Tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistävät
työpajatilaisuudet
#tuki2018 #stöd2018

Työpaja #9 – 12.02.2012
Tietosuojavastaavan tehtävät (Helena Eronen, Itä-Suomen
yliopisto) , GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen sekä
käyttökokemukset ja kysymykset, palvelujen
kriittisyysluokittelutyökalun luonnoksen esittely, henkilötietojen
luovuttaminen, Maarit Huotari VM, ja KPMG

Ohjelma:
08.30 Kahvi
09.00 – 09.15 Tilaisuuden avaus / Tuula&Kimmo

#tuki2018 #stöd2018

09.15 – 10.00 Tietosuojavastaavana julkisella sektorilla / tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen
yliopisto
10.00 – 10.45 GDPR-itsearviointityökalun soveltaminen käytännössä / Timo Laakso, KPMG
10.45 – 11.00 Bio- ja jaloittelutauko

11.00 – 12.00 Tietoturva ja ryhmätyö / Timo Laakso, KPMG
12.00 – 13.00 Lounastauko (omakustanne)
---------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 – 13.45 Henkilötietojen luovuttaminen / Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö
13.45 – 14.00 Kahvi
14.00 – 15.30 Henkilötietojen luovutus, ryhmätyö / Kira Ahveninen-Kuha, KPMG
15.30 – 16.00 Kriittisyysluokittelutyökalun luonnoksen esittely / Kimmo Rousku, Karri Tomula, KPMG

PALAUTE #8 TYÖPAJASTA

# 8 19.1.2018 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet, ulkoisten
#tuki2018 #stöd2018
tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, tietosuojan politiikat ja ohjeistukset
ja ePrivacy
Yleistä palautetta:
-

Turhaa hyppimistä kameran edessä, selvyyttä juontamiseen ja esiintymiskoulutusta
Yksityissektoria ei ole huomioitu
Voiko käydä läpi miten asiakirjojen julkisuus ja henkilötietojen käsittelyn
vaatimukset sovitetaan yhteen
Tietosuojavastaan tehtäviin kuuluvien ohjeiden laatimista, mikä on tässä sopiva raja.
Jos tekee rekisterinpitäjän puolesta ohjeita, voiko itse asiassa valvoa tietosuojan
toteutumista, valvooko silloin omaa työtään?

PALAUTE #8 TYÖPAJASTA

#tuki2018 #stöd2018

• Timo Laakso KPMG Oy, Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet,
ulkoisten tiedonantovelvoitteiden täyttäminen, tietosuojapolitiikan ja
ohjeistukset
• 4,33
• Johanna Tuohino, liikenne- ja viestintävirasto, ePrivacy
• 3,89

Muuta:
• HE tietosuojalaista viikolla 9/2018 ehkä siirtyy
• Arviointineuvosto on antanut siitä lausunnon

#tuki2018 #stöd2018

• http://vnk.fi/documents/10616/6601425/Lausunto+luonnoksesta+hallituksen+esitykseksi+eduskunnalle+EU
n+yleist%C3%A4+tietosuojaasetusta+t%C3%A4ydent%C3%A4v%C3%A4ksi+yleiseksi+lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nn%C3%B6ksi+8.2.
2018/219b9497-da3b-4d23-a5f9-a0bb3d01f47f?version=1.2

• Tietosuojaselostemallia ei ainakaan tällä hetkellä ole tulossa
• Lähtökohta on, että rekisterinpitäjä arvioi miten informointi parhaiten
tehdään (WP29 antanut erilaisia muotoja)
• Tiedonhallintalakia valmisteleva tiimi on aloittanut työnsä.
Suunniteltu voimaantulo 01/2019

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
Julkaistu video johdolle ja esimiehille
Julkaistu video henkilötietoja käsitteleville
Tulossa myöhemmin SOTE, opetus ja Työelämän tietosuoja ja Arjen tietoturva

#tuki2018 #stöd2018

+ VRK

Mitä on työpajoissa käsitelty tähän mennessä?
#tuki2018 #stöd2018

#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)

Mitä on työpajoissa käsitelty tähän mennessä?
#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, ePrivacy
#9. 12.2.2017
AP: Tietosuojavastaavan tehtävät (Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto ), GDPR-itsearviointityökalun
soveltaminen sekä käyttökokemukset ja kysymykset , palvelujen kriittisyysluokittelutyökalun
luonnoksen esittely
IP: Henkilötietojen luovuttaminen (Maarit Huotari VM ja KPMG)

#tuki2018 #stöd2018

Mitä on vielä tulossa?
#tuki2018 #stöd2018

#10. 14.3.2018
AP: Tiedonhallintalain uudistus (Tomi Voutilainen), GDPR itsearviointityökalun
mukainen järjestelmähallinta ja tietoturva (KPMG), Jatkuvuussuunnittelun
peruskäsitteet ja määritelmät, organisaation toimintaympäristö, jatkuvuuden
hallinnan johtaminen tietosuojan näkökulmasta,
IP: Toiminnan jatkuvuus (13-13.45) Juha Pietarinen Valtiokonttori Toiminnan
jatkuvuus –käytännön näkökulma , jatkuvuuden hallintajärjestelmän suunnittelu,
ryhmätyö: kriittisyysluokittelutyökalun harjoittelu
GDPR-itsearviointikriteeristö ja itsearviointityökalu (lyhyt versio), Kimmo Rousku

Mitä on vielä tulossa?
#11. 13.4.2018
#tuki2018 #stöd2018

AP: 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)
IP: Jatkuvuudenhallinnan toteuttaminen tietosuojan näkökulmasta osa 2 (sis. 30
min tehtävä ja purku). (3h)
VAHTI organisaatiokyselyn tulokset

#12. 18.5.2018
Kansallinen tietosuojalaki, paikkatietojen tietosuoja, vaikutusanalyysityökalun
läpikäynti ja ryhmätyö: jatkuvuuden hallinnan vaikutusanalyysi, laadulliset ja
rahalliset tekijät, tietosuojan hallinnan mittaaminen, arviointi ja kehittäminen, (3h)

Mitä on vielä tulossa?
#13. 14.6.2018 Työpajan sisältöä ei ole vielä sovittu
#14. 22.8.2018 Työpajan sisältöä ei ole vielä sovittu
#15. 24.9.2018 Työpajan sisältöä ei ole vielä sovittu
#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

#tuki2018 #stöd2018

Työpajojen suunnitellut tuotokset
#tuki2018 #stöd2018

•
•
•

•
•

Riskienhallinnan opas / DPIA -prosessin kuvaus (työpajat 15)
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen (työpaja 7)
Henkilötietoihin kohdistuvien tietoturvaloukkausten
hallinta ja ilmoitusprosessi (työpajat 5-8)
Prosessit, tiedon elinkaaren hallinta ja Privacy by Design
(työpajat 4, 5, 7, 8) & Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen
(työpajat 1-9)
Henkilötietojen siirrot/luovutukset (työpaja 9)

