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Tietosuoja-asetuksen vaikutukset – korjausliike vai vallankumous?
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Rekisterin-
pitäjä

Tietosuoja-
vastaava

Organisaation 
johto

Henkilöstö
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Kenellä on vastuu tietosuojasta?

Kokonaisvastuu 

henkilötietojen 

käsittelyn 

lainmukaisuudesta

Vastuussa 

rekisterin 

henkilötietojen 

käsittelyn 

lainmukaisuudesta

Ohjeiden 

noudattaminen ja 

nopea poikkeamiin 

reagointi

Tukee, neuvoo, 

mahdollistaa, 

valvoo, raportoi, 

yhteydenpito



Tietosuojatyön riittävä resursointi  
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Kaikki Yhdessä



Osoitusvelvollisuus – mitä pitää tehdä?

Sopimukset ja alihankinta

Riskilähtöisyys

Ohjeet ja dokumentaatio

Koulutukset

Seuranta ja raportointi

Valvonta, auditoinnit

Sisäänrakennettu tietosuoja
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Tietoturvaloukkauksiin varautuminen

Kaikkeen ei voi varautua, mutta ylätason prosessi 
on syytä olla olemassa.

Tärkeää pohtia etukäteen viestinnän 
näkökulmasta.

Miten viestitään asiakkaalle:

• Kerrotaan mitä on tapahtunut

• Miksi näin on tapahtunut

• Miten varmistetaan, että vastaava ei toistu
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Asiakkaan informointi ja läpinäkyvyys
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Espoossa 
tietosuojaselosteella 
vastataan seuraaviin 

vaatimuksiin:

Avoin informointi, 
viestintä ja 

yksityiskohtaiset 
säännöt rekisteröidyn 

oikeuksien käyttöä 
varten (artikla 12)

Toimitettavat tiedot 
(artikla 13 & 14)

Laaditaan jokaisesta 
rekisteristä

Käyttötarkoitus 
määrittää, ei teknologia

Julkisesti saatavilla



Tietosuojakulttuurin edistäminen

”Muistutetaan huolellisuudesta”

Tietosuojaohjeet ja käytännöt, kuten 
perehdytysohjeet, tarkastuslistat

Rakenteelliset muutokset toimintaan, 
kuten prosessien parantaminen

Tekniset suojaukset – tietojärjestelmät 
tukevat käyttäjiä

HUONO

HYVÄ



Case Espoo: Tietosuoja projektin elinkaarella, 

projektisalkkujärjestelmä
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P0 P1 P2 P3 P4

Toteutus-
vaihe

Lopetus-
vaihe

Suunnittelu-
vaihe

Valmistelu-
vaihe

Valmistelun 
aloitus

Asettamis-
päätös

Toteutus-
päätös

Tuotosten 
hyväksyminen

Projektin 
lopetus

Projekti-
idea

Hyötyjen 
seuranta

JA

Jälki-
arviointi

Tunnistetaan 
henkilötietojen 
käsittely 
projektin aikana 
tai sen 
tuotoksissa. 

Valitaan 
henkilötietojen 
käsittelytapa 
perustiedot-
välilehdellä.

Täsmennetään 
tietosuojan tarve 
projekti-
suunnitelmaan.

Täytetään 
tietosuoja-välilehti.

Tehdään 
vaikutustenarviointi 
(DPIA) ja laaditaan 
riskien pienentämis-
toimet korkean riskin 
projekteissa. 

Aloitetaan 
tietosuojaselosteen 
laadinta.

Toteutetaan ja 
seurataan  
tarkistuspisteiden 
avulla projektin 
tietosuojan 
toteutumista.

Raportoidaan 
tietosuojan 
toteutuksesta osana 
edistymisraportointia.

Tarkistetaan ja 
päivitetään riskiprofiili.

Viimeistellään 
tietosuojaseloste.

Raportoidaan 
tietosuojan 
toteutus 
loppuraportissa.

Poistetaan ja 
arkistoidaan 
tiedot.

Tiedostetaan 

henkilötietojen 

käsittelyn 

vaatimukset. 
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Avoimuus => Organisaatio oppii virheistä

Tietosuojavastaava ei ole sheriffi.



Kiitokset mielenkiinnosta!
Juho Nurmi, tietosuojavastaava/ GDPR-projektin projektipäällikkö

Espoon kaupunki 

juho.nurmi@espoo.fi 

043 8273077


