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Tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistävät 
työpajatilaisuudet 
 
 
 

Työpaja #6 – 17.11.2017 

• Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut  

• Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden 
hallinta, osa 1 – taustaa, havainnointikyky sekä reagointi – 
kuinka tietosuojaloukkaukset voidaan tunnistaa? Tiedonannot 
ja viranomaisille ja rekisteröidyille.  
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Ohjelma: 

8.30 Kahvi 

9.00 Tilaisuuden avaus – Tuula Seppo, Kuntaliitto & Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö 

9.15 Ari Andreasson, Tampereen kaupungin tietosuojavastaava, Käytännön kokemuksia ja 
havaintoja tietosuojavastaavan elämässä 

10.15 Bio- ja jaloittelutauko 

10.30 Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut 

12.00 Lounastauko (omakustanne) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

13.00 MMKT –toimintamallin ja videon esittely 

13.10 Tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta – taustaa, 
havainnointikyky sekä reagointi – kuinka tietosuojaloukkaukset voidaan tunnistaa?  

14.30 Kahvitauko 

14.45 Ryhmätehtävä; tiedonannot ja viranomaisille ja rekisteröidyille 

15.30 Kotitehtävän esittely 

16.00 Yhteenveto 

16.15 Työpaja päättyy 
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PALAUTE #5 TYÖPAJASTA 

 
 

 

 

Työpaja 25.10.2017 Aiheena: Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja 
tietojärjestelmiä kehittäessä; vaikutustenarvioinnit, tietosuojan ja tietoturvallisuuden 
huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa, vieraileva tähti 
 Outi Jousi (Hannes Snellman) 
 
Arviot: 
Vaatimusten huomioiminen ja vaikutustenarviointia koskeva osio 4.44 
Vanhat sopimukset ja yleisimmät sudenkuopat esitys, Outi Jousi 4.38 
 Tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioimista hankinnoissa ja sopimuksissa, 4.25 
 
Työpajoissa hyvää: Selkeät ja käytännönläheiset esitykset sekä työkalut käytännön 
työn edistämiseen. Se looginen kaavio, jota valtiokonttorin heppukin kehui. Sopii 
myös operatiiviseen/ylläpitotoimintaan. Hyvä ja riittävän konkreettinen sisältö. 
Esiintyjät ok. Hyvä esityksiä ja puheenvuoroja. Kalvoissa mukana prosessikuvauksia, 
joita voi käyttää työpohjana ja työn etenemisen tarkistuslistana. Sopimusosio oli 
erittäin hyvä ja siinä oli arvokasta tietoa. Kiitos Outille. Päivä kokonaisuutena oli 
hyvä, asiaa sopivasti, ei liian paljon eikä liian vähän. 
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PALAUTE #5 TYÖPAJASTA 

 
• Kehitettävää:  

• Sisällysluettelo nauhoitteisiin, eli mitä aiheita käsitellään mihinkin aikaan. Joskus on työlästä etsiä kohta, 
kun jälkikäteen haluaa kuunnella nauhoitusta. Enemmän aikaa noihin yhteisiin harjoitustehtäviin. 
Ryhmätöiden tärkein anti on syntyvä keskustelu, siksi niiden ei tarvitse olla liian vaikeita tai 
monimutkaisia.  

• Epäselviä asioita: 

• Mikä on PIA:n ja DPIA:n ero. Itse vetäisin eron näin: PIA --> tietosuojan riskienarviointi rekisteröidylle DPIA 
--> sama rekisterinpitäjälle/käsittelijälle  

• Kenen vastuulla on, jos henkilö pyytämättä lähettää sähköpostitse arkaluonteista materiaalia? Miten 
tällaiseen voisi varautua etukäteen ja ehkäistä tämän laatuista toimintaa rekisteröidyn taholta?  

• Koulutusmateriaali voisi olla aikaisemmin jo netissä, että ehtisi sen tulostaa. Siihen olisi hyvä tehdä sitten 
omia muistiinpanoja seuratessa koulutusta. Erinomaisia työpajoja ovat olleet kaikki. 
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JUHTA YHTEISHANKE: 
 
• Videokoulutuksia, nettitestejä, työpajoja 
• Hanke kestää v. 2018 loppuun  
• Materiaalit ja ohjeet: Arjentietosuoja.fi – sivustolta 

http://tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front 
• Työpajojen materiaali http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit 

 

• Julkaistu video Arjen tietosuoja ja video johdolle ja esimiehille 
• Tulossa video henkilötietoja käsitteleville ja muille kohdealueille 

http://tietosuoja.vahtiohje.fi/fi/#/front
http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit
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Mitä on työpajoissa käsitelty tähän mennessä? 

#1. 12.6.2017 Kokonaiskuvan saaminen aiheina mm. osoitusvelvollisuus, tietosuojaperiaatteet, riskilähtöisyys, 
riskienhallinta(1) 

#2. 18.8.2017 Lokittaminen ja riskienhallinta (2) 

#3. 4.9.2017 Tietoturvallisuuden toteuttaminen organisaation toiminnassa, riskienhallinta(3) 

 

#4. 29.9.2017 Rekisterinpitäjän velvollisuuksien toteuttaminen, riskienhallinta(4), vieraana Annina Hautala 
(poliisihallitus) 

#5. 25.10.2017 Vaatimusten huomioiminen uusia palveluita ja tietojärjestelmiä kehittäessä; 
vaikutustenarvioinnit, tietosuojan ja tietoturvallisuuden huomioiminen hankinnoissa ja sopimuksissa, vieraana 
Outi Jousi (Hannes Snellman) 
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Mitä on vielä tulossa? 

#6. 17.11.2017 Tietosuojavastaavan rooli sekä vastuut sekä kuinka tehtävän hoitaminen onnistuu 
menestyksekkäästi ja tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 1 – taustaa, 
havainnointikyky sekä reagointi – kuinka tietosuojaloukkaukset voidaan tunnistaa? Esimerkki ja harjoitus 
(kotitehtävä), tiedonannot ja viranomaisille ja rekisteröidyille 

   

#7.  8.12.2017  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen, lasten erityisaseman huomioiminen ja 
tietoturvapoikkeama- ja tietosuojaloukkaustilanteiden hallinta, osa 2 – tarvittavien prosessien ja kyvykkyyksien 
kehittäminen sekä ohjeistus ja koulutus, tarvittava yhteistyö eri toimijoiden kesken.  17.11. annetun 
harjoituskotitehtävän purku 

 

#8. 19.1.2018  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, 
tietosuojan politiikat ja ohjeistukset. 

 

#9. 12.2.2017  Henkilötietojen luovuttaminen, tiedonhallintalain uudistus. GDPR-itsearviointityökalun 
soveltaminen sekä käyttökokemukset ja kysymykset. 

 

#10. 14.3.2018 Jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja määritelmät, organisaation toimintaympäristö, 
jatkuvuuden hallinnan johtaminen tietosuojan näkökulmasta. Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu. 
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Mitä on vielä tulossa? 

#11. 13.4.2018 Jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu, jatkuvuuden tukitoiminnot tietosuojan 
näkökulmasta.  

Jatkuvuuden hallinnan toteuttaminen osa 1 (sis. 30 min tehtävä ja purku, ryhmätyö: yleisimmät riskiskenaariot 
jatkuvuuden hallinnan osalta liittyen tiloihin, henkilöstöön, tietojärjestelmiin ja palvelutuottajiin). 
Jatkuvuudenhallinnan toteuttaminen tietosuojan näkökulmasta osa 2 (sis. 30 min tehtävä ja purku).  

#12. 18.5.2018 Kansallinen tietosuojalaki, tietosuoja sosiaali- ja terveystoimessa ja opetustoimessa ja 
työelämän tietosuoja 

 

#13. 14.6.2018  BIA-ohjeen läpikäynti. Ryhmätyö: jatkuvuuden hallinnan vaikutusanalyysi, laadulliset ja 
rahalliset tekijät 

#14. 22.8.2018 Työpajan sisältöä ei ole vielä sovittu 

 

#15. 24.9.2018 Tietosuojan hallinnan mittaaminen, arviointi ja kehittäminen. 

#16.23.10.2018 Häiriötilanneharjoitus - suunnittelu yhteistyössä JUHTA/VAHTI. 

 

#17. 20.11.2018 Häiriötilanneharjoituksen purku, yhteistyössä JUHTA/VAHTI 

#18. 4.12.2018 Yhteishankkeen päätöstilaisuus Säätytalolla    
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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 
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Tietosuoja hyvin hoidettuna on mahdollistaja 
ja menestystekijä 

10 

 Tietosuoja-asetus tarjoaa vahvan 

kannustimen nykyisten toimintojen 

kehittämiselle 

 

 Tee välttämättömyydestä mahdollisuus 

 

 Ota hallittu loikkaus! 

Tuula Seppo 
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11 
Tuula Seppo 

KIITOS 

Tuula Seppo 

Erityisasiantuntija, Tietoyhteiskunta  
Suomen Kuntaliitto ry 
JUHTA asiantuntijaryhmän pj. 
 
+358 50 428 8255 

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

mailto:tuula.seppo@kuntaliitto.fi
mailto:tuula.seppo@kuntaliitto.fi

