Tietosuojan osoitusvelvollisuutta edistävät
työpajatilaisuudet
#tuki2018 #stöd2018

Työpaja #11 – 13.04.2018

Käytännön tietosuojaa ja jatkuvuuden hallintaa Palkeet ja Valtori,
VAHTI organisaatiokyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet,
tsekkauslista

+ VRK

#tuki2018 #stöd2018

1 kk 11 päivää

Ohjelma:

08.30 Kahvi
09.00 – 09.15
09.15 – 9.45

Tilaisuuden avaus / Tuula & Kimmo
Käytännön esimerkki VRK:n tietosuojan toteuttamisesta: Case
nimenmuutoskäyttöliittymä, Noora Kallio, VRK
9.45 - 10.15
Miten tietosuoja-asetusta toteutetaan Palkeiden tuottamissa
palveluissa, Sami Nikula, Palkeet
10.15– 10.45
ISO27001 ja GDPR yhteneväisyyksien läpikäynti –jatkuvuuden
hallinnan kontrollien korostaminen
10.45
Bio- ja jaloittelutauko
11.00 – 12.00
Jatkuvuussuunnittelun lähtökohdat –organisaatio, kriittisten
elementtien tunnistus, sopimukset toimittajien kanssa, harjoitus –
riskien/uhkien kuvaus
12.00 – 13.00
Lounastauko (omakustanne)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------13.00 – 13.30
Miten tietosuoja-asetusta toteutetaan Valtorin tuottamissa
palveluissa, Aapo Immonen, Valtori
13.30-14.00
Kriittisyysluokittelu työkalun hyödyntäminen, Pekka Ristimäki VRK
14.00
Kahvi
14.15 – 15.40
Häiriötilanteen johtaminen, harjoitus-vaihtoehtoisten
toimintatapojen kuvaus tunnistettujen riskien osalta
15.40 – 16.00
VAHTI organisaatiokyselyn tulokset ja jatkotoimenpiteet, Kimmo
Rousku, VRK
Kysely koskien organisaatioiden tietosuojan nykytilaa, tsekkilista,
Kimmo Rousku

#tuki2018 #stöd2018

Palaute Työpaja #10 14.3.2018
#tuki2018 #stöd2018

Aiheita mm.
Tiedonhallintalain uudistus, tietopalvelu käytännön toteutuksena,
jatkuvuussuunnittelun peruskäsitteet ja määritelmät, organisaation
toimintaympäristö, jatkuvuuden hallinnan johtaminen tietosuojan
näkökulmasta sekä
iltapäivällä toiminnan jatkuvuus –käytännön näkökulma, jatkuvuuden
hallintajärjestelmän suunnittelu, ryhmätyö: kriittisyysluokittelutyökalun
harjoittelu sekä itsearviointityökalu.

Palaute Työpaja #10 14.3.2018
#tuki2018 #stöd2018

Tiedonhallintalaki Tomi Voutilainen 3,85
Tietopalvelu, Suvi Hartikainen 4,46
Toiminnan jatkuvuus, Juha Pietarinen 4,4
Jatkuvuuden hallinta, Karri Tomula 4,27
Kokonaisarvosana 4,5

Palaute Työpaja #10 14.3.2018
#tuki2018 #stöd2018

Selkeitä, hyviä puhujia, paljon hyvää tietoutta. Intensiivistä, pikkuhiljaa
saavutetaan konkretiaa, hyviä materiaaleja. Havainnollista. Kiitos
näistä.

Tekniikan takkuaminen, hiljaiset äänet, kaivataan enemmän konkreettia
ohjeita mm. rekistereiden laadintaan.
Enemmän käytännön läheisiä vinkkejä.
Voisiko ryhmätyöt tehdä sektorittain
Kaivataan tietoa nauhoituksiin kuinka kauan paussi kestää, esim. 10
minuuttia.

Ajankohtaista:
#tuki2018 #stöd2018

Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistusta sivulla tietosuoja.fi
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyperusteena ‒ varmista
tasapainotestillä
http://tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/on/04/rekisterinpitajanoikeutettuetuhenkilotietojenkasittelyper
usteena8210varmistatasapainotestilla.html

Näin laadit tietosuoja-asetuksen edellyttämän selosteen käsittelytoimista
http://tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/on/03/nainlaadittietosuojaasetuksenedellyttamanselosteenkasittelytoimista.html

Rekisterinpitäjä: tarkista rekisteröityjen informoinnin käytännöt 25.5. mennessä
http://tietosuoja.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/on/03/rekisterinpitajatarkistakaytannotrekisteroityjeninformoin
tiin25.5.mennessa.html

Informoinnista
#tuki2018 #stöd2018

• http://www.easyjet.com/en/policy/privacy-promise#one

Ajankohtaista sopimusasioissa:
#tuki2018 #stöd2018

• JHS sihteeri Pekka Niemi: JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset
sopimusehdot (JIT 2015) ovat päivityksessä, pyrimme saamaan valmiiksi
toukokuussa.
Lisätietoa löytyy täältä:
http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-166-jit-2015-paivityshanke
• JHS-suositukset ovat ilmaisia ja - vaikka ne onkin ensisijaisesti suunnattu
julkisen hallinnon käyttöön - kaikkien käytettävissä.
• IT 2018 ehdot on julkaistu, Sopimuspaketin ovat suunnitelleet yhteistyössä
Keskuskauppakamari, Ohjelmistoyrittäjät, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys
LOGY, Teknologiateollisuus ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA
(Lähde Tivia)

Sopimusasioita on käsitelty
#tuki2018 #stöd2018

• Työpajassa #5, 25.10.2018
• http://vm.fi/juhta-vahti-yhteishankkeiden-materiaalit

• Katsokaa myös Tietosuoja-asetuksen huomioiminen
kilpailutettaessa julkisia hankintoja
https://www.hansel.fi/media/filer_public/1d/2c/1d2c32ab-bb9a49c0-b75c-da64871d1df9/tietosuojaohje.pdf

Mitä on vielä tulossa työpajoissa ?

#12. 18.5.2018
Viestintä häiriötilanteissa, kriisiviestinnän suunnittelu ja
harjoittelu
Tietotilinpäätösmalli ja prosessi
Kansallinen tietosuojalaki
Tietosuojavaltuutetun puheenvuoro
Paneelikeskustelu tietosuojasta

#tuki2018 #stöd2018

Mitä on vielä tulossa?
#13. 14.6.2018 Ohjelmisto privacy by design ja privacy by default, KPMG, Ohjelmistonäkökulma,
GDPR työkalu järjestelmien hallinta ja tietoturva
Pyry Heikkinen, tulli, tietosuojan sovelluskehitys

#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

•
•
•
•
•

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen
Henkilötietoihin kohdistuvien tietoturvaloukkausten
hallinta ja ilmoitusprosessi
Prosessit, tiedon elinkaaren hallinta ja Privacy by Design
& Osoitusvelvollisuuden toteuttaminen
Henkilötietojen siirrot/luovutukset
Jatkuvuudenhallinta tietosuojan näkökulmasta

Kimmon osuus
Pari ajankohtaista uutista
Kotitehtävä 1
VAHTI-organisaatiokyselyn tuloksista

Kotitehtävä 2 – palaute ja arviointi
organisaation kyvykkyyksistä täyttää
#GDPR-vaatimuksia (tarkistuslista)

#tuki2018 #stöd2018

#tuki2018 #stöd2018

#tuki2018 #stöd2018

• 1. Pyri rakentamaan organisaatioosi prosessi,
jonka kautta yhteydenotot käsitellään. Valitettavan
usein tällaiset yhteydenotot koskien
tietoturvallisuutta tai muuta palvelua koskevaa
häiriötilannetta tulevat yllätyksenä, joko asiakkailta
tai medialta.
• 2. Jos kuitenkin juuri sinuun otetaan yhteyttä, osta
aikaa. Totea napakan kohteliaasti, että selvität
asiaa ja lupaa palata asiaan mahdollisimman pian.
Panikointiin ei ole missään tapauksessa syytä.
• 3. Koosta itsellesi nopeasti riittävä tilannekuva.
Mitä on tapahtunut ja milloin? Mitä asian
korjaamiseksi on jo tehty, entä mitä tehdään
seuraavaksi? Keskity itse tilanteeseen, älä
julkisuuskuvaan.
• 4. Laadi tilanteesta selkeät ydinviestit ja
valmistaudu vastaamaan hankaliinkin kysymyksiin.
Varo antamasta lupauksia, joita sinä tai yrityksesi
ette voi pitää.
• 5. Palaa soittajalle sovitusti. Ole rehellinen –
valheella on lyhyet jäljet. Älä arvaile tai spekuloi
poikkeustilanteeseen johtaneilla syillä. Kerro
avoimesti myös, mitä ette vielä tiedä. Sekin on
arvokas tieto. Ole luonnollinen ja oma itsesi – näin
vahvistat mielikuvaa siitä, että tilanne on
hallinnassa. Osoita empatiaa eli pahoittele
syntynyttä tilannetta.

#tuki2018 #stöd2018

#tuki2018 #stöd2018

Ajankohtaista digiturvallisuudesta 1/2018
• Neljä videota ja noin
21
#tuki2018
#stöd2018
minuuttia – katso
vaikkapa video / viikko
• Edesauttaa turvallisuutta
myös kotona ja vapaaajalla!

Turvallisuuden toteuttaminen osana tietosuojaa - HAUS
12.4.2018

19

Ajankohtaista digiturvallisuudesta 1/2018
#tuki2018 #stöd2018

Turvallisuuden toteuttaminen osana tietosuojaa - HAUS
12.4.2018

20

Ja ennen kaikkea Tuulan ja minun video –
Tietosuoja ja organisaation johto
#tuki2018 #stöd2018

• https://www.youtub
e.com/watch?v=pW7h9_xJRA&list=PLl
-Miv8NOLJnfk9diD4UrbcO80eMxRzL&i
ndex=8

VAHTI-organisaatiokysely 2017
#tuki2018 #stöd2018

• 63 valtionhallinnon organisaatiota
• 84 kuntaa

1.5.4 Onko organisaatiolla käynnissä projekti tai muu hanke, jonka
avulla se varmistaa EU-tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomien
vaatimusten toteutumisen 25.5.2018 mennessä?
#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.5.4 Onko organisaatiolla käynnissä projekti tai muu hanke, jonka avulla
se varmistaa EU-tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomien vaatimusten
toteutumisen 25.5.2018 mennessä? [ Ei ]
1.5.4 Onko organisaatiolla käynnissä projekti tai muu hanke, jonka avulla
se varmistaa EU-tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomien vaatimusten
toteutumisen 25.5.2018 mennessä? [ Kyllä ]

3

11

5%

13 %

60

73

95 %

87 %

1.5.5 Onko organisaatiossa nimetty tietosuojavastaava tai
muu rooli, jolle on määritetty vastuu organisaation
tietosuojan kehittämisessä?

#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.5.5 Onko organisaatiossa nimetty tietosuojavastaava tai muu rooli, jolle on määritetty
vastuu organisaation tietosuojan kehittämisessä? [ Ei ]

4

0

6%

0%

1.5.5 Onko organisaatiossa nimetty tietosuojavastaava tai muu rooli, jolle on määritetty
vastuu organisaation tietosuojan kehittämisessä? [ Ei vielä, tulemme nimeämään
osapäivätoimisen v 2018 kuluessa ]

10

15

16 %

18 %

1.5.5 Onko organisaatiossa nimetty tietosuojavastaava tai muu rooli, jolle on määritetty
vastuu organisaation tietosuojan kehittämisessä? [ Ei vielä, tulemme nimeämään
kokopäivätoimisen v 2018 kuluessa ]

6

1

10 %

1%

1.5.5 Onko organisaatiossa nimetty tietosuojavastaava tai muu rooli, jolle on määritetty
vastuu organisaation tietosuojan kehittämisessä? [ Kyllä, osapäivätoiminen ]

37

58

59 %

69 %

1.5.9 Onko organisaatiolla sopimusmalli
henkilötietojen käsittelyn (toimittajat,
alihankkijat, jne.) tietosuojavaatimusten osalta
(sopimus henkilötietojen käsittelystä)?Valtionhallinto Kunnat

#tuki2018 #stöd2018

1.5.9 Onko organisaatiolla sopimusmalli henkilötietojen käsittelyn (toimittajat, alihankkijat, jne.)
tietosuojavaatimusten osalta (sopimus henkilötietojen käsittelystä)? [ Kyllä ]

7

10

11 %

12 %

1.5.9 Onko organisaatiolla sopimusmalli henkilötietojen käsittelyn (toimittajat, alihankkijat, jne.)
tietosuojavaatimusten osalta (sopimus henkilötietojen käsittelystä)? [ Ei ]

11

18

17 %

21 %

1.5.9 Onko organisaatiolla sopimusmalli henkilötietojen käsittelyn (toimittajat, alihankkijat, jne.)
tietosuojavaatimusten osalta (sopimus henkilötietojen käsittelystä)? [ Valmisteilla / tulossa ]

42

54

67 %

64 %

1.5.9 Onko organisaatiolla sopimusmalli henkilötietojen käsittelyn (toimittajat, alihankkijat, jne.)
tietosuojavaatimusten osalta (sopimus henkilötietojen käsittelystä)? [ Emme tiedä ]

3

2

5%

2%

1.5.10 Onko organisaatiolla malli
tietosuojan vaikutusarviointiin?
#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat

1.5.10 Onko organisaatiolla malli tietosuojan vaikutusarviointiin?
[ Kyllä ]
1.5.10 Onko organisaatiolla malli tietosuojan vaikutusarviointiin?
[ Ei ]
1.5.10 Onko organisaatiolla malli tietosuojan vaikutusarviointiin?
[ Valmisteilla / tulossa ]
1.5.10 Onko organisaatiolla malli tietosuojan vaikutusarviointiin?
[ Emme tiedä ]

5

3

8%

4%

16

35

25 %

42 %

42

45

67 %

54 %

0

1

0%

1%

1.5.11 Käsitteleekö organisaatio henkilötietoja
EU/ETA-alueen ulkopuolella tai onko EU/ETAalueen ulkopuolelta pääsyä organisaation
käsittelemiin henkilötietoihin?

#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.5.11 Käsitteleekö organisaatio henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella tai onko
EU/ETA-alueen ulkopuolelta pääsyä organisaation käsittelemiin henkilötietoihin? [ Kyllä ]
1.5.11 Käsitteleekö organisaatio henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella tai onko
EU/ETA-alueen ulkopuolelta pääsyä organisaation käsittelemiin henkilötietoihin? [ Ei ]
1.5.11 Käsitteleekö organisaatio henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolella tai onko
EU/ETA-alueen ulkopuolelta pääsyä organisaation käsittelemiin henkilötietoihin? [ Emme
tiedä ]

7

5

11 %

6%

52

74

83 %

88 %

4

5

6%

6%

1.5.12 Harjoittaako organisaatio
henkilötietojen anonymisointia?
#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.5.12 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen anonymisointia? [ Kyllä ]

27

33

47 %

40 %

1.5.12 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen anonymisointia? [ Ei ]

15

30

26 %

36 %

1.5.12 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen anonymisointia? [ Valmisteilla / tulossa ]

7

11

12 %

13 %

1.5.12 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen anonymisointia? [ Emme tiedä ]

9

9

16 %

11 %

1.5.14 Onko organisaatiolla tietosuojan
yhteistyöryhmä?
#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.5.13 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen pseudonymisointia? [ Kyllä ]
1.5.13 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen pseudonymisointia? [ Ei ]
1.5.13 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen pseudonymisointia? [ Valmisteilla / tulossa ]
1.5.13 Harjoittaako organisaatio henkilötietojen pseudonymisointia? [ Emme tiedä ]

21
22
9
16

30
33
12
28

31 %
32 %
13 %
24 %

29 %
32 %
12 %
27 %

1.5.15 Onko organisaatiolla
tietosuojapolitiikka?
#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.5.15 Onko organisaatiolla tietosuojapolitiikka? [ Kyllä ]
1.5.15 Onko organisaatiolla tietosuojapolitiikka? [ Ei ]
1.5.15 Onko organisaatiolla tietosuojapolitiikka? [ Valmisteilla / tulossa ]
1.5.15 Onko organisaatiolla tietosuojapolitiikka? [ Emme tiedä ]

11
23
25
18

24
30
16
24

14 %
30 %
32 %
23 %

26 %
32 %
17 %
26 %

1.3.1.2 Mitä seuraavista ICT-, tieto- tai
kyberturvallisuushäiriöitä tai poikkeamia
organisaationne on kohdannut?

#tuki2018 #stöd2018

Valtionhallinto Kunnat
1.3.1.2 Mitä seuraavista ICT-, tieto- tai kyberturvallisuushäiriöitä tai poikkeamia
organisaationne on kohdannut? [ ei lainkaan ] [ Toimittaja, alihankkija tai
kumppani on toiminut vastoin sovittuja tietoturva- tai tietosuojakäytäntöjä ]
1.3.1.2 Mitä seuraavista ICT-, tieto- tai kyberturvallisuushäiriöitä tai poikkeamia
organisaationne on kohdannut? [ yksittäisiä ] [ Toimittaja, alihankkija tai
kumppani on toiminut vastoin sovittuja tietoturva- tai tietosuojakäytäntöjä ]
1.3.1.2 Mitä seuraavista ICT-, tieto- tai kyberturvallisuushäiriöitä tai poikkeamia
organisaationne on kohdannut? [ muutamia ] [ Toimittaja, alihankkija tai
kumppani on toiminut vastoin sovittuja tietoturva- tai tietosuojakäytäntöjä ]
1.3.1.2 Mitä seuraavista ICT-, tieto- tai kyberturvallisuushäiriöitä tai poikkeamia
organisaationne on kohdannut? [ useita tapauksia ] [ Toimittaja, alihankkija tai
kumppani on toiminut vastoin sovittuja tietoturva- tai tietosuojakäytäntöjä ]

46

72

77 %

86 %

12

11

19 %

13 %

1

0

2%

0%

1

1

2%

1%

Kotitehtävä – kysely
#tuki2018 #stöd2018

• Toimitamme tämän *kaikille* yhteishankkeeseen osallistuville
organisaatioille – yhteyshenkilöt.
• Tavoite
• A) miten yhteishankkeemme (koulutusvideot, työpajat jne) ovat
toteutuneet
• B) miten organisaatio on pystynyt toteuttamaan keskeiset
tietosuoja-asetuksen vaatimukset – otetaan näkymä asetuksen
keskeisten artikloiden kautta

