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Mistä puhun tänään

• Rajatylittävä käsittely

• Yhden luukun periaate

• Valvontaviranomaisten 

yhteistyö

• Euroopan tietosuojaneuvosto
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Rajatylittävyys
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Rajatylittävä käsittely 

• a) henkilötietojen käsittely, joka suoritetaan 
unionissa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevassa toimipaikassa 
toteutettavan toiminnan yhteydessä, ja 
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen 
jäsenvaltioon; tai

• b) henkilötietojen käsittely, joka suoritetaan 
unionissa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän ainoassa toimipaikassa 
toteutettavan toiminnan yhteydessä mutta joka 
vaikuttaa merkittävästi tai on omiaan 
vaikuttamaan merkittävästi useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa oleviin rekisteröityihin
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Yhden luukun -periaate eli One Stop Shop

Samat säännöt kaikille ja yksi yhteyspiste 28 sijaan - ainakin periaatteessa
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Yhden luukun -periaate (One Stop Shop)
• Johtava valvontaviranomainen 

• Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen 
käsittelijän keskushallinnon sijaintivaltio 
EU:ssa 

• Missä toimipaikassa henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään 

• Voi olla useita johtavia valvontaviranomaisia 

• Osallistuvat valvontaviranomaiset 

• Kantelu on tullut vireille 

• Vaikuttaa tai on omiaan vaikuttamaan 
merkittävästi sen jäsenvaltiossa asuviin 
rekisteröityihin

• Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä 
on sijoittautunut sen jäsenvaltion alueelle 
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• Johtava valvontaviranomainen määritellään ja asioita 

käsitellään valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä 

• Tavoitteena konsensus



Yhteistyön muodoista
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Miten johtava valvontaviranomainen
määritetään?
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Erimielisyystilanteissa 

Euroopan 

tietosuojaneuvoston 

kiistanratkaisumenettely



Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta 

• Koordinointi

• Yhteistyö osallistuvien
valvontaviranomaisten kanssa

• Toimeenpanovalta

• Keskinäinen avunanto (61 art.) ja 
yhteiset operaatiot (62 art.)

• Kiireellinen menettely (66 art.) 

• Poikkeus: paikallisesti käsiteltävät asiat
• Asia liittyy vain yhdessä jäsenvaltiossa

olevaan toimipaikkaan tai vaikuttaa
ainoastaan sen jäsenvaltiossa oleviin
rekisteröityihin
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Euroopan
tietosuojaneuvoston
kiistanratkaisumenet-

tely (art. 65)
Eivät vastusta
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Osallistuvat
valvontaviranomaiset

Yhden luukun periaate

Johtava valmistelee ja
antaa päätösehdotuksen

Johtava arvioi
vastalauseen

Johtava valmistelee
uuden

päätösehdotuksen

Johtava ja osallistuvat
sitoutuvat päätökseen

Vastustaa

Hyväksyy 

Hylkää

Antaa tiedoksi

Määräajat!



Tietosuojaneuvosto (EDPB)
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Tietosuojaneuvoston 

keskeisiä tehtäviä:

• Antaa yleistä ohjausta lainsäädännön tulkitsemiseksi 

1. Suostumus (2016/679, WP259)

2. Läpinäkyvyys (2016/679, WP260)

3. Automatisoitu päätöksenteko, profilointi mukaan luettuna (2016/679, WP251) 

4. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen (2016/679, WP250)

5. Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (2016/679, WP242)

6. Tietosuojavastaavia koskeva ohje (2016/679, WP243)

7. Johtavan valvontaviranomaisen määrittäminen (WP244) 

8. Tietosuoja-asetuksen 30 artiklan 5 kohtaa koskeva kannanotto 

9. Päivityksiä useisiin tietojen siirtoa kolmansiin maihin koskeviin ohjeisiin 
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Tietosuojaneuvoston 

keskeisiä tehtäviä:

• Valmistelussa olevat ohjeet mm.: 

• Sertifikaatit ja akkreditointi 

• Käytännesäännöt 

• Tietosuoja-asetuksen alueellinen soveltamisala 

• Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja  

• Valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä koskevia ohjeita
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Plenary

Future of 
Privacy

Cooperation

Enforcement

Key Provision 

Fining
Taskforce

Egovernrment
International 

Transfers

Technology

BTLE

Social Media

Financial 
Matters
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Esimerkkejä
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Tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi 

• Tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 4 kohdan mukaan valvontaviranomaisten on 

laadittava ja julkaistava luettelo käsittelytoimien tyypeistä, joiden yhteydessä 

vaaditaan tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. 

• Valvontaviranomaisten on toimitettava tällaiset luettelot tietosuojaneuvostolle.
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https://ec.europa.eu/com
mission/sites/beta-

political/files/soteu2018-
factsheet-personal-data-

elections_fi.pdf 



Tietosuojan demokraattinen ulottuvuus

• Sisältää suositukset myös 

• Data-analyysiyrityksille/ datanvälittäjäyrityksille 

• Kansallisille vaaliviranomaisille 

• Sosiaalisen median alustoille 

• Taustalla Cambridge Analytica

• UK:n valvontaviranomaisen tutkimus data analytiikan 
käytöstä poliittisissa kampanjoissa 
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https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns/


Muita ajankohtaisia asioita
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• Brexit 

• Komissio toimittanut Japanin 
tietosuojan tason riittävyyttä koskevan 
päätösehdotuksen 
tietosuojaneuvostolle lausunnolle

• Unionin tuomioistuimen 
ennakkoratkaisut  Facebook ja 
Wirtschaftsakademie sekä Jehovan 
todistajat

• Unionin tuomioistuimessa vireillä mm. 
Googlea koskevien RTBF päätösten 
alueellinen soveltamisala, Google 
oikeus käsitellä arkaluonteisia tietoja 
sekä mallisopimuslausekkeiden käyttö 
tietojen siirrossa USA:aan (Schrems II) 



Kiitos!

www.edpb.europa.eu

www.tietosuoja.fi  


