• tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka 
voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti 
tunnistetietojen,  

• kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, 
verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle 
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, 
taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. 
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Käsittely 

• toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai 
henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin  

• joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti,  

• kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, 
jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, 
kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai 
asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai 
yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista,  
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Henkilörekisteri 
käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuva henkilötietoja 
sisältävää tietojoukko, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen 
tietojenkäsittelyn avulla  
taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla  
siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta 
kustannuksitta 

Rekisterinpitäjä 

• yksi tai useampi 

• henkilö, yhteisö, laitos tai 
säätiö 

• jonka käyttöä varten 
henkilörekisteri 
perustetaan  

• ja jolla on oikeus määrätä 
henkilörekisterin käytöstä 
tai jonka tehtäväksi 
rekisterinpito on lailla 
säädetty 

Sivullinen 
= muu henkilö, 
yhteisö, laitos tai 
säätiö kuin 
rekisteröity, 
rekisterinpitäjä, 
henkilötietojen 
käsittelijä  
tai henkilötietoja 
kahden viimeksi 
mainitun lukuun 
käsittelevä 

Rekisteröity 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Rekisterinpitäjä 

• luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muuta elin,  
• joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot;  
• jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden 

lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan 
vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 



Henkilötietojen käsittelijä 

• luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin,  
• joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. 

 
• Ulkoistamistilanteet: toimeksisaajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. 
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Rekisteröidyn suostumus 

Henkilötietolaki 

kaikenlaista vapaaehtoista, 
yksilöityä ja tietoista tahdon 
ilmaisua, jolla rekisteröity 
hyväksyy henkilötietojensa 
käsittelyn. 

Tietosuoja-asetus 

• mitä tahansa vapaaehtoista, 
yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä 
tahdonilmaisua,  

• jolla rekisteröity hyväksyy 
henkilötietojensa käsittelyn  

• antamalla suostumusta ilmaisevan 
lausuman tai toteuttamalla selkeästi 
suostumusta ilmaisevan toimen 
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Rekisteröidyn oikeuksia tietosuoja-asetuksen 

mukaan 

• Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota 

• Silloin, kun henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä 

• Silloin, kun henkilötiedot kerätään muualta kuin rekisteröidyltä  

• Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus) 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen (virheen oikaisu) 

• Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

• Vastustamisoikeus 

• Automatisoidut yksittäispäätökset; profilointi mukaan luettuna  

• Oikeus tulla informoiduksi henkilötietojen tietoturvaloukkauksista  

• Lasten erityisasema  

• Oikeus saada valvontaviranomaiselta apua  

• Oikeus luottaa tietoturvaan  
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Henkilötietolain mukaan 

Rekisteröidyn oikeudet Rekisterinpitäjän velvollisuudet 

• Tarkastusoikeus 

• Kielto-oikeus 

• Oikeus saada virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai 
vanhentunut tieto korjatuksi 

 

• Informointivelvollisuus 

• Suunnitteluvelvollisuus 

• Huolellisuus- ja suojaamis-
velvollisuudet 

• Vaitiolovelvollisuus 

• Ilmoitusvelvollisuus 
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Uutta terminologiaa 

• Erityiset henkilötietoryhmät 

• Seloste käsittelytoimista 

• Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 

• Osoitusvelvollisuus 

• Riskiperusteisuus 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Huoneentaulu tietosuoja-asetukseen valmistautuvalle  

rekisterinpitäjälle 
 
 

 
1. Määrää tietosuojan isäntä (tietosuojavastaava). 

2. Analysoi henkilötietovarastosi (tietosuoja osaksi suunnittelua ja 

mallinnusta). 

3. Tee riskiarvio; arvioi myös sopimuksesi. 

4. Laadi toimintaohjeet ja -ohjelmat eri tilanteiden varalta,  esim. 

tietoturva, -vuodot, rekisteröidyn oikeudet jne. 

5. Huolehdi tietoturvasta, suojaa tiedon koko elinkaari. 

6. Huolehdi henkilöstön osaamisesta. 

7. Valvo henkilötietojen käyttöä. 

8. Toimi ennakoivasti (ennakointi halvempaa). 

9. Rakenna luottamus huolehtimalla läpinäkyvyydestä ja 

avoimuudesta. 

10. Seuraa tiedottamista. 
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Tietosuojatyöryhmä 

WP29:n 

tietosuojapäivän 

28.1.2016 kunniaksi 

julkaisema juliste 

asetukseen liittyen 
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Tietosuojavaltuutetun toimisto 
www.tietosuoja.fi  

EU:n tietosuojauudistus 

http://www.tietosuoja.fi/
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html
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11.00 Tietosuojan käytännön toteutusmalleja 
ja työkaluja                     
ICT-tietoturvapäällikkö Pyry Heikkinen, Tulli 
 
Kohderyhmä: tietosuojan ja –turvan vastuuhenkilöt, ict-
järjestelmien kehittäjät ja ylläpitäjät 



#tuki2018 #stöd2018Julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden teemaviikko 
 
Tietosuojapäivä 4.10.2017 
 

Tietosuojan käytännön 
toteutusmalleja ja työkaluja 
 
Pyry Heikkinen, ICT-Tietoturvapäällikkö, Tulli 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



#tuki2018 #stöd2018

Taustaa 
ICT-tietoturvapäällikkö 

Tullissa 

OWASP Helsingin 
hallituksen jäsen 

VAHTI-sihteeristön jäsen 

LinkedIn: pyryheikkinen 

Tietoturvan ja 
riskien 
hallinta 

Tietosuoja ja 
yksityisyyden 

suoja 

Tietoturva-
arkkitehtuuri 

ISC2 

CISSP 

IAPP 

CIPP/E 

SABSA  

SCF 

ISACA 

CISM 

IAPP 

CIPT 

CSA 

CCSK 

ITIL v3 
Foundation 

PRINCE2 
Foundation 

TOGAF 9 
Certified 
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Agenda 

1. ICT:n tiekartta tietosuoja-asetukseen (esimerkki) 

2. Kuinka kartoittaa henkilötietovirrat ja -varannot? 

3. Kuinka tarkastaa analytiikan tilanne? 

4. Kuinka arvioida tietosuojariskejä? 
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Henkilö-
tietojen 
nykytila-
kartoitus 

Henkilö-
tietojen 

Riskiarviointi 

Tietovirta-
kuvaukset 

Hallinta-
rakenteiden 

luominen  

Koulutus 
arkkitehdeille  

Rekisterit 
järjestelmä-
kartassa ja -

salkussa 

2017 2018 

Kartoitukset ja Kyvykkyydet Periaatteet ja Prosessit Tekniikat ja Tarkastukset 

Tietojen 
elinkaari, 

jako, käyttö, 
poisto ja 

arkistointi 

Koulutus ICT-
hankinnoille 
ja -hankkeille 

Arkkitehtuuri, 
hallinta, 

kehittäminen, 
menetelmät 

Toimittaja-
prosessit ja 
sopimukset 

Tietojen 
tarkastus- ja  

korjaus-
prosessit  

DPIA- ja  
Poikkeaman 

hallinta-
prosessit 

IDM ja 
työroolit  

Lokipalvelu, 
Valvonta, 

SIEM, IDS ja 
SOC 

Tiedon 
maskaus-, 

anonymisointi- 
ja salaus-
palvelut 

Tuotanto-
järjestelmien 
tarkastus (h-
tiedot ja k-
oikeudet) 

Koulutus 
järjestelmä-

vastaaville ja 
-päälliköille 

Auditoinnit 
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Kuinka kartoittaa henkilötietovarannot? 
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Top-down: tietovirta-analyysit 
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Lähde: 
JHS152 

HETU 
Nimi 

Osoite 
… 

 

Hakijarekisteri 

Asiakasrekisteri 

Asiakas-
rekisteri 

Tuonti-
tullaus 

VTJ 

Nimi 
s-posti 
Toimipaikka 
Yritys 
Edustus 

Osoite 

Huolitsija 

Vastaanottaja 
Osoite 
Tavara 

Sähköposti-
palvelu 

Maksu-
palvelu 

S-posti 
Tavara 
summa 

Nimi 
Osoite 
Tavara 
maksutiedot 

OBASHI-tekniikka kenties 
kokeilemisen arvoinen 

tietovirtamallinnukseen 
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Bottom-up: tietovarastoanalyysi 
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AsiakasIlmoitusTavara

Kirjautuminen
Lupa Profiili

HenkilötunnusPK

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti

IlmoitusnumeroPK

Tavara

Maksu

Asiakas

TavaraIDPK

Tavaran nimi

Tavaran kuvaus

Rajoitukset

Kirjautuminen

Tutkinta

TapahtumaIDPK

IP-osoite

Tapahtuma

Lupa Profiili

LupaIDPK

Luvan tyyppi

Resepti

ProfiiliIDPK

Riskipisteet

Havaintotiedot

Yksilöivät 
tunnistetiedot  

Näihin liittyvät 
muut 
henkilötiedot 

Mahdolliset 
arkaluonteiset 
tai korkean 
riskin 
henkilötiedot 

Muista 3. 
osapuolen 

(esim. SaaS) 
palvelut! 



Kuinka tarkastaa analytiikan tilanne? 
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Web-analytiikka 
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<!-- BEGIN Snoobi v1.4 -->  
  <script type="text/javascript" 
src="//eu1.snoobi.com/snoop.php?tili=xxxx_fi"></script>  
  <!-- END Snoobi v1.4 -->  

(window, document, 'script', '//www.google-
analytics.com/analytics.js', 'ga'); 
ga('create', 'UA-2453415-1', 'auto'); 

Tietoyhteiskuntakaari (205 §): 
 

Evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien 
tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden 

tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos 
käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun 

tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat 
tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta. 

Valmisteilla oleva  
ePrivacy-asetus 

osittain tiukentaa 
ja osittain voi 
lieventää tätä 

vaatimusta 

Valitse ’Näytä 
lähdekoodi’ 

Tai tutki sivun 
evästeitä 

selaimessa (esim. 
Firefoxissa) 

Onko pyydetty 
suostumus ja 

informoitu 
evästeistä? 
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Sähköpostianalytiikka 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Avaa viesti 
selaimessa ja 

valitse ”Näytä 
lähdekoodi” 

<img border=0 width=1 height=1 id="_x0000_i1076" 
src="http://stat.emaileri.fi/st.php?p=602355809;1335
3089;4852;1566;3"> 

Tallenna viesti 
HTML-muodossa 

Tietoyhteiskuntakaari (205 §): 
 

Evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien 
tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden 

tietojen käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos 
käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palvelun 

tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat 
tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta. 

Valmisteilla oleva  
ePrivacy-asetus 

osittain tiukentaa ja 
osittain voi lieventää 

tätä vaatimusta 

Onko asiakkaalle 
kerrottu seurannasta ja 

pyydetty lupa tähän 
uutiskirjeen tilauksen 

yhteydessä? 

Mainitaanko 
rekisteriselosteessa 

henkilötietietona tieto 
kirjeen lukemisesta? 



Kuinka arvioida tietosuojariskejä? 
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Tietosuojariski 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

Henkilön 
oikeudet 

Tietosuoja- 
uhat 

Henkilötiedon 
luonne ja  

sensitiivisyys 

Alttius ja 
heikkoudet 

Käsiteltävät 
tiedot 

keskiössä 

Henkilön 
oikeudet 

eivät 
toteudu 

Käsittelytavat 
ja näiden 

heikkoudet 

Henkilöön 
kohdistuvat 
tietosuoja-

uhat 
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Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

Perus 

• Arkipäivän 
tunnistetiedot, 
Kuten nimi ja 
käyttäjätunnus 

• Yhteystiedot 

• Yritykseen liittyvät 
tiedot (henkilö 
toimii yrityksen 
nimissä)  

Korotettu 

• Henkilötunnus 

• Yksityishenkilöihin 
liittyvät tiedot 

• Työntekijöiden 
työsuoritustiedot 

• Lokitiedot 

• Tunnistautumis-
tiedot 

Korkea 

• Arkaluonteiset 
henkilötiedot 

• Viestinnän tiedot 

• Erityiset 
tietoryhmät 

• Lasten tiedot 

• Työntekijöiden 
terveystiedot 

• Paikannustiedot 

• Turvakiellon alaiset 
yhteystiedot 

Potentiaalinen 

• Anonymisoitu tieto 

• Tekninen 
metatieto 

• Tekninen lokitieto 

• Tekninen 
analysointitieto 

• Strukturoimaton 
tieto 

• Tieto, jonka 
henkilötietosisältö 
on epäselvää 
mutta mahdollista 

Henkilötiedon luonne ja sensitiivisyys 
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Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Alttius ja heikkoudet 

Henkilötiedot Käsittelytarkoitukset Käsittelytavat 
Henkilötietojen 

määrä 

Säilytysajat ja hävitys- 
tai arkistointitapa 

Käyttäjäryhmät, -
määrät ja –yksiköt 

Käytön kanavat, 
laitteet ja verkot 

Uudet teknologiat ja 
tavat 

Lähdejärjestelmät 

Siirrot ja luovutukset: 

Kohdejärjestelmät ja 
sisäiset/ulkoiset tahot 

Arkkitehtuuri: 
tietovirrat, 

tietoarkkitehtuuri ja 
käsittelyn kuvaukset 

Testiaineistot ja –
järjestelmät 

Tietojen käsittelijät ja 
käsittelyn sopimukset Kokonaisalttius 1-5 
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Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Uhat ja oikeudet 

Ulosjättö:  

informoinnin ja 
läpinäkyvyyden puute, 

pääsy tietoihin ei toteudu 

Kuulustelu:  

Liian, ylimääräisen tai lakiin 
perustumattoman tiedon 

kerääminen 

Valvonta:  

Henkilön toimien liiallinen 
tai lain vastainen valvonta 

Turvattomuus: 
Riittämättömät suojaukset, 

turha säilyttäminen (tai 
liian kauan), huolimaton 

käsittely 

Luvaton pääsy:  

Tietoa voidaan käyttää tai 
muokata luvattomasti ja 

ilman tämän havaitsemista 

Uusiokäyttö:  

Tiedon käyttö muuhun 
kuin alkuperäiseen ja 

varsinaiseen tarkoitukseen 

Identifiointi:  

Henkilön tai tiedon 
tunnistaminen, 

kiistämättömyys 

Yhdistely:  

Tiedon yhdistely ja 
profilointi, uuden tiedon 

luonti ja henkilön luokittelu 

Paljastaminen:  

Tiedot paljastuvat 
julkisuuteen tai 3. taholle 

Identiteetin väärinkäyttö: 
identiteettivarkaudet, 
huijaukset ja henkilön 

tietojen luvaton 
hyödyntäminen 

Sopimuksen rikkominen: 
Selosteen, informoinnin tai 

suostumuksen vastainen 
käsittely ja laittomat siirrot 
(esim. ETA:n ulkopuolelle)  

Häpäisy tai kiristys:  

Häpäisy tai kiristys 
henkilön tiedoilla  

(tai näillä uhkaaminen) 

Virheellinen tieto: 
Virheellisen tiedon 

käsittely, tietoja ei voi 
korjata tai käsittelyä estää 

Saatavuus:  

Henkilötiedot tuhoutuvat 
tai eivät ole saatavilla  

Häirintä:  

Yksityisyyden häirintä esim. 
tunkeilevalla viestinnällä 

Kokonais-
vaikutus 

1-5 

Perustuu: 
Daniel J. Soloven 
taksonomiaan 
sekä 
LINDDUN-
uhkamalliin  
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Esimerkki: Tietosuojariskityökalu 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

12.45 – 13.15 Mitä pitää huomioida 
henkilötietoja luovutettaessa?                              
Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, 
valtiovarainministeriö 
 
Kohderyhmä: henkilötietoja työssään käsittelevät, 
tietosuojavastaavat ja vastuuhenkilöt 



#tuki2018 #stöd2018Julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden teemaviikko 
 
Tietosuojapäivä 4.10.2017 
 

Mitä pitää huomioida 
henkilötietoja 
luovutettaessa?                              
 
Maarit Huotari, Lainsäädäntöneuvos, 
Valtiovarainministeriö 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Mitä pitää huomioida? 

• Oikeuksien perusta 

• Julkisuuslaki 

• Tietosuojalainsäädäntö 

• Mitä tämä tarkoittaa? 

• Tulevaisuuden näkymät 

 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



Oikeuksien perusta 
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Oikeuksien perusta 

Sananvapaus ja 
julkisuus 

• Perustuslaki 12 § 

• Perusoikeuskirja 
11 artikla 

Yksityisyyden 
suoja 

• Perustuslaki 10 § 

• Perusoikeuskirja 
7 artikla 

Henkilötietojen 
suoja 

• Perustuslaki 10 § 

• Perusoikeuskirja 
8 artikla 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Oikeuksien 
yhteen 

sovittaminen 

Julkisuuslaki 

Yleinen 
tietosuoja-

asetus 
Yleinen 

tietosuojalaki 

Erityis-
lainsäädäntö 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Miten tämä auttaa? 

1. Ymmärrä asian tärkeys 

• Kyse ei ole byrokratiasta, vaan perus- ja ihmisoikeuksista 

2. Hahmota asiaan liittyvät intressit 

• Kyse on kilpailevista hyvistä 

• Tiedon pimittäminen ei ole ”turvallisin ratkaisu” 

3. Kysy oikeat kysymykset 

• Sovellatko kaikkia sääntöjä? 

• Puuttuuko jokin näkökulma? 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Lainsäädäntö 

• Yleinen toiminnan perusta 

• Julkisuuslaki (621/1999) 

• Henkilötietolaki (523/1999) 

• Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 

• Yleinen tietosuojalaki 

• Viranomaisen toimintaan sovellettava erityislainsäädäntö 

• Tietosisältö ja käytännöt 

• Käyttötarkoitus 

• Luovutusten sääntely 

• Vastuut 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



Julkisuuslaki 
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Julkisuuslaki 

• Julkisuusperiaate: 

• Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa 
laissa erikseen toisin säädetä 

• Viranomaisen huolehdittava 

• tiedonsaantia ei rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta 

• tiedonsaantia ei rajoiteta enempää, kuin on suojattavan edun vuoksi 
tarpeellista 

• tiedon pyytäjiä kohdellaan tasapuolisesti 

 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Julkisuuslaki: henkilörekisterit 

• Pyydettäessä tietoja henkilörekisteristä, on ilmoitettava 

• käyttötarkoitus 

• muut luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat 

• miten tietojen suojaus järjestetään (tarvittaessa) 

• Henkilörekisteristä saa antaa tietoja 

• Erityislainsäädännön nojalla 

• Kun luovutuksensaajalla on oikeus tallettaa ja käyttää tietoja (tietosuoja) 

• Suostumuksen nojalla suoramarkkinointia tai mielipide- tai 
markkinatutkimusta varten 

• Samat teemat erityislainsäädännössä 

 
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 

4.10.2017 tietosuoja 



Tietosuojalainsäädäntö 
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Yleiset periaatteet 

• Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys 
• Henkilön informointi 

• Käyttötarkoitussidonnaisuus 
• Käyttötarkoitus luovuttajalla ja luovutuksensaajalla 

• Tietojen minimointi 
• Mitkä tiedot ovat tarpeellisia? 

• Täsmällisyys 

• Säilytyksen rajoittaminen 

• Eheys ja luottamuksellisuus 
• Tietojen suojaus 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Käyttötarkoitussidonnaisuus 

• Tiedot on kerättävä 
nimenomaista tarkoitusta 
varten 

• Myöhemmän käsittelyn on 
sovittava yhteen tämän 
tarkoituksen kanssa 

• Luovutus on käsittelyä 

• Sisällyttävä käyttötarkoitukseen 

• Poikkeus: arkistointi, tutkimus, 
tilastot 

 

 

 

Luovuttaja 

• Mikä on tietovarannon 
käyttötarkoitus? 

• Sopiiko luovutustoiminta tähän 
tarkoitukseen? 

Luovutuksensaaja 

• Onko ilmoitettu käyttötarkoitus 
sellainen, johon tiedot voidaan 
luovuttaa? 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Tietojen minimointi 

• Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja 
siihen, mikä on tarpeellista käyttötarkoitukseen 

• Tarpeellisuusarviointi aina suhteessa käyttötarkoitukseen 

• Vaikuttaa 

• tietovarannon sisältöön 

• siihen, mitä on asiallista luovuttaa 

• Arvioinnin ei tarvitse olla tiukan tapauskohtaista 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle 

• Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle lähtökohtaisesti kielletty 

• Komissio voi päättää, että maassa on riittävä tietosuojan taso 

 

• Siirtäminen asianmukaisia suojatoimia noudattaen 

• esim. tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet, Privacy Shield -järjestely, 
yritystä koskevat sitovat säännöt 

• Siirtäminen erityistilanteissa 

• nimenomainen suostumus 

• sopimus 

• tärkeä yleinen etu 

 

 

 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Siirtäminen EU/ETA ulkopuolelle 

• Viite EU/ETA-alueen ulkopuolisesta maasta edellyttää selvittämistä 

• Luovuttaminen on siirtämistä 

• Vastuu siirrosta riippuu tilanteesta 

• Mitkä ovat organisaation linjat? 

 

• Ehdoton kielto ei toimi 

• Kansainvälinen toiminta on arkipäivää 

• Mekanismit on luotu käytettäväksi 
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Informointi 

• Henkilötietoja on käsiteltävä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

• Rekisteröidyllä on oikeus tietää tietojen vastaanottajat tai 
vastaanottajaryhmät 

• Yleisellä tasolla (vrt. lokitiedot) 

• Erityisesti vastaanottajat EU/ETA-alueen ulkopuolella 

 

• Ei jälkikäteisiä ilmoituksia 

• Suunniteltu tiedon luovuttaminen mahdollistaa vastaanottajatahojen 
kuvaamisen 

 

 Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



Mitä tämä tarkoittaa? 
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Tiedonhallinnan suunnitelmallisuus 

• Kaiken taustalla 

• käyttötarkoitussidonnaisuus 

• tietojen minimointi 

• informointi 

• Tiedon luovuttaminen ei saisi olla improvisoitu poikkeus 

• Selkeät käytännöt edistävät julkisuuslain edellyttämää 
tasapuolisuutta 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Mihin vastuu päättyy? 

•Harkinta lainsäädännön asettamissa rajoissa 
Luovutus perustuu 

lainsäädäntöön 

•Onko vastaanottajalla oikeusperuste 
käsittelylle? 

•Käsitelläänkö erityisiä tietoja ja onko niille 
peruste? 

Luovutus perustuu 
vastaanottajan 

oikeuteen käsitellä 
tietoa 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Mihin vastuu päättyy? 

Ei vastuuta vastaanottajan 
tietosuojan yksityiskohdista 

Yksityiskohtaiset säännöt 

Tosiasiallinen toiminta 

Velvoittaako oma lainsäädäntö 
laajempaan kontrolliin? 

Tietosuojan taso 

Tietojen suojaus 

Valvonta 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



Tulevaisuuden näkymiä 



#tuki2018 #stöd2018

Tulevaisuuden näkymiä 

• Tietosuoja-asetus 

• Ei vallankumous vaan korjausliike 

• Kannustaa myös tiedon liikkuvuuteen 

 

• Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittäminen 

• Raportti julkistettu: näkemyksiä nykytilasta ja tulevaisuuden suunnasta 

 

• Henkilötunnuksen ja valtion takaaman identiteetin hallinnointi 

• Selvitys aloitettu 

 
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 

4.10.2017 tietosuoja 



 - Kilpailevat hyvät 
 - Tarpeellisuus 
 - Suunnitelmallisuus 
 
 
Kiitos! 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

13.30 – 14.00 Miten tietosuoja huomioidaan 
sopimuksissa ja hankinnoissa?                
Lakimies Karolina Lehto, Hansel Oy 
 
Kohderyhmä: hankinnoista ja sopimuksista vastaavat, 
tietosuojavastaavat ja vastuuhenkilöt 



#tuki2018 #stöd2018Julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden teemaviikko 
 
Tietosuojapäivä 4.10.2017 
 

Miten tietosuoja huomioidaan 
sopimuksissa ja julkisissa 
hankinnoissa? 
 
Karolina Lehto, lakimies, Hansel Oy 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 
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Aineistoa tietosuojasta 
Hankintoja koskeva ohje 13.6.2017 on saatavilla netistä: 

• https://www.hansel.fi/uutiset/tietosuojaopas-auttaa-huomioimaan-hankintojen-uude 

• https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/tietosuoja  

• Word-muotoinen liite ”Henkilötietojen käsittelyn ehdot” 

• Saatavilla myös ruotsiksi 

 

 

• Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 

• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/?qid=1503654467343&uri=CELEX:32016R0679  

• 25.5.2018 

 

• TATTI-työryhmän mietintö 

• https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80098  

• Tietosuojavaltuutetun ohjeistusta ja uutisia 

• http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
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Tarjouspyynnön sisältö  
hankintalain mukaan (EU) 
1) hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut 
laatuvaatimukset; 

2) viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen; 

3) määräaika tarjousten tekemiselle; 

4) osoite, johon tarjoukset on toimitettava; 

5) kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava; 

6) Tarjousasiakirjojen esittämistä ja muotoa koskevat muut vaatimukset; 

7) kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen alkamispäivä sekä neuvotteluissa käytettävä kieli tai kielet; 

8) ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut 
vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä 
tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toimitettava; 

9) kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa 
tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys;  

10) tarjousten voimassaoloaika; 

11) keskeiset sopimusehdot; 

12) muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä. 
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Tarjouspyynnössä on kerrottava kaikki tiedot, 
joilla on olennaista merkitystä tarjouksen 
tekemiselle, jotta saadaan vertailukelpoisia 
tarjouksia. 



Miten lähden suunnittelussa liikkeelle? 



#tuki2018 #stöd2018

Suunnittele tietojen käsittely ja 
määrittele mitä ostat 
• Kartoita, arvioi ja kuvaa hankinnan kohteeseen liittyvät henkilörekisterit 

ja tietovirrat 
• Huom: henkilötietoja ovat myös mm. kuvat, paikkatiedot, käyttäjätunnus, 

verkkotunnistetiedot jne., jos henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 
niiden perusteella 

• Määrittele prosessit ja ohjeistukset henkilötietojen koko elinkaarelle 

• Määrittele ja kuvaa tietosuojaa tukeva tietoturva 
• Tekniset vaatimukset, käyttöoikeudet, toimintatavat 

• Määrittele oman organisaation tietosuojavastuut 

• Selvitä, mitä osuutta olet hankkimassa toimittajalta ja miten toimittaja 
tulee käsittelemään tietoja 
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#tuki2018 #stöd2018

Tietojärjestelmän elinkaari 

Tietosuojavaatimusten huomioiminen; privacy by design + dokumentointivelvoitteet 

Hankinnan 
suunnittelu 

Projekti Tuotannossa Alasajo 

Mitä? Miksi? Miten? – henkilötiedot, lokitiedot 

Missä? Kuka? – palvelun paikka, käsittelijät 

Miten kauan? – passivoinnit, poistot, arkistointi 

Ongelmatilanteiden hallinta, tietoturvallisuus 
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Vaatimukset 
Tekn. 

suunn. 
Ylläpito, korjaukset, kehitystyö 

Vaatimukset 

Vaatimukset 

Vaatimukset 

Vaatimukset 

kilpailutus 



#tuki2018 #stöd2018

Ulkoisen palveluntuottajan rooli? 
Tunnusmerkkejä 

Rekisterinpitäjä 

• Päätösvalta henkilötietojen 
käyttämisen ja säilytyksen suhteen 

• Vastaa käsittelyn oikeellisuudesta ja 
lainmukaisuudesta 

• Vastaa rekisteröidyn oikeuksien 
toteutumisesta 

• Suunnittelee tietojen käsittelyn ja 
luovutukset sekä näihin liittyvät 
yksityiskohdat 

• Vastaa käsittelijän ohjeistamisesta 

 

Käsittelijä 

• Ei itsenäistä päätösvaltaa 
henkilötietojen käyttämisen ja 
säilytyksen suhteen 

• Käsittelee tietoja vain sovitussa 
käyttötarkoituksessa 

• Noudattaa rekisterinpitäjän ohjeita 
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Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että se 
toteuttaa tarvittavat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan ja käytännössä osoitetaan, että 
henkilötietojen käsittely täyttää lain 
vaatimukset. 
 



#tuki2018 #stöd2018

Mitä sopimukseen? 

• Määrittele roolit ja kerro ne sopimuksessa, liitä sopimus tarjouspyyntöön 
• Asiakas on yleensä rekisterinpitäjä. 
• Toimittaja on yleensä käsittelijä. 
• Joskus voi olla kyse yhteisrekisteristä. 

• Kerro ja kuvaa, mitä henkilötietoja käsitellään ja miten. 

• Kuvaa eri osapuolten tehtävät ja vastuut. 

• Ota sopimuksessa kantaa alihankintaan ja tietojen siirtoon. 
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Hankintasopimuksen 

vaatimuksilla on varmistettava, 

että rekisteröidyn oikeudet 

voidaan toteuttaa myös 

ulkoistetun käsittelyn osalta 

Sopimuksessa on vahvistettava:  
Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto 
Käsittelyn luonne ja tarkoitus 
Henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät 
Rekisterinpitäjän velvollisuudet ja oikeudet  



Tietosuoja-asetuksen sopimusvaatimukset ja 
vaikutus tarjouspyynnön suunnitteluun 



#tuki2018 #stöd2018

Sopimuksessa on sovittava, että 
henkilötietojen käsittelijä (1): 
• Käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien 

dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti 
• Hankintayksikön laadittava kirjalliset ohjeet 

• vrt. tietoturvatasojen käsittelysäännöt? 

 

• Varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat 
sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta 
• Salassapitositoumus, ellei lakisääteistä salassapitovelvollisuutta, vrt. JulkL 23 § 

vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto <> varmistettava ulottuvuus henkilötietoihin 
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Rekisterinpitäjä saa käyttää ainoastaan sellaisia käsittelijöitä, joilla on riittävät suojatoimet 
asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi  



#tuki2018 #stöd2018

On sovittava, että 
henkilötietojen käsittelijä (2): 

• Toteuttaa kaikki asetuksen 32 artiklassa vaaditut 
tietoturvallisuustoimenpiteet 

• Tarjouspyynnön vaatimusmäärittelyssä huomioon 

• vrt. tietoturvatasojen ja muiden VAHTI-ohjeiden vaatimukset? 

• Riskiarviointi 

• Tietojen eheys, käytettävyys, luottamuksellisuus, vikasietoisuus 

• Tietojen palauttaminen; pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa 

• Tietojen pseudonymisointi ja salaus 

• Tietoturvallisuuden ja toimenpiteiden jatkuva testaus ja arviointi 
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#tuki2018 #stöd2018

On sovittava, että 
henkilötietojen käsittelijä (3): 

• Auttaa rekisterinpitäjää varmistamaan, että tietoturvallisuuteen ja 
loukkauksista ilmoittamiseen liittyviä säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan 

• Rekisterinpitäjällä 72 tunnin ilmoitusvelvollisuus viranomaiselle <> käsittelijältä tiedot 
nopeammin ”ilman aiheetonta viivytystä” – 36 h 

• Ilmoituksessa on kuvattava: 

• Tapahtunut tietoturvaloukkaus 

• Rekisteröityjen ja henkilötietotyyppien ryhmät ja lukumäärät 

• Loukkauksen todennäköiset seuraamukset  

• Tehdyt toimenpiteet 

• Asetus ei tunne viikonloppuja, pyhäpäiviä, loma-aikoja… 

• Dokumentointivelvollisuus 

• Ilmoitusvelvollisuus rekisteröidyille ilman aiheetonta viivytystä (jos korkea riski) 
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On sovittava, että 
henkilötietojen käsittelijä (4): 
• Toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla 

auttaa rekisterinpitäjää täyttämään velvollisuuden vastata rekisteröidyn 
oikeuksia koskeviin pyyntöihin 
• Tietojen irrottaminen, korjaaminen, siirtäminen, poisto, jne. 

• Saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki ne tiedot, jotka tämä tarvitsee 
osoitusvelvollisuuden toteuttamista varten 

• Palvelun päätyttyä poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot 
rekisterinpitäjälle ml. jäljennökset 

• Ei siirrä käsittelyä toiselle käsittelijälle ilman rekisterinpitäjän kirjallista 
ennakkolupaa 
• Alkuperäinen käsittelijä säilyy tällöinkin vastuussa suhteessa rekisterinpitäjään 

• Sallii rekisterinpitäjän tehdä auditointeja / tarkastuksia ja osallistuu 
niihin  
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#tuki2018 #stöd2018

Ks. lisäksi muut ohjeessa esitetyt sopimusehdot, 
jotka voit tarvittaessa sisällyttää pääsopimukseen. 
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Lisäksi hankinnassa on 
huomioitava mm.: 
• Tietojärjestelmän vaatimusmäärittely 

• Toiminnalliset, tekniset, tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset 
• Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja – vaatimuksena toimittajalle vai 

asiakas määrittelee?  
• Tietojen sijainti 
• Järjestelmän sijaintimaa (palvelimet) 
• Ylläpito 
• Hallinta- ja valvontayhteydet 
• Tietojen siirron laillisuus 

• Toiminnalliset prosessit ja yhteistyö sopimuskaudella 
• Vastuunjako, ilmoitusvelvollisuudet, menettelytavat, jatkuva testaus jne. 
• Häiriönhallinta 
• Dokumentointi, raportointi 
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VAHTI-vaatimukset tukevat 
tietosuoja-asetukseen liittyvän 
tietoturvallisuuden toteutumista  

• Tietoturvatasot 

• Turvallisuussopimus 

• Sopimuksessa voidaan määritellä, että jos henkilötietojen suoja 
vaarantuu, kyse olisi aina vakavasta tietoturvaloukkauksesta 

 

• JIT 2015- ja JYSE 2014 -ehdot eivät sellaisenaan riitä 
varmistamaan tietosuoja-asetuksen toteutumista 
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”Sen lisäksi mitä JIT 2015 Yleiset -ehtojen luvussa 18 on sovittu, 
Toimittaja noudattaa rekisterinpitäjänä tai henkilötietojen käsittelijänä 
hyvää tietojenkäsittelytapaa ja kulloinkin voimassa olevan 
henkilötietolainsäädännön edellyttämiä velvoitteita. 
 
Toimittaja vastaa siitä, että palvelu on kulloinkin voimassa olevan 
henkilötietolainsäädännön ja tämän sopimuksen vaatimusten mukainen, 
ottaen erityisesti huomioon tietojärjestelmien oletusarvoisen ja 
sisäänrakennetun tietosuojan. 
 
Toimittaja huolehtii käsittelemiensä tietojen asianmukaisesta 
suojaamisesta varmistaakseen tilaajan aineiston luottamuksellisuuden, 
eheyden ja saatavuuden.” 
 



”Toimittaja ei saa käyttää henkilötietojen käsittelyyn alihankkijan 
palveluja ilman tilaajan antamaa kirjallista ennakkolupaa.” 
 
”Toimittaja ei käytä taikka muulla tavoin hyödynnä sopimuksen 
perusteella käsittelemiään henkilötietoja muuhun kuin sopimuksen 
täyttämisen mukaiseen tarkoitukseen ja silloinkin ainoastaan 
tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja tilaajan antaman 
ohjeistuksen mukaisesti.” 



#tuki2018 #stöd2018

Olemassaolevien sopimusten 
muuttaminen 

• Nykyisissäkin sopimuksissa tulee huomioida tietosuoja-
asetuksen vaatimukset 

• Huomioi kuitenkin, että hankintalain mukaan olennaiset 
sopimusmuutokset on kielletty.  
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Muistilista 

• Selvitä, mitä velvollisuuksia sinuun rekisterinpitäjänä kohdistuu (vaikka et 
ulkoistaisi mitään osaa toiminnasta) 

• Selvitä, mitä velvollisuuksia asetus asettaa käsittelyn ulkoistajalle  

• Selvitä ja määrittele, mitä henkilötietoja hankittavassa järjestelmässä tullaan 
käsittelemään ja miten  

• Pohdi, mitkä tehtävät hoidat itse ja mitä palveluntarjoaja tekee – roolit ja vastuut 

• Listaa ja laadi tarvittavat politiikat, ohjeistukset, prosessit, kuvaukset ja 
käytännesäännöt 

• Liitä tarjouspyyntöön vaatimusmäärittely ja varmista, että siinä on otettu huomioon 
myös tietosuoja 

• Liitä tarjouspyyntöön sopimusehdot, joissa vyörytät palveluntarjoajalle ne 
velvollisuudet ja tehtävät, jotka sen tulee hoitaa, jotta käsittely on laillista ja jotta  
rekisterinpitäjän velvollisuudet voidaan täyttää ja rekisteröidyn oikeudet toteutuvat 
– vakioehtojen käyttö ei riitä täyttämään tätä vaatimusta. 
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#tuki2018 #stöd2018

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

14.15 – 14.45 Mitä muutoksia EU-tietosuoja-asetus 
tuo mukanaan vs nykyinen lainsäädäntö?        
Ylitarkastaja Raisa Leivonen, tietosuojavaltuutetun 
toimisto 
 
Kohderyhmä: henkilötietoja työssään käsittelevät, 
tietosuojavastaavat ja vastuuhenkilöt 



#tuki2018 #stöd2018

 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus  

- keskeisiä muutoksia  
 

Ylitarkastaja Raisa Leivonen 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Digitaalisen turvallisuuden teemaviikko 

4.10.2017 Tietosuoja 
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Tietosuoja-asetus  

• Kaikissa jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta  

• Kansallista liikkumavaraa  

• Tietosuojalaki 2018 

• Läpikäytävänä 700 kansallista lakia  

• Erityislainsäädännön peilaaminen asetusta vasten 

 

• Sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla  
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Tausta ja tavoitteet  

• Tietosuojadirektiivi 1995 95/46/EY  

• 28 jäsenvaltion hajanaiset tietosuojasäännökset 

 

• Sosiaalinen ja taloudellinen yhdentyminen 

• Teknologian nopea kehitys ja globalisaatio  

• Luottamus on digitaalimarkkinoiden kehityksen ehto  

”Vahva ja johdonmukaisempi tietosuojakehys, jota 
tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla.” 
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Vanhaa ja uutta  

• Vanhojen käsitteiden rinnalle uusia  

• Esim. pseudonymisointi, geneettiset tiedot, biometriset tiedot, profilointi  

• Käsittelyn oikeusperusteiden, periaatteiden, rekisterinpitäjän 
velvoitteiden ja rekisteröityjen oikeuksien osalta uutta ja 
täsmennyksiä  

• Aineellinen soveltamisala lähtökohtaisesti sama kuin direktiivissä  

• Alueellinen soveltamisala laajenee  
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• Riskiperusteinen lähestymistapa  

• Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi 

• Osoitusvelvollisuus 

• Tietosuojavastaavat   

• Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta 

• Tietosuojaviranomaisille  

• Rekisteröidyille  

• Sanktiot  
 

Eräitä keskeisiä muutoksia..  
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Riskiperusteinen lähestymistapa  
 

• Tarkoituksena on ottaa sääntelyssä huomioon henkilötietojen 
käsittelyyn kulloinkin liittyvät riskit ja yhtäältä välttää vähäriskisten 
toimien ylisääntelyä ja toisaalta varmistaa rekisteröidyn suoja korkean 
riskin toiminnassa 

 

• Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä velvoitetaan ryhtymään 
toimiin, jotka vastaavat henkilötietojen käsittelyyn kulloinkin liittyvää 
riskiä.  
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Riskiperusteinen lähestymistapa  
 • Otetaan huomioon käsittelyn  

• Luonne 

• Laajuus  

• Asiayhteys  

• Tarkoitukset  

• Luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit 

 

• Pitää pystyä määrittelemään ja kartoittamaan henkilötietojen käsittelyyn 
kohdistuvat riskit  

 

• Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi apuna riskin tason määrittelyssä   
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Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi 
 on tehtävä silloin, kun käsittelyyn kohdistuu korkea riski (35 art.) 

Korkea riski?  

• Huomioon etenkin: 

• Uusi teknologia 

• Käsittelyn luonne 

• Käsittelyn laajuus 

• Käsittelyn asiayhteys ja 
tarkoitus 

Milloin pakollinen? 

• Systemaattinen ja kattava  
profilointi 

• Laajamittainen 
arkaluonteisten tietojen 
käsittely 

• Laajamittainen ja 
järjestelmällinen yleisölle 
avoimen paikan valvonta 

• Jäsenvaltion lainsäädännön 
nojalla 

Poikkeukset  

• Tietosuojaa koskeva 
vaikutusten arviointi on 
tehty kansallisessa 
lainsäädännössä.  

• JOLLEI jäsenvaltion laki 
tätä edellytä 

• Samaa arvioita voidaan 
käyttää samankaltaisiin 
vastaavia korkeita riskejä 
aiheuttaviin käsittely 
toimiin  
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Tietosuojaperiaatteet  

O
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Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys 

Käyttötarkoitussidonnaisuus 

Tietojen minimointi 

Täsmällisyys 

Säilytyksen rajoittaminen   

Eheys ja luottamuksellisuus  
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Muutos?  

Vaatimustenmukaisuudesta  
”Compliance”  - lainsäädännön noudattaminen  

Osoitusvelvollisuuteen  
”Accountability” – lainsäädännön noudattamisen osoittaminen  
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Tietosuojavastaavan nimittäminen (37 art.) 

Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on nimettävä tietosuojavastaava 
aina kun: 

• tietojen käsittelyn suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin, 

• ydintehtävät muodostuvat käsittelytoimista jotka edellyttää laajamittaista 
säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa tai 

• ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta käsittelystä, jotka kohdistuvat 
arkaluonteisiin tai rikostuomiota tai rikkomuksia koskeviin tietoihin. Esimerkiksi 
turvallisuuspalveluyritykset. 
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Tietosuojavastaavan tehtävät (39 art.) 

Ainakin seuraavat : 

• Seurata asetuksen ja muun tietosuojalainsäädännön noudattamista, 
kouluttaa, neuvoa ja antaa tietoa. 

• Antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja 
valvoa sen toteutusta. 

• Tehdä yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa ja toimia 
valvontaviranomaisen yhteyspisteenä käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä 
mukaan luettuna 36 art. ennakkokuuleminen. 

• Tehtävien hoitamisessa huomioitava mm. käsittelyn luonne, laajuus ja 
asiayhteys -> 

  Riskiarvio: keskity olennaiseen! 
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Henkilötietojen tietoturvaloukkaus 

Tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on  

 

•  siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen  

 

•  vahingossa tapahtuva tai lainvastainen  

 

•  tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy 
tietoihin 
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Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista (33 art.)  

• Ilmoitus henkilötietoihin kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta 
tehtävä ilman aiheetonta viivytystä 72 tunnin kuluessa tapahtuman 
ilmenemisestä jos mahdollista 

• Paitsi jos ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin 
ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä 

• Käsittelijän ilmoitettava rekisterinpitäjälle 
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Ilmoitus rekisteröidylle (34 art.) 

• Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa todennäköisesti korkean riskin 
luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille rekisterinpitäjän 
tulee ilmoittaa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä  
tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. 

• Ilmoitusta ei vaadita mm. jos rekisterinpitäjä tehnyt toimenpiteitä ja 
riski ei enää todennäköisesti toteudu. 

• Valvontaviranomainen voi vaatia ilmoituksen tekemistä tai päättää, 
ettei se ole tarpeen. 
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Huoneentaulu tietosuoja-asetukseen valmistautuvalle  

rekisterinpitäjälle 
 
 

 
1. Määrää tietosuojan isäntä (tietosuojavastaava). 

2. Analysoi henkilötietovarastosi (tietosuoja osaksi suunnittelua ja mallinnusta). 

3. Tee riskiarvio; arvioi myös sopimuksesi. 

4. Laadi toimintaohjeet ja -ohjelmat eri tilanteiden varalta,  esim. tietoturva, -vuodot, rekisteröidyn oikeudet jne. 

5. Huolehdi tietoturvasta, suojaa tiedon koko elinkaari. 

6. Huolehdi henkilöstön osaamisesta. 

7. Valvo henkilötietojen käyttöä. 

8. Toimi ennakoivasti (ennakointi halvempaa). 

9. Rakenna luottamus huolehtimalla läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. 

10. Seuraa tiedottamista. 
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Lisätietoja 

 

Tietosuojavaltuutetun verkkosivut: 

www.tietosuoja.fi  

 

Tietosuoja-asetus teksti: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5419_2016_INIT   

 

 

15.00 -15.45 Mitkä ovat yleisimpiä tietosuojaan 
liittyviä ongelmia ja myyttejä -paneelikeskustelu 
Kohderyhmä: koko henkilöstö   
 
Puheenjohtajana Tuula Seppo 
Johtava asiantuntija Noora Kallio, Väestörekisterikeskus 
Ylitarkastaja Raisa Leivonen, tietosuojavaltuutetun toimisto 
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö 
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Kimmon lämmittelykysymys 

•Mikä on omasta mielestäsi parasta 
#TSAUssa? 

•Ja vastaavasti jos hyvä haltija sallisi sinun 
muuttaa asetusta, mitä muuttaisit? 
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1. Kysymys.  
 
Tietosuoja-asetus on sovellettavaa oikeutta 
EU:n jäsenvaltioissa 25.5.2018. Onko tässä 
vaiheessa  selvää, miten asetusta tullaan 
soveltamaan? 
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2. Kysymys. 
Mikä on tietosuojan ja salassapidon ero ? 
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3. Väite.  
 
Riittäkö tietosuojavastaavan nimeäminen 
– homma hoidettu? 
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4. Väite. 
  
Estääkö tietosuoja tiedon liikkumisen? 
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5. Myytti. 
 
Henkilörekisterin perustamiseen tarvitaan 
lupa. On tarkoin säänneltyä, milloin 
henkilötietoja edes saa käsitellä 
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6. Väite:  
Henkilötietojen käsittely henkilötietolain 
tarkoittamalla tavalla on äärimmäisen 
harvinaista. Vain ani harva todellisuudessa 
käsittelee henkilötietoja 
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Tietosuojaa ei tarvita pilottikokeiluissa? 
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Lisätietoja 

 

Tietosuojavaltuutetun verkkosivut: 

www.tietosuoja.fi  

 

Tietosuoja-asetus teksti: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5419_2016_INIT   

 

 

16.00 – 16.15 Tietosuojan huoneentaulu – miten 
sinun pitää toimia ja miksi? MTTK-toimintamallin 
esittely                                  
Kohderyhmä: koko henkilöstö 
                            
Erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto sekä Kimmo Rousku, 
valtiovarainministeriö 
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Julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden teemaviikko 
 
Tietosuojapäivä 4.10.2017 

Tietosuojan huoneentaulu – 
miten sinun pitää toimia ja 
miksi? 
 
Tuula Seppo, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 
Klo 16-16.15 
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Tietosuojan huoneentaulu 

1. Tunnista mitkä työtehtäväsi sisältävät henkilötietojen käsittelyä 

2. Ole huolellinen käsitellessäsi henkilötietoja 

3. Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi arkaluonteisia henkilötietoja 

4. Kysy ellet tiedä! 

5. Ilmoita epäilyttävistä asioista 

6. Selvitä organisaatiosi tietosuojavastaava 

7. Älä lörpöttele! 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



#tuki2018 #stöd2018

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 



#tuki2018 #stöd2018

MMKT-malli? 
YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Resilienssi, pelote ja 
puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN   

  

”Noin 95 prosenttia kyberturvallisuuspoikkeamista väitetään olevan sellaisia, jotka 
on mahdollistanut jonkinlainen – tarkoituksellinen tai tahaton – inhimillinen virhe” 

• Tähän auttavat: 
• Tekniset keinot 

• Henkilöstön ohjeistus, koulutus 

• Tietoturva-asenne ja kulttuuri sekä johdon esimerkki 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden teemaviikko - 
4.10.2017 tietosuoja 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN


#tuki2018 #stöd2018

Inhimillisiä virheitä? 

• Meistä jokainen on tehnyt ja tulee tekemään inhimillisiä – 
tahattomia virheitä  

• Uusien teknologisten laitteiden ja palveluiden (toiminnan 
digitalisaatio) myötä myös näiden inhimillisten virheiden määrä 
kasvaa 
• Sama tulee koskemaan toimimattomia, tai virheellisesti toimivia ICT-

järjestelmiä, laitteita ja palveluita 

• Miten voidaan ratkaista? 
• Teknologian puolelle 

• Lisää automaatiota, keinoälyä huolehtimaan turvallisuudesta 

• Entäs ihmisten toiminnan osalta? 
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MMTK-toimintamalli turvalliseen 
toimintaan 

Millaisia tietoja käsittelet? Luokittele tiedot. 

 

Miten | millä välineillä sekä missä tietoja käsittelet? 

 
Kenelle tietoja luovutat? 
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Tarkista ennen kuin toimit! 
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MMKT tarkemmin 

Mitä tietoa olet käsittelemässä - esimerkiksi  tallentamassa | 
lähettämässä | jakamassa | näyttämässä tai hävittämässä? 

 Luokittele julkinen | salassa pidettävä | henkilötieto | 
arkaluonteinen henkilötieto 

Miten ja missä tietoa käsitellään sen luokituksen mukaisesti? 

 tekstiviesti | puhelinsoitto | pikaviestipalvelu | sähköposti | 
videoneuvottelu | salattu sähköposti / turvaposti | ryhmätyötila | 
usb-muisti | pilvipalvelu | sosiaalinen media | muu julkinen tai 
turvallinen palvelu tai menetelmä … ? 

 työpaikalla | etätöissä | julkinen tila 
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MMKT tarkemmin 

Kenelle tietoa toimitetaan | lähetetään tai näytetään? 

 Julkinen tieto saa levitä kaikkialle 

 Salassa pidettävä tai henkilötieto - onko vastaanottajalla oikeus 
saada tieto? 

 

Tarkista! 

 Jos käytät esimerkiksi sähköpostia, katso vielä kerran viesti ja 
ovatko vastaanottajat oikeat ennen kuin napautat Lähetä tai 
muuten jaat tietoa 

 Sovita työskentelysi muuten fyysiseen ympäristöön  
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Toinen näkökulma – MMKT –palveluita 
käytettäessä 
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ieti itä likkaat urvallisesti 


