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1 JOHDANTO
Tämä työ on osa Tampereen yliopiston hallintotieteiden maisteritutkinnon HALHAS14 Kehittävä
asiantuntijatyö organisaatiossa – kurssia. Toimeksiantajanamme on toiminut Kuntaliitto ja sen
edustaja erityisasiantuntija Tuula Seppo. Häneltä saimme aihealueeksemme tietototilinpäätöksen.
Lyhyesti määritellen tietotilinpäätös on organisaation oma raportti, jonka on tarkoitus antaa kokonaiskuva organisaation tietojenkäsittelyn tilasta (VAHTI-raportti 2016, 13). Työmme tarkoituksena on selvittää rajatun aiheiston pohjalta tietotilinpäätöksen rakennetta, tuottamisprosessia ja
siihen liittyviä toimijoita sekä tiedon keräämisen tapoja organisaatiossa. Näin etsimme vastausta
prosessin ja sen toimijoiden muodostaman kokonaisuuteen. Tähän kuvaukseen on tarkoitus liittyä
työn lopussa esitettävä tietotilinpäätösmallin dokumentti. Kyseessä tulee olemaan konsernitason
yleisluonteinen ohje, joka ei ole liian yksityiskohtainen. Näkökulma on käytännöllinen. Tiivistäen
voidaan sanoa, että sovitusta aineistosta tehdään analyysi, jonka selvennykseksi luodaan malli.
Kunta kuitenkin jatkaa siitä eteenpäin antamalla mallille/kehikolle sisällön.

Trafi (2018, 16) kuvaa uusimmassa tietotilinpäätöksessään osuvasti tilannetta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta keväällä 2018
”sen tiedon pohjalta ja sitä hyödyntäen, mitä vaatimusten jalkauttamisvaiheessa on ollut käytössä.”

Kyseinen lause kuvastaa myös työssämme käyttämäämme pohja-aineistoa hyvin. Työmme lähtökohtana tulee olemaan tietosuojavaltuutetun toimiston vuonna 2012 julkaisema dokumentti Laadi
tietotilinpäätös. Kyseessä on yleisluonteinen selvitys, joka ei sellaisenaan anna tarkkaa tietoa, millainen on tietotilinpäätöksen sisältö tai rakenne. Silti sen on katsottu olevan luonteeltaan eräänlainen ohjeistus, jota on hyödynnetty laajasti tietotilinpäätöksissä. Alla olevasta kaaviosta on nähtävissä työprosessimme kulku pääpiirteittäin. JUHTA:n (Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta) asiantuntijaryhmä tietoturva, tietosuoja ja varautuminen olisi tarkoitus vielä kommentoida työtämme.

1

Kuvio1. Työn eteneminen havainnollistettuna vaiheisiin.

Tietotilinpäätökset valikoituivat lähdeaineistoksi siis sen mukaan mitä internetistä oli keväällä
2018 vapaasta hankittavissa. Eräät näistä organisaatioista olivat tehneet tietotilinpäätöksiä jo vuosia, mutta tämän työn tavoitteen ja käytettävissä olevan ajan puitteissa mukaan otettiin silloinkin
vain viimeisimmät tietotilinpäätökset. Ajattelemme myös niin, että ajallisesta vertailusta tuskin
tulisi enää suurtakaan lisäarvoa.
Analysoitavat tietotilinpäätökset ja kohdentumisajanjaksot ovat seuraavat:
-

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos eli THL, vuodet 2016 ja 2017 yhdessä

-

Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, vuosi 20161

-

Hallinnon tietotekniikkakeskus eli HALTIK (sittemmin yhdistynyt Valtion tietoja viestintäkeskukseen), vuosi 2011
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-

Viestintävirasto, vuosi 2017

-

Tietoarkisto, vuosi 2016

-

Väestörekisterikeskus eli VRK, vuosi 2016

Trafin uusin dokumentti julkaistiin vasta huhtikuun 2018 lopulla. Myöhäisen julkaisuajankohdan takia sen rooli on tässä työssä

vain täydentävä. Trafin vuoden 2017 versiossa on suuntauduttu entistä enemmän osoitusvelvollisuuden toteutumisen suuntaan.
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Näiden dokumenttien pohjalta pyrimme analysoimaan, millaisena tietotilinpäätös niissä näyttäytyy. Analyysiä pyrimme täydentämään kuntasektorin haastatteluilla. Tuula Sepon kontaktien
kautta pääsimme haastattelemaan Tampereen ja Espoon tietosuojavastaavia. Forssan tietosuojavastaavan otimme itse yhteyttä ja hän vastasikin kysymyksiimme kirjallisesti. Lähtökohtaisesti
nämä kunnat näyttäisivät olevan hyvin eri vaiheissa tietotilinpäätöksen luomisessa. Näiden avulla
pyrimme kuitenkin syventämään dokumenteista syntyvää kuvaa etenkin prosessien ja toimijoiden
osalta.

Erityisesti tässä yhteydessä tulisi vielä huomioida, että työn pohjana olleet tietotilinpäätösdokumentit on tehty valtion virastoissa, jotka ovat alallaan merkittäviä kansallisia tekijöitä. Niitä ohjaa
myös oma erityslainsäädäntönsä ja johtamistapa on myös erilainen verrattuna kuntasektoriin. Kuntien laatimia tietotilinpäätöksiä emme ole saaneet käsiimme. Pääosin tämä johtuu siitä, ettei dokumentteja ole vain tehty tai sitten ne ovat organisaation sisäisiä dokumentteja. Tosiasia on, että
tietotilinpäätökset eivät ole kuntasektorilla olleet kovin yleisiä. Niiden voidaan olettaa yleistyvän
EU:n uuden tietosuoja-asetuksen siirtymäajan päätyttyä 25.5.2018. Tuula Sepon Pro gradu -tutkielmassaan esittämien lukujen mukaan vuonna 2017 tietotilinpäätöksen oli tehnyt 8% kaikista
kunnista ja suurimmistakin kunnista vain 17%:lla oli käytössään tietotilinpäätös (Seppo 2017, 5960). Tampereen kaupunki on tehnyt näitä raportteja jo 3 vuotta, mutta ne eivät ole julkisia. Kempeleen kunta esimerkiksi tekee vuosittain tietotilinpäätöksen, mutta sekin on määritelty salaiseksi
” Tietotilinpäätös 2016 asiakirja on salassa pidettävä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999) 24 § mom. 7-8” mukaisesti (Kempeleen kunnanhallitus 2017). Forssan kaupunki lähtökohtaisesti pitää tietotilinpäätöstä julkisena, mutta prosessi on siellä vasta alkutaipaleella. Toisaalta sitten taas esimerkiksi Espoon kaupunki suunnittelee julkaisevansa jatkossa julkisen ja sisäisen version, mutta sielläkään yhtään tietotilinpäätöstä ei ole vielä koottu.

Tässä kohdin voisi pohtia myös sitä mikä osa dokumentista on julkista ja miten se vaikuttaa tietotilinpäätöksistä saatavaan tietoon. Käytännössähän tämä tarkoittaisi usein kahden eri version työstämistä. Luonnollista onkin, että yleensä ainakin kehittämisosio sekä tietoturvaa koskevat seikat
ovat salaisia. Julkisen tietotilinpäätöksen merkitys on silloin ihan jotakin muuta kuin, jos siinä olisi
myös salaiseksi määritellyt osat. Tämä seikka tulee vaikuttamaan jo lähtökohtaisesti myös työmme
tulokseen.
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Yksityisellä sektorilla on julkaistu joitakin tietotilinpäätöksiä, mutta ne eivät ole kovin laajoja ja
kontekstikin on erilainen. Näistä on listattu joitakin tämän työn lisämateriaaleihin. Tämäntyyppisistä aiheista on tehty myös joitakin opinnäytetöitä. Lisäksi tietotilinpäätöksen tekemisen apuna
voidaan käyttää erilaisia kaupallisia sovelluksia, joita on nopean internetin selailun perusteella
monenlaisia ja -tasoisia. Joka tapauksessa ne rajautuvat tämän työn ulkopuolelle, vaikka kunnissa
niitä voi olla käytössäkin.

Konsultoinnin näkökulmasta työssämme on kyse alun perin Edgar Scheinin määrittelemästä prosessikonsultoinnista. Siinä konsultti ja asiakas yhdessä pyrkivät hahmottelemaan ajankohtaisia ilmiöitä ja ongelmia jäsenneltyyn ja käsitteelliseen muotoon. Kyse on yhteistyösuhteesta tilanteen
hahmottamiseksi ja tutkimiseksi. Organisaatio voi näin auttaa itseään. Sellaisenaan ei ole olemassa
yhtenäistä työtapaa tai metodia, vaan kyseessä on laaja lähestymistapa. Näin myös toimitaan asiantuntijana ja kehittäjänä organisaation suuntaan. (Puutio & Kykyri 2015, 23-25) Kyse ei kuitenkaan ole asiantuntijakonsultoinnista, vaan asioiden kartoittamisesta ja nykytilan selvittämisestä.
Siten työn tuloksia voi kukin organisaatio hyödyntää halutessaan omista lähtökohdistaan käsin.
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2 TIETOTILINPÄÄTÖKSEN MERKITYS JA TAUSTA
2.1 Miksi tietotilinpäätös?
Tietotilinpäätös on organisaation vapaaehtoinen, sisäisen tarkastelun myötä syntyvä raportti, joka
kuvaa tietojen käsittelyn nykytilaa sekä arvioi tietosuojaa ja tietoturvaa. Samalla sillä pyritään selvittämään kehittämistarpeita ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Tietojen käsittelytavoilla on tärkeä
yhteys yksilöiden ja organisaatioiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumiseen. Hyvä hallintotapa käsittää julkisella sektorilla nykyään myös tietosuojan ja -turvan. Toisaalta tietojen käsittelyllä on merkitystä myös organisaation kilpailukykyyn, vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen. Palveluiden kehittämisprosessit vaativat nykyään edistyneempiä tietorakenteita ja hyvää tiedonhallintaa. Tämän myötä on myös olemassa selkeä tarve kokonaisvaltaiseen tietovarantojen hallintaan.
Tietotilinpäätös näyttäisi olevan merkittävä työkalu varsinkin viranomaisorganisaatioille, joissa
käsitellään suuria tietovarantoja sekä harjoitetaan eri rekisterinpitäjien välistä yhteistyötä. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 4)
Tietotilinpäätös voidaan tehdä organisaatiossa useasta eri syystä ja niiden yhdistelmistä. Dokumentti saattaa olla organisaation sisäisen tietojohtamisen raportti, mutta toisaalta sen kautta voidaan antaa tärkeää tietoa tietojen käsittelystä myös organisaation sidosryhmille. Tietotilinpäätös
voi toimia myös suunnittelun ja toiminnan ohjauksen sekä raportoinnin ja johtamisen tukena,
mutta myös apuvälineenä kehittämistoimenpiteiden seurantaan. Lisäksi se voi olla dokumentti,
joka varmistaa lainsäädännön toteutumisen. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa lakien, hyvän tietojenkäsittelytavan ja hyvän tiedonhallintatavan noudattamista. Merkitykseltään tietotilinpäätös voi olla
siis luottamuksen rakentaja, johdon työväline sekä sisäisen ja ulkoisen valvonnan väline tai yksi
osoitusvelvollisuuden keino. Näin se kertoo asiakkaille ja sidosryhmille, että organisaatio on sitoutunut tietotekniikassa käytettäviin menettelytapoihin sekä hyvän tietojenkäsittelytavan ja tiedonhallintatavan noudattamiseen. Toisaalta se on osa tietojohtamista sekä siihen kuuluvaa riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Samalla se luo pohjaa johdon päätöksenteolle, asiakkaiden ja sidosryhmien tiedontarpeen tyydyttämiselle. Lisäksi sen avulla varmistetaan palveluiden toimintakyky
ja käytettävyys, aineiston laatu ja tietotekniikan turvallisuus, johtamis- ja hallintajärjestelmien toiminnan toimivuus. Seurantakausien käyttö mahdollistaa johdonmukaisen seurannan. Ajankohta
voi olla kalenterivuosi tai muu sopiva ajankohta. Valvonnan ja riskienhallinnan näkökulmasta tietotilinpäätös voidaan sitoa organisaatiossa osaksi tilinpäätös- tai toimintakertomusmenettelyä, tulosohjausta tai tulosraportointia. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 4-6)
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2.2 Osoitusvelvollisuus ja muut tietosuojaperiaatteet
Osoitusvelvollisuus tarkoittaa lyhyesti määriteltynä rekisterinpitäjän velvollisuutta osoittaa käsittelytoimintansa vaatimuksenmukaisuus. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen myötä tietosuojan vaatimustenmukaisuuden valvonnan painopiste siirtyi rekisterinpitäjälle. Tämä tarkoittaa siirtymistä
ennakkoluonteisesta tarkastelusta riskilähtöiseen ja koko käsittelyn elinkaaren kattavaan arviontiin. Vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa jokaisessa käsittelyn vaiheessa, sillä osoitusvelvollisuus
ei kohdistu mihinkään yksittäiseen käsittelytoimeen. Sinällään osoitusvelvollisuus koskee vain
saavutettavaa lopputulosta eikä niinkään yksityiskohtaisia keinoja sen saavuttamiseksi. Velvollisuus on dynaaminen ja pyrkii näin ollen pysymään mukana myös teknologisessa kehityksessä.
(Vainio 2018, 1, 25-26, 34)

Osoitusvelvollisuuteen liittyy itsessään myös sisäänrakennettu vuorovaikutus. Velvollisuus on
osoitettu rekisterinpitäjälle, joka vastaa toiminnastaan jollekin toiselle taholle. Kansallinen viranomainen on tässä mielessä keskeinen osoituksen kohdistamisen taho, mutta osoitusvelvollisuuden
voidaan nähdä olevan myös kohdistettu yleisestikin ulkoisille sidosryhmille. Toisaalta rekisteröidyn on kuitenkin oltava yhteydessä tietosuojaviranomaiseen puutteita epäillessään. Käsittelytoimien läpinäkyvyyden voidaan tulkita olevan edellytys osoitusvelvollisuuden todelliselle toteutumiselle. Läpinäkyvyys voi ilmetä rekisteröidyn yleisen informoinnin ohella esimerkiksi tietotilinpäätöksen avulla. Osoitusvelvollisuus olisi siis myös mekanismi, joka pakottaa rekisterinpitäjän
tarkastelemaan omaa toimintaansa tietosuojan näkökulmasta. (Vainio 2018, 33-34)

Rekisterinpitäjän tulee huolehtia myös tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta henkilötietojen eri
käsittelyvaiheissa. Toisaalta rekisterinpitäjälle osoitusvelvollisuuden myötä tulee velvoite tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta. Tämä edellyttää suunnittelua ja dokumentointia. Tietosuojaperiaatteet ovat seuraavat:
-

käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

-

käyttötarkoitussidonnaisuus

-

tietojen minimointi

-

tietojen täsmällisyys

-

tietojen säilytyksen rajoittaminen

-

tietojen eheys ja luottamuksellisuus

-

rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
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Sisäänrakennettu tietosuoja tarkoittaa edellä esitettyjen periaatteiden huomioimista henkilötietojen
käsittelyn kaikissa vaiheissa. Oletusarvoisen tietosuojan periaate puolestaan tarkoittaa vain tarpeellisten henkilötietojen käsittelyä. Kyse on silloin henkilötietojen määrästä, käsittelyn laajuudesta, säilytysajan pituudesta ja saatavilla olosta. Rekisterinpitäjän on tietosuojaperiaatteiden toimeenpanoa ja käsittelytapoja laatiessaan huolehdittava itse teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, joita esimerkiksi voivat olla henkilöstön koulutus, ohjeet ja määräykset, tilavalvonta, käytönvalvonta, tietojen salaus, anonymisointi sekä pseudonymisointi, auditoinnit, etäkäyttöyhteydet,
tekniset rajoitukset, tarkastus- ja valvontajärjestelmiä, tietotilinpäätösprosessit sekä käytännesäännöt ja sertifikaatit. Suojatoimet on yleensä määritettävä itse niin, että huomioidaan tekniikka, kustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset, luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin liittyvät riskit. Tietosuojaperiaatteiden soveltaminen edellyttää tietosuojakysymysten tunnistamista ja huomioimista suunniteltaessa henkilötietojen käsittelytoimintoja tai tietojärjestelmien kehittämistä. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017, 11-13)

Osoitusvelvollisuuden myötä organisaation pitää pystyä osoittamaan noudattavansa EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta käsitellessään ja toteuttaessaan tietosuojaperiaatteita käytännössä. Tämä vaatii
myös dokumentointia prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden toteuttamisesta. Myös tässä on toteutettava tekniset ja organisatoriset toimenpiteet. Yhtenä osoituskeinona ovat tietosuojaa koskevat sertifikaatit tai käytännesäännöt. Lisäksi tietosuoja-asetuksessa määrätään, että rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on pääsääntöisesti laadittava ja ylläpidettävä selostetta käsittelytoimista. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017, 14)

Toisaalta osoitusvelvollisuuteen liittyy haasteita, jotka muodostuvat etenkin lisäkustannuksista ja
toteuttamiskeinojen tulkinnanvaraisuudesta. Väljyys mahdollistaa joustavuuden sekä skaalautuvuuden eri tilanteissa, mutta luo myös epävarmuutta. Tietosuojaohjeistusten on sanottu myös keskittyvän lähinnä velvollisuuksiin eivätkä ne huomioi tarpeeksi riittävyyden arviointia. Täydentävän kansallisen lainsäädännön laadinnan hitaus lisää vielä epätietoisuutta. Viranomaisen mahdollisuus määrätä hallinnollisia sanktioita lisää ja korostaa entisestään epävarmuutta. (Vainio 2018,
62-64)
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Lyhyesti määriteltynä osoitusvelvollisuus tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

Kuvio 2. Osoitusvelvollisuus käytännössä. (Tietosuojayhteishanke työpaja 2017)

Osoitusvelvollisuudesta ja EU:n tietosuoja-asetuksesta sekä niiden tulkinnasta voi lukea tarkemmin esimerkiksi ainakin Tuula Sepon (Seppo 2017) ja Sonja Vainion (Vainio 2018) Pro gradu –
tutkielmista.

2.3 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on yksi rekisterinpitäjän päävelvollisuuksista EU:n tietosuoja-asetuksessa. Rekisteröidyn oikeuksien lisäksi asetus määrittelee uutena rekisterinpitäjän velvollisuutena ilmoitusvelvollisuuden. Ilmoitusvelvollisuus koskee henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteita, joissa henkilötietojen luottamuksellisuus on vaarantunut. Näin ollen asianomaisilla
rekisteröidyillä on oikeus saada ilmoitus, jos hänen henkilötietonsa ovat vuotaneet ulkopuolisille
luvattomasti.
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Rekisteröidyn oikeudet ovat seuraavat:
1. Rekisterinpitäjän tiedonantovelvoite
Kuten nykysääntelyssäkin rekisterinpitäjällä on velvollisuus tiedottaa avoimesti henkilötietojen käsittelystä ennen käsittelytoimien aloittamista. Uusia viestittäviä asioita ovat asetuksen mukaan henkilötietojen säilytysajan ja tietosuojavastaavan yhteystietojen ilmoittaminen.
2. Oikeus saada pääsy tietoihin
Nykysääntelyn tarkastusoikeutta vastaavasti rekisteröidyillä on asetuksen mukaan oikeus
saada pääsy omiin henkilötietoihinsa. Tällöin rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyytäessä
ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimitettava jäljennös
käsiteltävistä henkilötiedoista.
3. Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen vastaa myös nykyistä tilannetta. Rekisteröidyllä on asetuksen mukaisesti oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä
koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteellisia henkilötietoja.
4. Oikeus poistaa tiedot ("oikeus tulla unohdetuksi")
Oikeus tulla unohdetuksi tarkoittaa rekisteröidyn oikeutta pyytää rekisterinpitäjää poistamaan esimerkiksi häntä koskevat vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut. Hän voi esittää
silloin rekisterinpitäjälle pyynnön poistaa itseään koskevat tiedot järjestelmistä, minkä jälkeen rekisterinpitäjän on ne poistettava, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
Suostumuksen peruuttamisen tulee olla yhtä helppoa kuin sen antamisen.
5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Uutta asetuksessa on rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käytännössä
rekisteröity voi saada itseään koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa ja toimittaa ne toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeuteen kuuluu myös tietojen siirtäminen suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista. Oikeus edellyttää, että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.
6. Oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tällainen on esimerkiksi näihin säännöksiin perustuva
profilointi. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä
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voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Toisaalta jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, niin tätä toivetta on noudatettava. Edellä käsitelty oikeus ei kuitenkaan koske julkisen sektorin lain perusteella pidettäviä rekistereitä.
7. Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
Rekisterinpitäjän uusi velvollisuus on ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
henkilökohtaisesti niille rekisteröidyille, joiden tietoja loukkaus koskettaa. Oikeus astuu
voimaan, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille, esimerkiksi identiteetinvarkauksien, maksuvälinepetosten tai muun rikollisen
toiminnan muodossa. Ilmoitusta ei tarvitse lähettää tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin
kun vuotaneet henkilötiedot ovat olleet salattuja ja salausavaimet eivät ole vaarantuneet.
Rekisterinpitäjä voi ilmoittaa vuodosta median välityksellä, jos henkilökohtaisten ilmoitusten lähettäminen vaatisi kohtuutonta vaivaa. Tällaisiksi tilanteiksi voidaan nähdä suuren
kokoluokan tietovuodot, joiden piirissä on lukemattomia rekisteröityjä.
(Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017, 23-28)

2.4 Tarkoitus ja tekijät käytetyissä dokumenteissa
Tietotilinpäätöksen tarkoitus organisaatiossa vaikuttaa viime kädessä tietotilinpäätöksen painotuksiin sekä sisältöön. Osoitusvelvollisuus on epäilemättä tärkein sisäänrakennettu tekijä sen laatimisessa. Toimintakertomusmaisuus ja laajemmat kokonaisuudet kertovat tietotilinpäätöksissä osaltaan myös muista tavoitteista. Toisaalta tekemisprosessiin osallistuneet henkilöt/henkilöryhmät
ovat voineet olla hyvinkin erilaisia organisaation taustasta, tavoitteista ja pyrkimyksistä johtuen.
Kirjoittaja on saattanut olla vain tiedon ulkopuolinen kokoaja tai itse tietosuoja- ja turvaprosessissa
päivittäin mukana olevat osapuolet. Vastuussa olevat tahotkin vaihtelevat tietojohtajasta talouden
tilinpäätöksen mukaiseen talousjohtajaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ensimmäisen ja tähän mennessä ainoan tietotilinpäätöksen
toimittaja ja pääkirjoittaja on lakimies Pipsa Hännikäinen. Muut dokumentin tekoon osallistuneet
ovat eri yksiköistä vastaavia henkilöitä. Verkkosivujen mukaan tässä vaiheessa tietosuojavastaavaa ei vielä ole organisaatiossa ollut. Tiedot on kerätty tilinpäätösdokumentin mukaan yksikkökohtaisesti (seitsemän osastoa ja kolme suoraan johdon alaisuudessa olevaa yksikköä). Trafin ja
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Väestörekisterikeskuksen laatimia tietotilinpäätöksiä on käytetty tässä mallina. Vastaavanlaisia
selvityksiä THL on tosin tehnyt jo aiemminkin, mutta vuosia 2016-2017 koskeva on ensimmäinen,
joka pyrki toimimaan myös osoitusvelvollisuuden täyttäjänä. Toisaalta tietotilinpäätöstä pidetään
tekijöiden sanoin myös tietojohtamisen välineenä ja luottamuksen lisääjänä sidosryhmiin nähden.
Tietojohtaja ottaa dokumentin nimiinsä.
Trafi pitää tietotilinpäätöstä johdon ja riskienhallinnan strategisena työvälineenä, sisäisen ja ulkoisen valvonnan apuvälineenä sekä oppimisen työkaluna. Tilinpäätös tehdään vuosittain. Ennen
kaikkea se on kuitenkin luottamuksenrakentaja suhteessa Trafin menettelytapoihin tietojenkäsittelyssä sekä tiedonhallinnassa. Tietotilinpäätöksen allekirjoittaja on tietojohtaja, jonka katsaus myös
aloittaa raportin.

HALTIKin raportointivelvollisuus perustui lakiin, joten se on sellaisenaan lähtökohdiltaan eri luokassa kuin muut läpikäydyt dokumentit. Viestintävirasto ilmoittaa vuoden 2016 tietotilinpäätöksensä tarkoitukseksi yksinomaisesti uuden tietosuoja-asetuksen tilintekovelvollisuuden täyttämisen. Uusimmassa vuoden 2017 versiossa sanamuoto on lieventynyt siten, että vain yksi tietotilinpäätöksen tehtävistä on tämän periaatteen noudattaminen. Sanallisesti muista ei tosin puhuta. Julkaisijana on talouspäällikkö.
Tietoarkiston vuosittain julkaistavan tietotilinpäätöksen laatii tietosuojavastaava. Lopullisen tietotilinpäätöksen hyväksyy AMS/PAS2-tiimi. Raportin tarkoitukseksi mainitaan tietoarkiston verkkosivuilla uuden EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat velvoitteet. Myös Väestörekisterikeskus julkaisee tietotilinpäätöksen vuosittain. Tietotilinpäätös on tarkoitettu ensisijaisesti viraston johdolle
toiminnan sekä tietosuojan seurannan ja kehittämisen työkaluksi. Kuitenkin myös muut merkitykset on huomioitu.

2

Arkistonmuodostussuunnitelma/Pitkäaikassäilytys
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3 PROSESSI JA TOIMIJAT
3.1. Projektista prosessiksi – tiedonkeruusta seurantaan
Tietotilinpäätöksen tekeminen alkaa tavallisesti suunnitelmallisena projektina, jolla haetaan käytäntöjä ja toimintatapoja tiedonkeräämiseen organisaatiossa. Trafi on julkaissut oheisen kaavion
projektin etenemisestä. Heillä työ alkoi lokakuussa 2015 johtoryhmän aloituspäätöksellä ja hankkeen suunnitteluvaihe kesti pari kuukautta. Toteutusvaiheessa työtä tehtiin säännöllisissä projektikokouksissa, työkokouksissa sekä työpajoissa. Lisäksi ohjausryhmä kokoontui kuukausittain.
Toteutusvaiheen ohella tekemistä tarkastettiin ja seurattiin jatkuvasti. Tietotilinpäätös oli valmis
seuraavan vuoden huhtikuussa.

Kuvio 3. Trafin ensimmäisen tietotilinpäätöksen valmistumisen vaiheet ovat nähtävissä yllä olevasta kuvasta. (Trafi
2017a)

Väestörekisterikeskus puolestaan on laatinut tietotilinpäätöksiä jo vuodesta 2010 lähtien. Heille
tietotilinpäätös näyttäytyy toiminnan suunnittelun, seurannan ja kehittämisen työvälineenä. Lisäksi se on viestinnän sekä ulkoisen ja sisäisen valvonnan väline, mutta myös raportti tietosuojavaltuutetulle. Prosessimaisen työskentelyn periaatteet näkyvät alla olevassa kuvassa.
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Kuvio 4. Tietotilinpäätösprosessi. (Väestörekisterikeskus 2017)

Prosessin alkuvaiheessa on tehtävä päätös siitä, mikä on järkevää ottaa mukaan. Siitä prosessi etenee tiedon keruun, analysoinnin, kehitystehtävien raportoinnin ja määrittelyn kautta tietotilinpäätöksen vahvistamiseen. Seuranta jatkuu koko ajan. (Väestörekisterikeskus 2017)

Yleisellä tasolla tietosuojatehtävien hallinta ja sitä myöden myös tietotilinpäätöksen laadinta olisi
hyvä määritellä mukaan vuosikellon mukaiseen toimintatapaan.

Kuvio 5. Yksinkertaistettu vuosikello tietosuojatehtäviin VAHTI-raportin (2016, 21) mukaan.
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Näin tehtävien hoitamiseen voidaan varata aikaa, mutta tämä järjestely myös parantaa valvontaa.
Määrämuotoisten ja säännöllisten tehtävien ohella tietosuojaorganisaation tehtäviin voi kuulua
operationaalisia toimia kuten rekisteröityjen pyyntöihin vastaamista. (VAHTI-raportti 2016, 20)

Tehtyjen haastattelujen perusteella tietotilinpäätös on ymmärretty kunnissa enemmän prosessina
eikä niinkään tuotoksena eli julkaistavana dokumenttina. Tähän varmasti vaikuttaa osaltaan se,
että kuntatasolla (eikä julkisella sektorilla) muutenkaan ole ollut yleisenä tapana julkaista tietotilinpäätöksiä verkossa. Tietotilinpäätös ei ole toistaiseksi myöskään vielä vakiinnuttanut asemaansa osana vuosikelloajattelua eikä sen laadinnan ja keruun prosessin vaiheet muutoinkaan ole
vielä asettuneet osaksi säännönmukaista tiedonhallinnan prosessia. Haastatteluista tuli esille se,
että tietotilinpäätöksen tulisi olla osa laajempaa organisaation kehittämisprosessia, osana tiedonhallinnan prosessin toteutumisen arviointia ja samalla itse osa prosessia, sen kuvaajana vuosikellon mukaisesti. Tietotilinpäätöksen laadintaprosessi voidaan liittää osaksi strategista kehittämistä
ja nimenomaan johdon työkaluksi tiedonhallintaprosessin tilan määrittämisessä. Toistaiseksi tietotilinpäätöksen kaltainen raportoinnin muoto ei ole vielä saanut virallista asemaa johdon agendalla organisaatioissa, vaan se on ollut lähinnä tietosuojavastaavien esittelemiä tilannekuvia.
Monessa kuntaorganisaatiossa ollaan parhaillaan suunnittelemassa ensimmäistä versiota tietotilinpäätöksestä. Tämä prosessi on ollut järkevää aloittaa projektimuotoisesti, jonka pohjalta on mahdollista jatkaa tiedonhallintaprosessin kehittämistä yhtenä jatkuvana tiedonhallinnan prosessin
osa-alueena.

Tiedonkeräämisen prosessi on haastattelujen perusteella koettu kunnissa haastavaksi. Haasteina
on mainittu mm. tietojen keruun yhteismitallisuuden varmistaminen konsernitasolla, soveltuvien
mittarien löytäminen sekä sen määrittäminen mitä tietoa on relevanttia kerätä. Manuaalinen tiedonkeruu on lisäksi koettu työläänä ja toisaalta yhteismitattavuuden kannalta epätarkkana. Haastatteluissa korostui se, että tiedot pitäisi pystyä raportoimaan suoraan tietojärjestelmien avulla, jolloin saavutettaisiin kustannushyötyjä sekä tiedon laatuun liittyvää varmuutta. Erityisesti kehittyneet asianhallintajärjestelmät mahdollistavat tietosuojaan liittyvää raportointia siten, että näistä
järjestelmistä on saatavilla ajantasaiset tiedot esimerkiksi rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen määristä ja muista rekisteröidyn oikeuksiin liittyvistä prosesseista. Tietoturvapuolella sellaiset järjestelmät, joissa on kattavat tiedot tietojärjestelmistä, niihin liittyvistä vastuista ja tehdyistä tietoturvatoimenpiteistä olisi myös helpottava elementti tietotilinpäätöksen laadun ja toisaalta itse tiedonkeruun prosessin ekonomisuuden kannalta.
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Tietotilinpäätöksen dokumentin hyödyntäminen osana riskienhallintaa näyttäytyi niin ikään ajankohtaisena asiana kunnissa, mutta tietosuoja- ja tietoturvaprosessien roolia osana kuntien kokonaisriskienhallintaa ei ollut vielä määritelty. Tietotilinpäätöksen suhde sisäiseen tarkastukseen oli
ollut jossain määrin esillä, mutta ei pidemmälle vietynä. Yhtenä näkökulmana aiheeseen voisi
miettiä tietotilinpäätöksen suhdetta taloushallintoon. Voisiko olla erityisiä tietokirjanpitäjiä? Entä
olisiko tietosuojaprosessi tällöin määrämuotoisempi?

3.2 Yksilöistä ryhmään
Yleisesti voidaan sanoa, että tietotilinpäätöksen tekemiseen voivat osallistua tietotekniikasta, tietosuojasta ja tietoturvasta sekä asiaosaamisesta vastuussa olevat tahot. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 6)
Tietosuojatyön organisointia voidaan yleisellä tasolla rakentaa, mutta luonnollisesti kukin organisaatio tekee niistä omat päätöksensä. Tärkeää on pohtia ketkä osallistuvat työhön ja missä roolissa.
Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu tietosuojatyön organisointia:

Kuvio 5. Tietosuojatyö (Tietosuojatyön organisointi 2016)

Tietosuojatyön toteuttaminen vaatii ennen kaikkea yhteistyötä, johon voidaan katsoa kuuluvan
monenlaisia tehtäviä kuten johdon tukena toimiminen, lainsäädännön muutosten seuraaminen ja
tiedottaminen, ohjeiden laatiminen ja jalkauttaminen, henkilöstön perehdyttämisprosessin varmistaminen, henkilöstön kouluttaminen, henkilöstön osaamisen mittaaminen, henkilötietojen käsittelyn valvonta, tietosuojapoikkeamien raportointi johdolle, yhteydenpito valvontaviranomaisiin,

15

vaikuttavuusarvioiden laatiminen sekä tietotilinpäätöksen määrämuotoinen laatiminen. (Tietosuojatyön organisointi 2016)

Tietosuojatyötä voidaan tehdä monella tavalla. Etelä-Savon alueella tehdään kunnallista tietosuojayhteistyötä, josta löytyy internetistä kirjallista materiaaliakin. Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi,
Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala ostavat jatkossa Mikkelin kaupungilta tietosuojavastaavan palvelut. Tietosuojavastaavan virka on Mikkelin kaupungilla Talous- ja elinvoimapalveluissa. Edellytyksenä palvelulle on, että kukin kunta perustaa tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän
tai vastaavanlaisen sekä nimittää ryhmälle puheenjohtajan. (Hirvensalmen kunnanhallitus 2017)
Tietosuojavastaava huolehtii seudullisen tietosuojatyön kehittämisestä, tekee esitykset sopimusmuutoksista sekä raportoi tietosuojan toteutumisesta ja edistämistoimista. Tietoturva- ja tietosuojatyöryhmän puheenjohtaja johtaa alan työskentelyä sekä vie tarvittavat asiat kunnan päätöksentekoon. Työryhmä puolestaan hoitaa tietoturva- ja tietosuoja-asioiden asiantuntijana ja edistäjänä
organisaatiossa. (Hirvensalmen kunnanhallitus 2017) Työnjakoa on selvitetty tietotilinpäätöksen
osalta siten, että tietosuojavastaava laatii tietotilinpäätösmallin organisaatioissa sovellettavaksi
sekä kokoaa ja tuottaa tietotilinpäätöksen organisaatioille yhteiset tiedot. Tietoturva- ja suojatyöryhmän puheenjohtaja ohjaa organisaationsa tietotilinpäätöksen laadinnan ja vie päätöksiä vaativat
asiat päätöksentekoon, kun taas tietoturva- ja suojatyöryhmä huolehtii tietojen kokoamisesta oman
organisaation osalta. (Hirvensalmen kunnanhallitus 2017)

Tampereella tietotilinpäätöksen omistajataho puolestaan on tietohallinto. Tietosuojavastaavan esimies on tietohallintojohtaja, jotka molemmat toimivat Konsernihallinnon Strategia- ja kehittämisyksikössä. Tietotilinpäätöksen logiikan on laatinut tietosuojavastaava ja tiedot kerätään yhteen eri
osa-alueilta. Tietotilinpäätös käsitellään tietoturva- ja tietosuojatyöryhmässä ja esitellään tietohallinnon johtoryhmälle. Tietotilinpäätös on vuosittain esitelty myös tarkastustoimikunnalle. (Tampereen tietosuojavastaavan haastattelu 28.3.2018)

Espoossa tietotilinpäätöstä varten on perustettu syksyllä 2017 projekti, mutta jatkossa kyse on
säännönmukaisemmasta prosessista. Aluksi on tietosuojavastaavan mukaan tarkoitus laatia ns. välitilinpäätös, mutta tulevaisuudessa tietotilinpäätöksestä on aikomus tehdä julkinen ja sisäinen versio aina vuosittain seuraavan vuoden alussa. Prosessin taustalla on toimintaympäristön muutos.
(Espoon tietosuojavastaavan haastattelu 19.4.2018)
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Forssassa tietotilinpäätös on vasta suunnitteluvaiheessa. Tietosuojavastaava, joka on samalla tietohallintopäällikkö, on laatimassa suunnitelmaa tietotilinpäätöksen tekemisestä. Kaupungilla ei
ole ollut varsinaista tietosuojaorganisaatiota, mutta tietohallintopäällikön suosituksesta sellaista
ollaan luotu siten, että kukin toimiala on siitä edustettuna (Forssan kunnanhallitus 12.2.2018).
Tieto on tarkoitus kerätä suullisesti ja kirjallisesti rekisterinpitäjiltä, mutta perustettu tietosuojaorganisaatio koordinoi työn. Forssassa on tehty myös ulkopuolinen tietosuojaselvitys. Lisäksi lähikuntien kanssa on olemassa yhteinen GDPR-projekti, jolla pyritään toteuttamaan asetuksen vaatimukset. (Forssan kunnanhallitus 12.2.2018; Forssan tietosuojavastaavan haastattelu 22.5.2018)
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4 TIETOSISÄLLÖT RAKENTEEN KUVAAJINA
4.1 Yleistä
Tämän työn perusasetelmana on siis ollut analysoida kuutta tietotilinpäätöstä suhteessa tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeeseen tietotilinpäätöksestä vuodelta 2012. Ohje ei kuitenkaan itsessään ole yksityiskohtainen, vaan sisältää pohdintoja siitä, miksi tietotilinpäätös kannattaa tehdä ja
miten tietotilinpäätöstä voidaan rakentaa. Silti se on hyvinkin esimerkinomainen. Sen perustana
on ajatus, että kukin organisaatio ja toimiala muokkaavat omiin tarkoituksiinsa ja resursseihinsa
sopivan dokumentin. Sinänsä ohje on hyvinkin viitattu ja käytetty dokumentti. Se on ollut käytössä
nyt analysoitavien tietotilinpäätösten tukena yhtä lukuun ottamatta. Sekin todennäköisesti siksi,
että kyseessä on itse ohjetta vanhempi dokumentti.

Selkeää on, että ohje ei ole sellaisenaan asiakirjan rakenne, mutta lähdemmekin siitä, että se kertoo
asioiden painotuksista riittävästi. Muuta vastaavanlaista ohjeistustakaan ei olemassa. Alla olevaan
taulukkoon olemme rakentaneet yksinkertaisen tilaston osoittamaan mihin ohjeessa luokiteltuihin
asioihin sivupohjaisesti on dokumenteissamme kiinnitetty huomioita ja missä määrin. Sinänsä se
ei kerro sisällöstä, vaan ainoastaan painotuksista ja tärkeinä pidettävistä asioista hyvin yleisellä
tasolla. Rakenteellisesti siinä ilmenevät painopistealueet. Näin asiallisesti tiedetään vain mistä on
kyse, mutta tarkempi sisältö ilmenee vasta varsinaisia dokumentteja läpikäytäessä. Toisaalta sekin
pitää muistaa, että tulos on mitä suuremmassa määrin henkilökohtaisten tulkintojen seurausta. Lisäksi käsiteltävät asiatkaan eivät ole oletusarvoisesti laajuuksiltaan yhdenvertaisia.

1. Organisaation hallussa olevat
tietovarannot
2. Tietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat
3. Tietojen suojaus
4. Tietojen käsittelyn seuranta ja
valvonta
5. Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
6. Arviointi ja kehittämiskohteet
Sivut

THL

Trafi

HALTIK Viestintävirasto Tietoarkisto Väestörekisterikeskus

50 %

52 %

63 %

22 %

38 %

48 %

38 %
2%

27 %
4%

13 %
13 %

61 %
9%

14 %
29 %

22 %
0%

2%

0%

13 %

9%

11 %

12 %

3%
7%
100 %
20

7%
10 %
100 %
71

0%
0%
100 %
4

0%
0%
100 %
11,5

2%
6%
100 %
17,5

3%
15 %
100 %
33,5

Taulukko 1. Dokumenttien sivujen jakautuminen aihealueittain.
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Tietotilinpäätöksien kaikkia sivuja ei ole voitu tässä huomioida, sillä ne eivät sovi verrattavan
ohjeistuksen käsiteltäviin asioihin. Tavallisesti puuttuvat sivut ovat olleet johdannonomaista tai
muuten selostavaa tekstiä. Toisaalta jotkin osuudet olisivat voineet kuulua useampaankin osioon.
Joka tapauksessa tämä karkeakin jaottelu jo kertoo siitä, että Trafi on selvittänyt toimintaansa hyvin ja laajasti. Sisällöllisesti asiat on kerrottu informatiivisesti ja visuaalisesti. HALTIKin tietotilinpäätös on enemmänkin teknisiin asioihin painottuva dokumentti. Teknisesti katsoen Tietoarkisto on painottanut asioita kaikista tasapuolisimmin, mutta kuten todettua, niin sisällöstä tämä
jaottelu ei sinänsä kerro paljoakaan. Kukin luokka voi olla myös aiheiltaan suuri, joten sisäisetkin
merkitykset voiva vaihdella. Joten taulukon merkitys on vain sen havainnollistamisessa ei niinkään tilastollisessa merkitsevyydessä ja sellaisenaankin vain sivujuonne.

Tietotilinpäätösten painopiste teksteineen ja visualisointeineen näyttäisi tämä pohjalta olevan tietovarannoissa sekä tietojen käsittelyn periaatteiden ja menettelytapojen kuvauksissa. Jos tietovarantoja on paljon ja ne ovat merkittäviä, niihin liittyvät tietojenkäsittelyn toimenpiteetkin ovat
huomattavia. Periaatteet ja menettelytavat ovat hyvin edustettuina, mutta pohtia voidaan ovatko
niiden kuvaukset sittenkään riittäviä, sillä ne ovat toisinaan hyvin selostavia.

Mielenkiintoisesta kehityksestä kertoo esimerkiksi se, että Viestintäviraston vuoden 2017 tietotilinpäätökseen eivät sisälly suoranaisesti rekisteröidyn oikeudet, mutta vuonna 2016 ne ovat mukana. Silti varmasti rekisteröityjen oikeuksista on isossa julkisessa virastossa huolehdittu. Tulokset
ovat siinä mielessä luonnollisia, että esimerkiksi Tietoarkiston dokumentissa suojausten selvittämisen suuri osuus liittyy ennen kaikkea tietojen luovuttamiseen eteenpäin. Arviointi ja kehittämiskohteet ovat usein salaisia jo tietosuojaan ja -turvaan vedoten. Kaikki kyseiset organisaatiot eivät
ole tätä kirjoitettaessa julkaisseet vielä vuoden 2017 tilinpäätöstä. Tällöin voidaan pohtia myös
sitä, muuttuuko sisältö ja rakenne, kun tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy.

Seuraavissa alaluvuissa käymme kunkin osa-alueen osalta asioita lähinnä parhaimpien käytäntöjen
periaatetta noudattaen.

4.2 Organisaation hallussa olevat tietovarannot
Organisaatiossa saattaa olla useita tietojärjestelmiä ja sovelluksia, joissa tietoa tallennetaan ja käsitellään. Henkilötietojen säilyttämisen kannalta on tärkeää tarkastella eri käyttötarkoituksiin muo-
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dostettuja henkilörekisterejä, niiden sisältämiä tietoja sekä perusteluja rekisterinpidolle. Hyvä tiedonhallintatapa edellyttää selkeää kuvaa tietojärjestelmistä sekä laadun ja saatavuuden varmistamista. Tietovarantojen kartoituksessa tulee huomioida ja arvioida suojaustaso, salassa pidettävyys,
tietojen arkaluoteisuus sekä eri tietovarantojen väliset tietovirrat (kuka omistaa tiedon). Keskeisien
tietovarantojen ja tietovirtojen kuvaus sekä arvio tiedon laadusta voidaan tehdä tietotilinpäätöksessä, mutta ne voivat olla myös erillisissä arkkitehtuurikuvauksissakin tms. Tietotilinpäätös voi
sisältää myös tärkeimmät tietojenkäsittelyn tunnusluvut, kuten käsiteltyjen tietoyksiköiden lukumäärät, saatujen ja luovutettujen tietojen sekä tietojen luovutustapahtumien lukumäärät. Tiedon
laadun arviointi on myös tärkeää. Tällöin huomioidaan esimerkiksi menettelytavat ja kriteerit sekä
arvioinnista saadut tulokset (oikeellisuus, tarpeellisuus, täydellisyys ja ajantasaisuus) (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 6-7)

Käsitellyissä tietotilinpäätöksissä organisaation tietovarannot sekä eri tietovarantojen väliset tietovirrat ovat systemaattisesti kuvattuina Trafin ja Väestörekisterikeskuksen tilinpäätöksissä (ks.
kaaviot). Trafin mallissa on lisäksi käsitteistö selvitetty kattavasti ja mallissa kuvataan myös tietopääoman käsite. Trafin tietotilinpäätöksessä on selitetty mitä tietoja tietovarannot sisältävät ja
missä tietoja käsitellään. Tietovirtakuvaukset ovat kaaviossa visuaalisesti ja informatiivisesti (ks.
s. 46). Tietovirtakuvauksissa on lisäksi mukana yksityistahoja koskevat tietovirtakuvaukset. Asiointikanavat eli miten asiakas saa asian vireille on tuotu esille. Tietotilinpäätöksessä on myös huomioitu tietovirroissa hyödynnettävät tietojärjestelmät. Trafin tietovirroista löytyy selvitys myös
asiakirjallisen tiedon kuvauksista osana asianhallintajärjestelmää. Lisäksi Trafi on esittänyt tietojen luovutuksen tiedon julkisuus ja salassa pidettävyys huomioon ottaen sekä tiedon käyttötarkoitus. Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätöksestä löytyy myös informatiiviset kaaviot keskeisistä
tietovirtojen kuvauksista. Viestintävirasto selvittää tietotilinpäätöksessään enemmänkin avoimen
datapolitiikan mukaiset tietoaineistonsa sekä niiden lähteet ja käyttötarkoitukset.

THL:n tietotilinpäätöksessä on myös selostettu laitoksen hallussa olevat tietovarannot, mutta siitä
puuttuvat tietovirtakuvaukset. Tietojen luovutusten periaatteet ovat esillä kaaviossa, joka voisi toimia esimerkinomaisena mallina myös kunnallisille toimijoille, erityisesti ajatellen terveydenhuollon organisaatioita. THL:n tietotilinpäätöksessä on lisäksi kuvattu tietosisällöt ja niiden määrät
sekä selostettu erilaiset toteutetut kysely- ja väestötutkimukset. Lisäksi tilinpäätöksestä löytyvät
tiedot tutkimusluvista sekä annetuista käyttölupapäätöksistä rekistereittäin. Haltik on tietotilinpäätöksessään esittänyt myös keskeiset tietovarantonsa.
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Tietoarkisto on kuvannut tietotilinpäätöksessään hyvin tiedon laatuun liittyviä tekijöitä, jotka koskevat esimerkiksi seulontakriteerien selostusta. Haltikin tietotilinpäätöksessä on huomioitu tietoliikenneverkon käytettävyys.

Tietojenkäsittelyn tunnuslukuja on käsitellyissä dokumenteissa esitetty hieman eri lähtökohdista
käsin. THL:llä on tunnuslukuja erilaisten edellä mainittujen käyttölupiin ym. määriin liittyen. Trafilla tunnuslukuja löytyy rekisteröintitapahtumien kuvausten osalta ja tunnusluvut on lisäksi esitetty toimialoittain yhdenmukaisella tavalla. Tunnusluvuissa on mukana mm tiedot siitä, paljonko
vuodessa edelleen karttuu paperiaineistoja. Haltikin tietotilinpäätöksessä on lueteltu runsaasti erilaisia tunnuslukuja liittyen mm. käyttövaltuusjärjestelmän tunnuslukuihin, sähköpostien määrään
ja datamääriin. Luvut on ilmaistu yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa. Viestintäviraston tietotilinpäätöksessä ei ole tuotu esille tietojenkäsittelyn tunnuslukuja. Tietoarkiston tunnusluvut koostuvat aineistojen arkistoinnin tilastoinneista, saatujen aineistojen lukumääristä, tilastoista sekä aineiston käytön tilastoista sekä jatkokäyttöön toimitettujen aineistojen lukumääristä. Voisi arvioida,
että Tietoarkiston tietotilinpäätöksessä on huomioitu kaikki organisaation keskeiset tietojenkäsittelyyn liittyvät tunnusluvut.

Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätöksessä löytyy kaavio tietopalvelun kautta luovutettujen
tietojen kappalemääristä. VRK on myös ottanut mukaan palvelujen käyttöön liittyvät lukumäärät
sekä väestötietojärjestelmän tietojen luovutusten palvelukohtaiset asiakasluvut. Lisäksi on lueteltu
Suomi.fi –palvelun käyttöasteet, joissa on mukana myös vertailutietoa.
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Kuten ylläolevista kuvioista voi huomata, niin VRK:lta löytyy myös hyviä tapoja siihen, miten
organisaation keskeisiä tietojenkäsittelyyn liittyviä tunnuslukuja voidaan havainnollisesti kuvata.
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4.3 Tietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet
Tietojen käsittelyssä noudatettavat menettelytavat ja periaatteet tarkoittavat keskeistä lainsäädäntöä, toimintaperiaatteita ja käytännesääntöjä, tietoturva- ja jatkuvuussuunnitelmia sekä muuta ohjeistusta, ulkoistamiseen liittyviä menetelmiä ja sopimuksia, tietojärjestelmien ylläpitoon ja hankintaan liittyviä menettelyjä ja sopimuksia, tietojen saamiseen ja luovuttamiseen yhdistyviä menettelytapoja, käyttöoikeushallintaa sekä varsinkin sähköiseen tiedonsiirtoon kuuluvia tietosuojaja tietoturvavaatimuksia. Tiedon elinkaaren hallinta on kokonaisuuden kannalta tärkeä arvioitava.
Näin pyritään kaiken kaikkiaan arvioimaan henkilökunnan tietämystä käsiteltävien tietojen julkisuudesta, salassapidosta ja tietojen suojaamismenettelyistä sekä tietoturvajärjestelyistä ja tehtävänjaosta. Lisäksi arvioidaan henkilöstölle annettava ohjaus ja koulutus sekä niiden ylläpito ajantasaisena. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012,7)

Vertailluissa tietotilinpäätöksissä on kokonaisarkkitehtuuri kuvattu vaihtelevasti. Trafilla ja Viestintävirastolla nämä on kuvattu selkeällä tavalla ja JHS-179 suosituksia noudattaen. Tällaiset yksinkertaistetut ja selkeät mallit tuovat esille sen, että kokonaisarkkitehtuurityö on organisaatoissa
kuvattuna, vaikka sitä ei sinänsä julkisiin dokumentteihin laitetakaan. Dokumenteissa olisi hyvinä
käytäntönä kertoa, miten tieto muodostuu organisaatoissa, esimerkiksi tietotuotannon toimintamallien avulla (Esim. THL).

Tiedonhallinnan strateginen rooli tulee esille esimerkiksi THL:n tietotilinpäätöksessä, jossa se liitetään osaksi digitalisaation edistämistä. Kaikissa vertailluissa dokumenteissa ei ole käsitelty tiedon elinkaaren hallintaa, joka olisi erityisesti EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten kannalta tärkeä asia. Trafilla on kuvattu tiedon hyödyntämisen elinkaaren malli, joka on informatiivinen, selkeä ja osoittaa, että tätä asiaa on mietitty. Trafin dokumentissa on kuvattu lisäksi tiedonohjauksen
merkitystä osana tiedonhallintaa ja tietosuojan hallintamallia. Tiedonohjaussuunnitelman avulla
voidaan varmentaa tietojen oikea-aikainen hävittäminen suhteessa oikeutettuihin käsittelyperusteisiin. Haltikin tietotilinpäätöksessä korostetaan tietotilinpäätöstä osana laatutyötä ja siinä näkökulmassa onko tieto ajan tasalla ja miten vanhan tiedon hävittäminen on toteutettu. Viestintäviraston tietotilinpäätöksessä on kuvattuna tiedonhallintamalli havainnollisella tavalla ja se on kytketty
osaksi strategisia prosesseja.
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Käsitellyissä tietotilinpäätöksissä on käsitelty lisäksi menetelmällisen tason dokumentteja. Hyvinä
käytänteinä on selostaa henkilöstölle suunnattujen koulutusten määrää ja laatua, uusien henkilöiden perehdyttämismenetelmät, erilaisten tietosuojatestien suorittamista organisaatiotasolla sekä
tietosuojan – ja tietoturvan erilaisten ohjeistusten tasoa. Myös henkilöstöltä edellettyjen salassapitositoumusten toteutuminen on esillä käsitellyissä malleissa. Rekisteriselosteiden ajantasaisuuden
esittäminen toimii yhtenä hyvänä indikaattorina. Menetelmissä on hyvinä käytänteinä myös mainita, miten tietosuojaa on organisaatiossa ohjattu ja valvottu. Olemassa olevien toimintapolitiikkojen ja käyttövaltuushallinnan periaatteiden kuvaukset on hyvä selostaa tietotilinpäätöksessä (ks.
Väestörekisterikeskus).

Tietosuojaan liittyvien keskeisten käsitteiden avaaminen on niin ikään hyvä tuoda tietotilinpäätöksessä esille erityisesti sidosryhmiä ja rekisteröityjä ajatellen luottamuksen lisäämiseksi. Trafilla
nämä käsitteet on kuvattu hyvin. Keskeinen lainsäädäntö on avattu osassa dokumentteja ja tietyissä
viranomaistoiminnoissa on lisäksi oma erityislainsäädäntönsä. Tietosuojavastaavan rooli on esimerkiksi Trafilla selvitetty tietotilinpäätöksen tässä osiossa ja se onkin hyvä olla kuvattuna tällaisessa julkisessa yleisölle suunnatussa dokumentissa.

Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätöksessä on esillä kuvaukset tietojen luovutusten periaatteista ja tietovirtakaavioista. Tällainen dokumentaatio tietotilinpäätöksessä lisää rekisteröityjen
luottamusta organisaation toimintatapoihin.
Periaatteellisella tasolla dokumenteissa mainitaan myös osaamisen – ja tietojohtamisen rooli tiedonhallinnan ja tietotilinpäätöksen tuottamisen prosessissa. Tällöin voidaan vetää linjoja sen yhteydestä strategisen tason kehittämiseen. Yhtenä havaintona käsitellyistä dokumenteista on enenemässä määrin niiden rooli myös avoimen datapolitiikan kuvauksen välineenä. Tämä näyttäisi olevan vertailtaessa aiempien vuosien tietotilinpäätöksiin yhä kasvava trendi.

Osassa tietotilinpäätöksissä on avattu tietosuojaperiaatteet kuten lainmukaisuus, kohtuullisuus, läpinäkyvyys ja käyttötarkoitussidonnaisuus käytännön tasolle, joka on hyvän tiedonhallintatavan
mukainen ja läpinäkyvyyttä kuvaava elementti tietotilinpäätöksessä. Yleisestikin tietosuojaohjelmien ym. avaaminen käytännön tasolle on tietosuoja-asioiden viestinnän kannalta tärkeä asia (ks.
Viestintävirasto)
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Käytössä olevien laatustandardien maininta ja tietosuojan kytkeminen osaksi organisaation laatutyötä on hyvä tuoda esille tietotilinpäätöksessä. Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätöksessä on
kattavasti mukana tietosuojan laatustandardeja. Lisäksi siinä on suoritettu vertailua (s. 29) edellisvuoteen nähden, jolloin tietotilinpäätöstä hyödynnetään toiminnan kehittämisen välineenä.

4.4 Tietojen suojaus
Kolmantena kohtana tietosuojavaltuutetun ohjeistuksessa on tietojen suojaus. Silloin kuvataan
kuinka rekisterinpitäjä toteuttaa tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla suojataan henkilötietoja asiattomalta pääsyltä, vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muilta vastaavanlaisilta toimilta. Tietotilinpäätöksessä
voidaan arvioida tietojen suojaamisen periaatteet ja menettelytavat, tietoturvallisuuden keskeiset
tavoitteet ja toteutuskeinot, tietoturvallisuuden hallintaan liittyvät standardit, sisäiset ja ulkoiset
evaluoinnit, riskienhallinnan menettelytavat, tietoturvallisuuden organisointi sekä vastuut ja kehittämisprosessit ja menettelytavat. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 7)

Tietojen suojaukseen liittyvät tekniset ja organisatoriset kuvaukset muodostavat oletettavasti sellaisen osan tietotilinpäätösraportointia, jotka tietoturvallisuuslain nojalla ovat pitkälle salassa pidettäviä eivätkä sisälly odotusarvoisesti julkiseen dokumenttiin. Parhaina käytänteinä käsiteltävissä olleista tietotilinpäätöksistä voidaan nostaa Trafin kaavion tietoturvasta tiedon suojaamisen
näkökulmasta (kuva 29). Kaaviossa on esitetty tietoturvaperiaatteet, jotka nojaavat tietoturvapolitiikkaan, tietoturvan hallintamalliin, ISO 27001 –standardiin, VAHTI – ynnä muiden viranomaisohjeiden noudattamiseen sekä tietoturvaprosesseihin – ja ohjeisiin. Tietoturvastandardit ja ulkopuoliset auditoinnit muodostavat tietojen teknisen ja organisatorisen suojaamisen osalta keskeisen
sisällön.
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Trafin tietotilinpäätöksessä on käsitelty myös tietojärjestelmäsalkkua, jossa on kuvattu mm. yksilöitynä suojattava omaisuus sisältäen tiedot järjestelmistä metatietoineen. Teknisen tietoturvan
osalta on Trafin dokumentissa selitetty lisäksi periaatteet mm. tietojen salausratkaisuihin ja tietoturvakontrollien toteuttamiseen. Tietotilinpäätöksessä on kuvattu myös periaatteet jatkuvuuden- ja
riskienhallintaa. Tietotilinpäätöksessä on selostettu myös periaatteet kumppanien tietoturvan hallinnasta, johon on varauduttu sopimusten ja auditointioikeuksien osalta.

Tietojen suojausten kuvaamiseksi tietotilinpäätöksessä on hyvä selostaa lisäksi käyttöoikeuksien
hallintaperiaatteita. Näiden periaatteiden avaaminen löytyy myös Trafin tietojen suojaamista kuvaavassa osiossa. Olennaista tietojen suojaukseen liittyen on lisäksi tietoturvatapahtumien raportoinnin järjestäminen ja ohjeistaminen. Näillä toimenpiteillä on tärkeä merkitys EU:n tietosuojaasetuksen mukaisen tietoturvapoikkeamien ilmoitusvelvollisuuden osoittamisen kannalta.
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Viestintäviraston tietotilinpäätöksessä viitataan samoihin sertifikaatteihin kuin Trafilla. Dokumentissa todetaan, että tietoturvallisuuden hallinnan standardi toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden yhtenä osana. Siinä on todettu myös viraston noudattavan toiminnassaan valtionhallinnon tietoturvavaatimusten ja -suositusten sekä kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (Katakri) mukaisuutta kulloinkin soveltuvalla tavalla. Viestintäviraston tietotilinpäätöksessä on muutoinkin kuvattu pitkälle samat tiedon suojauksen periaatteet kuin Trafilla. Lisäksi
voidaan mainita, että Viestintävirastolla on olemassa erikseen julkaistu riskienhallintapolitiikka.

Tietoarkiston tietotilinpäätöksessä on kuvattu kattavasti periaatteet ja menetelmät tietojen anonymisoimiseksi ja pseudonymisoimiseksi. Tämä on tietosuoja-asetuksen vaatimusten osalta myös
olennainen asia, erityisesti mikäli organisaatio käsittelee suuria määriä tutkimus- ja tilastointikäyttöön tarkoitettuja henkilötietoja.

Yhteenvetona tietojen suojaamisesta voidaan todeta, että tietoturvallisuuden standardit ja serfikaatit tietotilinpäätöksessä ovat esimerkkejä hyvistä käytännöistä tietojen suojaamisesta osana tietoturvan hallintaa. Kuvaukset tietojen pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista organisatorisena
keinoa tietojen suojauksessa ovat myös tärkeä osa tietojen suojausta.

4.5 Tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta
Seuraavaksi aiheena on tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta. Organisaatiossa on tärkeää varmistaa hyvän tiedonkäsittelytavan ja hyvän tiedonhallintatavan noudattaminen. Valvonta voi olla
myös osa muuta sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Toisaalta valvonnan tuloksia ja niihin liittyviä toimenpiteitä tulee arvioida. Seuranta ja valvonta käsittävät tietotilinpäätöksessä tietojen käsittelyyn kohdistuvaa riskien arviointia ja hallintaa, tietovarantojen ja tietovirtojen laadunvalvonnan toimenpiteet, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tietojen käsittelytoimenpiteiden valvomiseksi tehdyt toimenpiteet sekä näiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä ja kehittämistä. Lisäksi voidaan kuvat ulkoista laillisuusvalvontaa suorittavien viranomaisten sekä tuomioistuinten päätökset
kaudella ja niiden vaikutukset. Pohdittavaksi kunkin organisaation osalta jää, mikä on valvonnan
ja seurannan riittävyys sekä kehittämistarpeet. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 8)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ensimmäisen tietotilinpäätöksen ehkä mielenkiintoisin ja
huomiota herättävin asia on vuonna 2017 tapahtunut 6000 henkilön tietojen vuotaminen verkkoon.
Vuoto huomattiin seurannan ja valvonnan myötä, mikä johti laajamittaiseen kehittämisohjelmaan.
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Trafin vuoden 2016 tietotilinpäätöksessä ei ole puolestaan juuri suoria viittauksia seurantaan ja
valvontaan. Näin voidaan taas pohtia löytyisikö niitä julkistamattomasta versiosta tai muusta organisaation raportoinnista. HALTIK selventää raportissaan suojauksia, joihin laajasti katsoen voidaan sisältää myös valvonta.
Viestintäviraston selvityksessä sisäinen ja ulkoinen valvonta sekä riskienhallinta on yhdistetty periaatteiden ja käytäntöjen alle. Organisaatiota valvotaan muiden valtionhallinnon toimijoiden toimesta. Sisäistä valvontaa tuetaan myös sisäisillä tarkastuksilla. Riskienhallinnasta on julkaistu viraston oma riskienhallintapolitiikka. Lisäksi toimintaa on koottu jatkuvuussuunnitelmiin.
Tietoarkisto mainitsee erikseen aineistonsa ja sen käytön valvonnan, johon liittyy rekisteröintien
hylkäyksiä, hylättyjä käyttölupahakemuksia sekä asiakastilien ja käyttäjien valvontaa. Väestörekisterikeskus on käsitellyt seurantaa ja valvontaa selkeästi oman otsikon alla. Tekstissä on selvitetty hyvin lokiselvitysprosessit ja myös lokit on julkaistu kuten alla olevasta kuvasta voi nähdä:
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Väestörekisterikeskus seuraa lokien avulla ylläpitotapahtumia. Kansallisen palveluarkkitehtuurin
palvelujen, seurannan ja valvonnan pohjana ovat ohjeistukset ja käytänteet. Lisäksi organisaatio
valvoo ja seuraa omaa toimintaansa tietoturva- ja laatuauditointien, säännöllisten tietoturvaraporttien sekä sisäisen valvonnan arviointien avulla. Riskienhallinnan, tietosuoja ja -turvapoikkeamien
osalta käytössä on keskitetty raportointi- ja hallintajärjestelmä. Tämän kautta on tarkoitus saada
tietoa pitkän aikavälin trendeistä ja jatkossa sitä toivotaan käytettävän myös tietosuoja-arviointien
pohjana. Väestörekisterikeskuksen toimintaa seurataan kansallisena toimijana myös ulkopuolisten
viranomaistahojen toimesta.

4.6 Rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen
Rekisteröityjen oikeuksien3 toteutuminen on myös yksi tietotilinpäätöksessä mahdollisesti arvioitava asiakokonaisuus. Tämä tarkoittaa ohjeistuksessa lyhyesti sanottuna tarkastusoikeus- ja virheenkorjauspyyntöjen lukumäärää ja niihin annettuja vastauksia sekä rekisteri- ja tietosuojaselosteiden saatavuutta rekisteröityjen informoinnin osalta. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 8)

Tutkituissa dokumenteissa tätä kokonaisuutta ei ole pidetty määrällisesti merkittävänä, mikä ei
kuitenkaan tarkoita, ettei näitä oikeuksia otettaisi vakavasti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on
selvittänyt EU:n tietosuoja-asetuksen aiheeseen liittyvät artiklat ja niiden sisällön. Lisäksi se on
listannut tarkastuspyyntöjen määrät. Trafin tietotilinpäätöksen osuutta voisi pitää malliesimerkkinä siitä, miten nämä asiat voidaan esittää. Siinä on huomioitu Trafin oma toiminta eikä vain
selostettu pykälien sisältöä. HALTIKilla näitä tietoja ei ole laisinkaan, mutta sen tietotilinpäätös
on tehty jo vuonna 2011 eli ennen tietosuoja-asetuksen julkaisua. Lisäksi tietotilinpäätöksen tausta
on ollut heille muutenkin toisenlainen. Viestintäviraston dokumentista rekisteröityjen oikeuksia
käsittelevä luku on jätetty pois vuodelta 2017, mutta vielä vuotta aiemmin niitä on kommentoitu
peilaten organisaation toimintaan. Esimerkiksi Viestintäviraston lakisääteisiin rekistereihin ei
lainsäädännön mukaisesti sovelleta kuitenkaan asetuksen säännöstä rekisteröidyn oikeutta tulla
unohdetuksi eli poistetuksi järjestelmästä. Tietoarkisto käsittelee rekisteröityjen oikeuksia niukasti. Väestörekisterikeskus ei sekään ole tuonut selkeästi esille rekisteröityjen oikeuksiin liittyviä
asioita. Näihin voidaan yhdistää ainoastaan tarkastuspyynnöt ja niistä kertovat tunnusluvut.

3

Luvussa 2 on käyty lävitse EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröityjen oikeuksia.
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4.7 Arviointi ja kehittämiskohteet
Ohjeistuksessa on vielä erikseen mainittu arviointi ja kehittämiskohteet. Tietotilinpäätöksessä on
tarkoitus sen mukaan tunnistaa nykytilan arvioinnin pohjalta kehittämiskohteita ja mittaamisen
tarpeellisuutta sekä niihin liittyvää seurantaa ja selvitystä. Kohteina voivat olla esimerkiksi prosessit, tiedon laatu tai uuden teknologian käyttöönotto. Tarkoitus on siis tehdä johtopäätöksiä, arvioida kehitystä ja onnistumisia. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2012, 8)
Tämä tietotilinpäätöksen osa voi olla kuten Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ilmaisee ”osittain salainen tietoturvan varmistamiseksi”. Kehittämiskohteet liittyivät julkisessa versiossa lähinnä tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn. Taustalla on jo aiemminkin tässä raportissa mainittu tietovuoto. Sen myötä organisaatio on pyrkinyt kehittämään ja parantamaan toimintaansa laajan kehittämisohjelman avulla. Tehdyssä yhteenvedossa selvitetään puutteita ja myönnetään ongelmat.
Muuta vaihtoehtoa tuskin on ollutkaan.
Trafilla on kehittämisestä ja tulevaisuuskuvasta useita sivuja, mutta ne sisältävät melko yleisluonteista tekstiä. Haltikin tai Viestintäviraston tilinpäätöksissä ei ollut varsinaista arviointia tai kehittämiskohteita laisinkaan. Ne on saatettu jättää tarkoituksella pois julkaistusta dokumentista. Tietoarkisto puolestaan on listannut selkeästi aloitetut kehittämiskohteet sekä seuraavan vuoden kehittämistavoitteet. Kohteiden merkitystä on jonkin verran myös arvioitu. Väestörekisterikeskuksen
tietotilinpäätöksessä on tuotu kehittäminen ja arviointi selkeästi usean sivun mittaisesti esille. Siinä
on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja muodostettu projekti niiden täyttämiseksi
määräajassa. Projektin myötä huomioita on kiinnitetty mm. vaikutustenarviointiin, sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteutumiseen, rekisteröityjen oikeuksien toteutumiseen Väestörekisterikeskuksen toiminnassa.
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5 HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
5.1 Muuttuva toimintaympäristö: Miksi tietosuoja on tärkeää juuri nyt?
EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen voimaantulo on tuonut mukanaan monia muutoksia käytännön
toimintaan. Taustalla on digitalisaation ja sen mahdollistamien uusien markkinoiden kasvava rooli
maailmanlaajuisesti, mikä lisää merkittävästi henkilötietojen käsittelyä ja samalla niihin kohdistuvia väärinkäytösten uhkia. Sääntely vaikuttaa digitaaliseen toimintaympäristöön kokonaisuudessaan. Toisaalta asetus harmonisoi EU:n sisäistä tietosuojasääntelyä sujuvoittaen sisämarkkinoiden
toimintaa, kun jokaisessa jäsenvaltiossa noudatetaan samaa tietosuojalainsäädäntöä eikä alueen
sisällä toimivien yritysten tarvitse erikseen jokaisessa jäsenvaltiossa hyväksyttää palveluitaan kunkin maan erilaisen tietosuojasääntelyn nojalla. Toisaalta uusi sääntely tuo merkittäviä uusia velvoitteita rekisterinpitäjille sekä lisää oikeuksia rekisteröidyille. Muuttuva toimintaympäristö pakottaa kaikki jäsenvaltioiden toimijat arvioimaan henkilötietojen käsittelyn periaatteensa vastaamaan tietosuoja-asetuksen uusia velvoitteita, joista merkittävimpinä uutena periaatteena on osoitusvelvollisuuden eli accountability-periaatteen tuominen osaksi tietosuojalainsäädäntöä.

5.2 Haastateltavien arvioita
Tässä työssä haastateltujen organisaatioiden tietotilinpäätösprosessin haasteena koettiin ensinnäkin, että sen asema johdon työkaluna ei ole vielä kuntatasolla vakiintunut. Tietotilinpäätöksen
laadinta on usein pitkälle tietosuojavastaavan harteilla ja siten ehkä helposti yhden työntekijän
subjektiivinen näkemys siitä, mitä asioita siihen tulisi koota. Tietosuojavastaavan tukena on
usein tietosuoja- ja tietoturvaryhmä, jossa tietotilinpäätös myös käsitellään ja hyväksytään. Haastatteluissa tuli myös esille, että tietosuojauudistukseen liittyvää hallinnollista työtä ja sen mukanaan tuomia taloudellisia vaikutuksia ei vielä pystytä täysin arvioimaan.

Tietotilinpäätöksellä ei vielä toistaiseksi ole asemaa virallisena dokumenttina, joka hyväksyttäisiin ylemmällä tasolla ja allekirjoitettaisiin virallisesti. Haastattelujen perusteella tilinpäätökselle
toivottaisiin kuitenkin tällaista asemaa, jotta sen vaikuttavuus organisaation sisällä ja ulkona kasvaisi. Tietotilinpäätöksen laadinta ei pääsääntöisesti ole vielä vakiintunut viralliseksi vuosikelloon pohjautuvaksi prosessiksi. Tähän on vaikuttanut juuri edellä mainittu vakiintumattomuus
sen hyödyntämisestä johdon työvälineenä ja tiedolla johtamisen yhtenä indikaattorina ja keinona.
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Kaikissa haastatteluissa tuli kuitenkin esille se, että tietotilinpäätösprosessi tullaan jatkossa sitomaan viralliseen vuosikellorytmiin.

Haastatteluista kävi lisäksi ilmi, että nykyisen muotoiset julkaistut tietotilinpäätökset ovat usein
luonteeltaan melko yleisluonteisia ja enemmänkin selostavia, kuin todellisia kuvauksia organisaation tietosuojan- ja tietoturvan tilanteesta. Julkisesti saatavilla olevat tietotilinpäätökset, joita
tässä raportissa on käsitelty, ovat pääsääntöisesti valtionhallinnon alalta ja niistäkin on pääsääntöisesti olemassa julkinen ja sisäinen versio. Tietoturvallisuusasioiden yksityiskohtaista käsittelyä ei salassapitovelvoitteiden osalta kuulukaan olla julkisesti saatavilla. Toisaalta tietotilinpäätöksiin ei välttämättä haluta sisällyttää organisaation kannalta epäedullisia asioita. Tämän perusteella voidaan kysyä, voidaanko nykyisen muotoisilla tietotilinpäätöksillä todentaa organisaation
todellinen tietojenkäsittelyn tilanne? Hyvin laaditulla tietotilinpäätöksellä voidaan kyllä lisätä
luottamusta rekisteröityjen ja sidosryhmien suuntaan. Haastatteluissa kävi myös ilmi, että julkaistavan ja sisäisen tietotilipäätöstiedon rajaa on haasteellista määritellä.

Yhtenä keskeisenä haasteena mainittiin tarve saada tietotilinpäätökseen yhteismitallisia ja todellista tietosuojan ja tietoturvan tilaa koskevia mittaristoja. Näihin toivottiin myös kansallisella tasolla yhdenmukaista sääntelyjä, jotta tietosuoja-asioiden tilaa voitaisiin aidosti verrata organisaatioiden välillä siten, että ne kertoisivat olennaiset seikat tietoturvallisuudesta. Tällaisten mittarien
luonti on koettu erityisen haastavaksi osittain juuri kansallisen ohjeistuksen puutteen ja toisaalta
niiden eräänlaisen subjektiivisuuden vuoksi. Nehän luodaan jokaisessa organisaatioissa omista
lähtökohdista käsin. Yhdessä haastatelluista organisaatioista tällaisten mittarien kehittäminen ja
soveltaminen olivat jo pitkällä. Haasteena on myös näiden mittarien ja tunnuslukujen organisaation sisäinen yhdenmukaisuus erityisesti kuntakonsernitasolla, jossa tiedot kerätään usealta eri
toimialalta. Miten saavutetaan tilanne, jossa tunnusluvut, jos ja kun niitä hyödynnetään tietotilinpäätöksessä, ovat perustaltaan johdettu samoin periaattein? Pienemmissä kunnissa ja kuntayhtymissä ei ole aivan yhtä suuria haasteita tunnuslukujen yhteismitattavuuden kanssa.

Tähän liittyen yksi keskeinen haaste erityisesti konsernitasolla koskee henkilörekisterihallinnon
järjestämistä ja rekisterinpitäjän määrittelemisen vaikeutta, joka korostuu erityisesti maakuntatasolla. Kunnilla on omaa erityislainsäädäntöä ja yhteisen nimittäjän löytäminen on haasteellista.
Miten hallinnoidaan tunnuslukujen raportointia esimerkiksi palvelusetelitoimittajilla tai ostopalvelutoiminnassa?
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Tietotilinpäätöksen ja tietosuoja-asioiden ottaminen osaksi riskienhallintaa on kuntapuolella
haastattelujen perusteella vielä kehittämisvaiheessa, mutta se nähtiin yhtenä kehittämiskohteena.

Tietotilinpäätöksen mahdollisuudet haastatteluissa nähtiin siinä, että sen avulla voidaan saada
tietosuoja paremmin johdon agendalle ja raportointiin, joka näin ollen toisi tehokkuutta koko tietosuojahallintamallin organisoimiseen kuntaorganisaatiossa. Tietotilinpäätöksen laadinnan prosessikuvauksella voitiin lisäksi nähdä olevan lisäarvoa osana tiedonhallinnan kehittämistä organisaatiossa - sen yhtenä osana. Näin se voisi osaltaan tehostaa organisaation tietojenkäsittelyn ja
tiedonhallinnan prosesseja. Lisäksi sen käyttöönotolla nähtiin mahdollisuus vertailuun tietosuojan käsittelyjen seurannan parantumisesta edellisvuosiin nähden. Tietotilinpäätökseen sisältyvällä dokumentaation laadinnalla nähtiin organisaation kannalta edullisena hyvän yleiskuvan
saaminen nykyisestä toiminnasta. Tämä mahdollistaisi tunnistamaan ongelmakohtia ja auttaisi
kehittämään parempia tietosuojaan liittyviä prosesseja.

Tietotilinpäätöksen mahdollisuuksiin osoitusvelvollisuuden täyttäjänä kuntalaisten suuntaan oltiin vielä odottavaisia, kenties siitä syystä, että tällainen malli ei kuntaorganisaatioissa ole vielä
toteutunut. Tietotilinpäätöksen roolia yhtenä osoitusvelvollisuuden toteuttajana sekä läpinäkyvyyden ja avoimuuden osoittajana tosin pidettiin haastatteluissa tärkeänä. Toisaalta tuotiin esille
myös se, että vasta vakiintunut käytäntö tulee selventämään, miten osoitusvelvollisuus jatkossa
tulee toimimaan rekisterinpitäjän velvollisuutena.
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6 TIETOTILINPÄÄTÖS KÄYTETTYJEN LÄHTEIDEN
VALOSSA
6.1 Dokumenttien ja haastattelujen anti pähkinänkuoressa
Kuten tässä työssä on aiemmin määritelty, niin tietotilinpäätös on lyhyesti määriteltynä organisaation vapaaehtoinen, sisäisen tarkastelun myötä syntyvä raportti, joka kuvaa tietojen käsittelyn nykytilaa sekä arvioi tietosuojaa ja tietoturvaa. Samalla sillä pyritään selvittämään kehittämistarpeita
ja niihin liittyviä toimenpiteitä.
Tämä työn tarkoituksena oli keväällä 2018 selvittää rajatun aiheiston pohjalta tietotilinpäätöksen
rakennetta, tuottamisprosessia ja siihen liittyviä toimijoita sekä tiedon keräämisen tapoja organisaatiossa. Näin etsimme vastausta prosessin ja sen toimijoiden muodostamaan kokonaisuuteen.
Teimme siis sovitusta aineistosta analyysin, jonka selvennykseksi loimme mallin. Malli on esitettynä seuraavassa alaluvussa. Tarkoituksena on kuitenkin, että kukin organisaatio voisi jatkaa
siitä eteenpäin antamalla tälle mallille/kehikolle sisällön. Kuuden internetistä vapaasti käytössä
olleen tietotilinpäätösdokumentin sekä kolmen kunnan tietosuojavastaavan haastattelujen pohjalta analysoimme, millaisena tietotilinpäätös niissä näyttäytyi. Haastattelut täydensivät syntyvää
kuvaa etenkin prosessien ja toimijoiden osalta. Työn lähtökohtana oli Tietosuojavaltuutetun toimiston vuonna 2012 julkaisema dokumentti tietotilinpäätöksen laatimisesta. Varsinaisesti se ei
ole kuitenkaan ohjeistus, vaan lähinnä yleisluonteinen selostus aiheesta ja tietotilinpäätöksen
merkityksestä.

Läpikäydyt dokumentit olivat hyvin erilaisia ilmiasultaan, mutta myös sisällöltään. Trafin dokumentti oli selkeästi laajin ja kattavin. Toisaalta tämä johtuu myös organisaation toiminnan luonteesta ja laajuudesta. Joka tapauksessa tiedot on kirjattu ylös hyvin ja selkeästi. Visuaalisuus on
varsinkin hienosti toteutettu. Tavallisen kunnan tietotilinpäätöksen oppaaksi tai yleensäkin organisaation tilinpäätöksen esimerkiksi se on turhankin pitkä.

Haltikin tietotilinpäätös ominaisuuksineen pitää kiinnittää aikaan ja paikkaan, mutta sen ansioina
voidaan pitää teknisiä tunnuslukuja. Tietoarkiston tietotilinpäätöksessä tunnusluvut ovat hyviä ja
kattavia. Lisäksi etenkin kehittämistoimet on tuotu selkeästi esille. THL:n dokumentissa on kerrottu keskeiset tietovirrat tietoluovutuksiin liittyen, joskin visuaalisempi esittämistapa helpottaisi
asioiden hahmottamista. Tietosuojaan liittyvät kehittämishankkeet on selostettu käytännöllisellä
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tasolla. Väestörekisterikeskukselta löytyy hyviä kaavioita ja tietovirtakuvauksia ja erilaisia tunnuslukuja on tuotu runsaasti esiin. Visuaalisuuteen on kiinnitetty huomiota. Toisaalta raportissa
on tietoa niin paljon, että luettavuus tästä kärsii jonkin verran.

Viestintäviraston tietotilinpäätös pyrkii vastaamaan osoitusvelvollisuuden tuomiin haasteisiin.
Dokumentissa on selkeästi rakenteellisesti samoja osia kuin tietosuojavastaavan ohjeistuksessakin,
joten niiltä osin voidaan sanoa, että ohje on tuotu käytäntöön. Toisaalta suojausta, rekisteröityjen
oikeudet ja oikeastaan kehittämiskohteet ovat jääneet syystä tai toisesta julkisessa versiossa huomioimatta. Tiedonhallinnan mallitkin ovat yllättävän yleisellä tasolla esitetty ilman kiinnittämistä
omaan organisaatioon. Kuitenkin muissa osioissa näin on tehty.

Kustakin dokumentista löytyy ansionsa, mutta myös vähemmän onnistuneet puolet. Tosin merkitystä on myös sillä, miltä kannalta ne otetaan luettavaksi. Kaikkien käsiteltyjen tietotilinpäätösten
osalta voidaan tietyllä tavalla kysyä ovatko ne riittäviä ja tarpeeksi kattavia kerrottuun tarkoitukseensa nähden? Sitä voi luonnollisesti kukin pohtia omasta näkökulmastaan. Tässä uskomme, että
yhtenä vaikuttavana tekijänä on kuitenkin salaisen ja julkisen tiedon ero. Mitä halutaan tai voidaan
kertoa julkisesti? Dokumentin ei tulisi olla vain selostava saavutusten luettelo, kuten eräs haastateltavista asian ilmaisi.
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Dokumenttien annista voi tiivistäen tehdä taulukon parhaiden käytäntöjen ajatusta ja Laadi tietotilinpäätös -dokumentin rakennetta noudattaen.
Dokumentti
THL

Organisaation hallussa olevat tietovarannot
Tietojen luovutusten periaatteet
tuotu hyvin esille. Tunnusluvut käyttölupien määrästä.

Tietojen käsittelyssä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat
Tietotuotannon toimintamalli tiedon muodostamisessa.

Trafi

Kuvattu kattavasti. Tunnusluvut toi- Kokonaisarkkitehtuurikuvaus katmialoittain yhdenmukaisesti.
tava.
Tiedonelinkaarenhallinnan
kaaviot mukana. Osaamisen mittarit ja tietojohtaminen.

HALTIK

Listattu. Käytettävyyden arviointia. "Laatutyön osalta tietotilinpäätökRunsaasti erilaisia tunnuslukuja.
sen tehtävä on kertoa, onko tieto
ajan tasalla, mitä vanhalle tiedolle
tehdään, mitä tietoa on hävitetty ja
miten"
Lähinnä avoimen datan -politiikan Kokonaisarkkitehtuurikuvaus katmukaiset tietoaineistot mukana. tava.
Tiedonelinkaarenhallinnan
Mukana ei ole tietojenkäsittelyn kaaviot mukana. Tiedonhallintatunnuslukuja.
malli. Tietosuojatyön organisointi.
Tietosuojaselosteet.

Viestintävirasto

Tietoarkisto

Vuoden aikana tulleet aineistot kes- Lainsäädäntö, roolitus ja koulutus.
kiössä. Seulontakriteerit laadun takaajana. Yleisesti ottaen mukana organisaation keskeiset tietojenkäsittelyn tunnusluvut.

Väestörekisterikeskus

Kuvattu kattavasti. Hyvä malli tun- Toimintapolitiikat ja käyttövaltuusnuslukujen havainnollistamisesta.
hallinta. Tietojenluovutuksen periaatteet. Ohjeistukset huomioitu hyvin. Käyttövaltuudet.

Taulukko 2. Tietovarannot, periaatteet ja menetelmät arvioiduissa dokumenteissa.
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Dokumentti
THL
Trafi

HALTIK
Viestintävirasto

Tietoarkisto
Väestörekisterikeskus

Tietojen suojaus

Tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta

Tietoturvakaavio tiedon suojaamisen näkökulmasta (ISO 27001). Ulkopuoliset auditoinnit. Tietojärjestelmäsalkku. Riskienhallinta ja jatkuvuus. Salausratkaisut. Käyttöoikeuksien hallinta. Sopimusratkaisut. Tietoturvatapahtumien raportointi.

ISO 27001-standardi.

Sisäinen ja ulkoinen valvonta sekä
riskienhallinta on yhdistetty periaatteiden ja käytäntöjen alle.

Anonymisointi ja pseudonymisointi. Valvonta huomioitu ja mukana yksityiskohtaistakin tietoa.
Käsitelty oman otsikon alla. Lokitus.

Taulukko 3. Tietojen suojaus sekä tietojen käsittelyn seuranta ja valvonta arvioiduissa dokumenteissa.

Dokumentti
THL
Trafi

HALTIK
Viestintävirasto

Rekisteröityjen oikeuksien toteutu- Arviointi ja kehittämiskohteet
minen
Tarkastuspyyntöjen määrät.
"osittain salainen tietoturvan varmistamiseksi"
Selostusta oikeuksista voisi pitää Useita sivuja yleisluonteista tekstiä.
mallina, jossa on huomioitu myös
oma toiminta.
Jättänyt pois verrattuna vuoteen
2016.

Tietoarkisto

Aloitetut kehittämiskohteet ja seuraavan vuoden kehittämistavoitteet
selkeästi listattu ja jonkin verran arvioitu.

Väestörekisterikeskus

Hyvä usean sivun mittainen selvitys.
Projekti.

Taulukko 4. Rekisteröityjen oikeudet sekä arviointi ja kehittäminen arvioiduissa dokumenteissa.
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Haastatteluiden osalta tärkeimmät asiat voidaan esittää tiivistettynä seuraavasti:
Aihe
Tietotilinpäätösprosessin
vaihe

Tampere
Tietotilinpäätöksiä
laadittu useamman
vuoden ajan.

Espoo
Ensimmäinen tietotilinpäätös on
laadittu projektina.

Julkisesti saatavilla

Ei ole.

Julkinen versio tar- Koko tietotilinpääkoitus julkaista
tös tarkoitus julverkkosivuilla. Teh- kaista verkossa.
dään myös sisäinen raportti.

Merkitys

Tavoitteena toimia
johdon työkaluna
tietosuojan kehittämisen välineenä.

Merkitys muotou- Läpinäkyvyyden
tuu käytännön
edistäjä sekä johmyötä. Tarkoitus
don työkalu.
toimia läpinäkyvyyden edistäjänä.

Prosessi ja toi- Tietosuojavastaava
mijat
koordinoi tietotilinpäätöstietojen keruun eri toimialoilta. Tietotilinpäätöksen omistajataho on tietohallintoyksikkö. Tietotilinpäätöksen hyväksyy tietoturvaja tietosuojaryhmä.

Tietosuojavastaava
koordinoi tietotilinpäätöksen laadintaa. Työhön
osallistuu tietosuoja- ja tietoturvaryhmä.

Forssa
Tietotilinpäätöksen
laadinta aloitettu/suunnitelmissa.

Tietosuojavastaava
koordinoi tietotilinpäätöksen laadintaa. Työhön osallistuu lisäksi perustettu tietosuojaorganisaatio.

Taulukko 5. Tietosuojavastaavien haastatteluiden yhteenveto.

Käytössämme olleiden dokumenttien valossa tietotilinpäätöksen tekijät vaihtelivat ulkopuolisesta
toimijasta tietosuojavastaavaan. Tosin aina varsinainen kirjoittaja ei tullut selkeästi esille. Vastuutahoina saattoi olla tietojohtaja tai talousjohtaja, joka osaltaan saattaa kertoa tietotilinpäätösprosessin vakiintumattomuudesta, mutta myös sen merkityksen vaihtelevuudesta. Normaalisti tieto
kerättiin kuitenkin eri yksiköistä ryhmätyöskentelyn kautta. Yhteenvetona voidaan kuntahaastatteluiden osalta sanoa, että kunnissa tietosuojavastaava tavallisesti koordinoi tiedonkeruutyön ja
myös vastaa tietotilinpäätösdokumentin kokoamisesta. Tiedot kerätään toimialoittain valittujen
tunnuslukujen osalta. Tietojenkeruussa hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan tietojärjestelmistä saatavia tietoja. Tietosuoja- ja tietoturvatyötä koordinoi usein taustalla oleva tietosuoja-
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organisaatio. Tietotilinpäätös raportoidaan organisaation johdolle säännöllisesti. Tietotilinpäätöksen merkityksenä on tällöin toimia paitsi läpinäkyvyyden ja osoitusvelvollisuuden edistäjä, mutta
myös johdon työkaluna tietosuojan ja tietoturvan kehittämisessä.

Tietotilinpäätöksen taustalla on ennen kaikkea prosessi, joka on alkanut projektina. Tietotilinpäätöksen laatimisprosessia voidaan kuvata yksinkertaistaen alla olevalla kaaviolla.

Kuvio 6. Tietotilinpäätösprosessin vaiheet

Nykytilan kartoituksen jälkeen organisaatiossa tulisi käydä läpi mitä muutoksia ja toimia tietosuoja-asetus organisaatiossa tarkoittaa. Riskiperusteinen lähestymistapa määrittää rekisterinpitäjään kohdistuvia velvoitteita. Toimien laajuus ja laatu ovat riippuvaisia organisaatiosta ja sen henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvasta riskistä ja käytännöistä. (Tietosuojavaltuutetun toimisto
2017, 11). Tietotilinpäätösprosessi sisältää jatkuvan arvioinnin ja seurannan valittujen tunnuslukujen ja kehittämiskohteiden seurannan osalta. Kyseessä on siten jatkuvan kehittämisen prosessi
oman organisaation toiminnan arvioimiseksi ja parantamiseksi.
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6.2 Tietotilinpäätöksen esimerkkirakenne
Tämän alaluvun tarkoituksena on ollut luoda yksinkertaistettu esimerkinomainen malli tietotilinpäätöksestä käytettyjen lähteiden pohjalta.

[Mukaan tulee vielä word-tiedosto, johon tiedot voi halutessaan täyttää.]
[Raportin varsinaisesta tekstiosuudesta löytyy arviointia ja pohdintaa kuhunkin lukuun.]
[Taustaksi kannattaa perehtyä EU:n tietosuoja-asetuksen 5. artiklaan]

1

TIETOTILINPÄÄTÖKSEN TARKOITUS
Tämän luvun tehtävänä on toimia tietotilinpäätöksen johdantona. Tekstistä olisi hyvä
käydä ilmi tietotilinpäätöksen merkitys organisaatiossa ja kenelle se on varsinaisesti
kohdennettu. Tämä kertoo luonnollisesti myös raportin sisällön painotuksista. Onko
tietotilinpäätös osa strategiatyötä? Tietotilinpäätös voi olla osoitusvelvollisuuden
osoittamisen väline, sisäisen ja ulkoisen valvonnan raportti, luottamuksen osoitusta
rekisteröityjen ja sidosryhmien suuntaan, johdon työväline tai niitä kaikkia yhdessä.
Raportin tässä vaiheessa tuntuisi luontevalta myös selvittää onko käsillä oleva dokumentti tiivistelmä tai onko erikseen rakennettu julkinen ja salainen versio. Näillä seikoilla on luonnollisesti vaikutusta myös sisältöön.
Johdannossa voidaan esimerkiksi kuvata, miten tietotilinpäätöksen tiedot on kerätty.
Myös tietosuojaan ja laajemmin tiedonhallintaan liittyvien keskeisten käsitteiden kuten osoitusvelvollisuuden avaaminen voi olla erityisesti sidosryhmänäkökulman kannalta perusteltua. Tietosuojaperiaatteista lainmukaisuuden ilmeneminen organisaatiossa voisi olla hyvä esittää jo tässä alussa kuntalain, hallintolain, julkisuuslain ja
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kautta yleisesti.
Lopuksi tässä voisi olla paikallaan tiivistelmän tekeminen käsitellyistä asioista, mikä
sisältäisi myös katsauksen tärkeimpiin tapahtumiin. Varsinkin jos organisaatiossa on
ollut laajempi tietoturvapoikkeama (tietovuoto).
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2

TIETOTURVALLISUUDEN JA -SUOJAN TOTEUTTAMINEN ORGANISAATIOSSA
Tämä luvun tehtävänä on selvittää tietoturvan ja tietosuojan organisoinnin toteuttamisen menetelmiä organisaatiossa. Tietosuoja- ja tietoturvatyön organisointi ja sitä
myöten myös tietosuojavastaavan rooli on merkittävä tekijä myös tietoturvan kannalta. Rekisterinpitäjä on tietosuoja-asetuksen (artikla 24) mukaan vastuussa siitä,
että se toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan
ja käytännössä myös osoitetaan, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstön koulutusta, sisäisiä ohjeistuksia ja määräyksiä, salassapitosopimuksia ja -sitoumuksia, tilivalvontaa ja käytönvalvontaa, tietojen salausta,
tietojen anonymisointia tai pseudonymisointia, tietojärjestelmien ja rekistereiden auditointeja, etäkäyttöyhteyksiä, käyttövalvontaa, teknisiä rajoituksia, tarkastus- ja valvontajärjestelmiä, tietotilinpäätösprosessia, käytännesääntöjen sekä sertifikaattien
käyttöä. (Kuntaliiton yleiskirje 14/2017) Näiden ohella tässä kohden voisi miettiä tietojen saatavuuden, eheyden (oikeellisuus ja ristiriidattomuus) ja luottamuksellisuus
sisältöä.

Ennen kaikkea pitäisi muistaa, ettei tietosuojaa ei ole olemassa ilman tietoturvaa.
Tietosuojatyön organisoinnin kannalta työhön mukaan kannattaa ottaa yksiköitä,
jotka käsittelevät henkilötietoja tai jotka huolehtivat järjestelmien tai sovellusten hankinnasta, käyttöönotosta, kehityksestä tai ylläpidosta. (VAHTI-raportti 2016, 20)
Tietoturvallisuuden toteuttamiseksi voidaan organisaatiossa käyttää hyväksi hallintamalleja esim. ISO/IEC 27001 ja niihin liittyviä auditointeja. EU:n tietosuoja-asetus
velvoittaa siihen, että henkilötietojen tietosuojasta on huolehdittava koko niiden elinkaaren ajan. Joka tapauksessa kunkin organisaation on itse suhteutettava tietoturva
omaan kokoonsa ja toimintaansa nähden ylimitoittamatta sitä.

Tietosuoja-asetuksessa omaksutun riskiperusteisen lähestymistavan mukaan asetuksessa vaaditut konkreettiset toimenpiteet suhteutetaan henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille aiheutuvaan riskiin. VAHTI-raportti (2016, 2426) on tiivistänyt tietosuojan kannalta tärkeimpiä osa-alueita, joista voisi tarvittavin
määrin mainita myös tietotilinpäätöksessä. Näitä ovat jatkuvuus ja riskienhallinta,
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riskianalyysi, turva-arkkitehtuuri, tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, pääsynhallinta, omaisuuden ja tiedon hallinta, päivitysten ja muutosten hallinta, fyysinen
turvallisuus, henkilöstöturvallisuus, toimittajien ja sopimusten hallinta, toiminnan
jatkuvuuden hallinta, käsittelyn valvonta ja seuranta sekä tietoturvallisuuden hallinta.
Lisäksi kannattaa huomioida laatustandardit ja auditoinnit sekä sidosryhmien kanssa
tehdyt sopimukset. Erityisen tärkeää raportointia tietotilinpäätöksessä olisi myös tietoturvapoikkeamien käsittely, niiden määrät ja merkitys sekä siihen liittyvä ilmoitusvelvollisuus. (kts. esim. VAHTI-raportti 2017)

Tietotilinpäätöksessä voidaan myös kertoa tehdyistä tietosuojaan ja yksilön vapauksiin suunniteltujen henkilötietojen käsittelytoimien vaikutustenarvioinnista
(PIA/DPIA) sekä ennakkokuulemisista (artikla 35 ja 36) (kts. esim. VAHTI-raportti
2016,13, Tietosuojavaltuutetun toimisto: vaikutustenarviointi 2018, Tietosuojatyöryhmä WP29 2017).

Tietosuojaperiaatteina voidaan tässä kohdin peilata erityisesti tiedon eheyttä ja luottamuksellisuutta (Tietosuojaperiaatteet artikla 5).

3

TIEDONHALLINTA, TIETOVARANNOT JA TIETOVIRRAT
Tämän luvun tehtävänä on toimia organisaation tiedonhallinnan, tietovarantojen sekä
niihin liittyvien tietovirtojen kokonaistilan kuvauksen tiivistelmänä. Tässä voi huomioida oman tarpeen ja käyttötarkoituksen mukaan seuraavia seikkoja: kokonaisarkkitehtuuri (JHS 179), tietohallintolaki kokonaisuuden hallinnassa (tiedonhallinta ja tiedon elinkaari), tietojärjestelmäarkkitehtuuri, tietovarannot.
Tietovirtojen (viranomaiset, yksityiset, muut) tulisi vastata kysymyksiin keneltä ja kenelle.
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Yllä on yksinkertaistettu kuva tietovirroista (VAHTI-raportti 2016, 32)
Tiedonhallinta (tiedolla johtaminen) ja tietojen luovutusten periaatteet olisi myös hyvä
olla kuvattuna. Toimintatapojen dokumentointi voi sisältää kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet (henkilötietojen käsittelyn osalta), tiedonohjaussuunnitelmat, sekä ICThankintojen tietosuojavaatimukset ja sopimusmallit, tietovirtakaaviot, henkilötietojen
hallinta ja kulku, henkilötietoja sisältävät tietojärjestelmät.

Olennaista on kertoa tiedonhallinnan organisoinnista ja erityisesti tiedonohjaussuunnitelmien hyödyntämisestä osana tiedonhallintaa ja tietosuojan toteuttamista. Tiedonohjaussuunnitelmilla voidaan todentaa esimerkiksi se, että tietojen säilytysajat on
määritelty asianmukaisesti ja että niiden ajanmukainen hävittäminen on suunnitelmallista.

Tietosuojaperiaatteina tällä osin voi peilata tietojen minimointia, käyttötarkoitussidonnaisuutta sekä tietojen säilytyksen rajoittamista. (Tietosuojaperiaatteet artikla 5)

4

TIETOJENKÄSITTELYYN VAIKUTTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA MUU OHJEISTUS
Tässä luvussa tehtävänä on käydä läpi lainsäädännöllistä taustaa tietojenkäsittelyn
osalta. Käytännesäännöt ja sertifioinnit sekä auditoinnit ovat osa ohjeistusta. Näitä on
voitu käsitellä myös esimerkkimallin luvussa 2. Yleisiä tietosuojaperiaatteita EU:n
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tietosuoja-asetuksen (5. ja 6. artikla) mukaisesti voidaan tässä avata enemmänkin
käytäntöön.

Laaditut tietosuojaselosteet ja niiden ajantasaisuus ovat myös tärkeitä seikkoja tietotilinpäätösraportoinnissa. Näihin kuuluvat myös erilaiset toimintapolitiikat, tietoturva- ja tietosuojapolitiikat, ohjeet ja henkilöstön koulutukset, perehdytykset sekä
seloste henkilötietojen käsittelytoimista (30. artikla). Toisaalta myös tiedon laatuun
ja käytettävyyteen liittyvät tekijät tulisi myös huomioida dokumentissa.

Tietosuojaperiaatteina tässä kohdin voi peilata lainmukaisuutta, kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä (Tietosuojaperiaatteet artikla 5).

5

REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Tällä kohdin tulisi miettiä etenkin tietosuojaperiaatteista läpinäkyvyyttä ja
tietojen täsmällisyyttä. Tietosuojapoikkeamista ja niihin varautumisesta voitaisiin
tarvittaessa selventää henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta. Lisäksi voisi olla hyvä
ottaa esille tarkistusoikeudet sekä virheenkorjauspyyntöjen lukumäärät. Tietosuojaselosteiden ajantasaisuus on myös osa rekisteröityjen oikeuksien toteutumista. (artiklat 13 ja 14)
Luottamuksen osoittamisen pohjalta avattuna voisi vielä olla EU:n yleisen tietosuojaasetuksen artikloiden sisältöjä oman organisaation kannalta katsottuna. Näin kyseeseen tulisivat ainakin seuraavat rekisteröidyn oikeuksia käsittelevät artiklat: rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (artikla 15), oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla
16), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) sekä tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen (artikla 33).
Viime kädessä on kyse siitä, mitä halutaan kertoa lukijalle. Silti tulee ennen kaikkea
muistaa, että tietotilinpäätös on usein muutakin kuin vain henkilötietojen suojaamisen väline.

Tietosuojaperiaatteina tässä kohdin voi peilata erityisesti läpinäkyvyyttä ja kohtuullisuutta (Tietosuojaperiaatteet artikla 5).
44

6

SEURANTA JA MITTAAMINEN
Tämän luvun tehtävänä on koota yhteen organisaation tietosuojatyöhön liittyvät keskeiset seurannan menetelmät. Tärkeää on olla tietoinen organisaation tietosuojan nykytilasta, sillä se on merkittävää rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden toteuttamisen
kannalta. Siten säännöllisen raportoinnin tulisi sisältää tärkeimmät tietosuojaan ja
henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tekijät. Tällaisia ovat tietosuojamittarit sekä niiden käyttö raportointikauden aikana, tietosuojan kehityshankkeet ja niiden tilanne,
havaitut puutteet ja tarpeet. Lisäksi merkittävimmät tietoturvaloukkaukset, joilla tietosuojavaikutuksia, tehdyt riski- ja vaikutustenarvioinnit sekä niiden merkittävimmät
löydökset hallintakeinoineen sekä rekisteröityjen oikeuksiin ja yhteistyöhön valvontaviranomaisten kanssa liittyvät tarpeelliset tiedot on hyvä olla osa raportointia. (Tietosuojayhteishanke työpaja 2017a)

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien on laadittava tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelma, jonka mallia voi hyödyntää laajemminkin.

Omaan organisaatioon sopivat mittaristot ja tunnusluvut sekä niiden vertailu jatkuvuuden näkökulmasta lisää tämän luvun painoarvoa. IT-ympäristön dokumentointi
kattaa puolestaan käyttövaltuudet ja pääsynhallinnan, auditoinnit, lokitarkastukset,
tietosuoja- ja tietoturvaryhmät ja niiden kokoontumiset salassapitosopimukset. Koulutukset ja ohjeistukset (verkkokoulutukset ja muut koulutukset) voidaan esitellä
myös tässä.

VAHTI-raporteista on saatavissa lisätietoa lokituksista ja tietoturvapoikkeamista:
Lokitietojen tarkastuspyynnöt ja lokitukset (VAHTI-raportti 2006)
Tietoturvapoikkeamien hallinta (VAHTI-raportti 2017)
Tämän työn liitteessä 2 on myös lisätietoa tunnusluvuista ja mittaristoista.

Raportointijärjestelmästä kokonaisuudessaan voisi tehdä yhteenvedon.

7

ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
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Tämän luvun tehtävänä on arvioida organisaation tietosuojan tilannetta sekä tuoda
esille tietosuojaan liittyvät keskeiset kehittämistavoitteet. Tähän voidaan pyrkiä esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurikuvauksella, jonka avulla voidaan tehdä organisaation
kokonaiskehittämistä, mutta se ei korvaa muita kehittämisen menetelmiä.
Toisaalta henkilökunnan tarpeita voidaan kuunnella koulutuksen, ohjeistuksen sekä
prosessien tuntemisen lisäämiseksi. Miten organisaation tietosuojaosaamista lisätään?

Tässä osiossa voidaan arvioida tehtyjä kehittämistoimenpiteitä ja asettaa uusia.
Miten organisaatio vastaa EU:n tietosuoja-asetuksen tuomiin haasteisiin? Onko luotu
uusia prosesseja ja toimintatapoja, joilla pyritään näyttämään toteen asetuksen noudattaminen? Miten projekti ja sitä myöten prosessit ovat edenneet?

Politiikat ja ohjelmat sekä niiden mukanaan tuoma arvioinnin ja kehittämisen näkökulma on myös hyvä huomioida.

[Tietotilinpäätösmalli on rakennelma tai kehikko, joka on syntynyt tietosuojavaltuutetun ohjeeseen pohjautuen sekä tietotilinpäätösdokumentteja ja haastatteluja hyödyntäen. Kuitenkin niin,
että kyseessä on prosessinkuvauksen tuloksena syntynyt dokumentti, jonka sisältö muotoutuu
vasta organisaation käytännössä. Sellaisenaan se ei esitä yhtä totuutta, vaan kuten jo tietosuojavaltuutetun ohjeistuksessa mainitaan, niin tietotilinpäätös on aina toimiala sekä organisaatio
kohtainen. Tietotilinpäätökselle organisaatiossa annettu merkitys vaikuttaa dokumentin rakenteeseen sekä sisältöön - epäilemättä myös prosessiin ja toimijoihin. Työ on tehty osana Tampereen yliopiston hallintotieteiden kurssia Konsultoiva asiantuntijatyö organisaatiossa keväällä
2018.]

[Pituus: noin 15-20 sivua.
Aikataulutus: kerran vuodessa vuosikellon mukaan, muulloin pyydettäessä.
Tarkoitus: Osoitusvelvollisuuden toteennäyttäminen, luottamuksen osoittamista sidosryhmiin
nähden, johdon työväline tai sisäisen valvonnan työkalu. Vaikuttaa rakenteeseen, minkä takia
myös edellä esitetty rakenne on viitteellinen.
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Prosessi: Yleensä tietosuojavastaava kerää tiedot osastoittain, mutta muitakin ratkaisuja voi
olla. Kyseessä on yhden tietyn hetken tilanne. Tieto tuotetaan yleensä prosessin kautta, joka kehittyy kokemuksen myötä.
Painotukset: Organisaatio ja toimialakohtaiset merkitykset.]

Lopuksi Trafin (2017 a) vinkkejä tietotilinpäätöksen tekoon.

-------”Hyvä tietotilinpäätös on visuaalinen, selkeä ja helposti luettava. Siitä käy ilmi organisaation
keskeinen toiminta ja siihen liittyvät rekisterit ja tietovirrat. Tietotilinpäätöksestä pitää käydä
myös ilmi tietojen suojaus ja käsittelyperiaatteet.” (Mikko Niskanen 2018)
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LIITTEET
LIITE 1 KESKEISET KÄSITTEET
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sijaintitiedot ja isovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot. https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely >27.5.2018
Henkilötietojen käsittelijä on ihminen tai organisaatio, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. Henkilötietojen käsittelijä voi olla esimerkiksi toisen yrityksen markkinointia
hoitava markkinointitoimisto tai IT-palveluntarjoaja, jolla on pääsy rekisterinpitäjän henkilötietoihin. https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely >27.5.2018
Hyvä tiedonhallintatapa (JulkL 18 §) Hyvällä tiedonhallintatavalla tarkoitetaan viranomaisen
velvollisuutta huolehtia hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi asiakirjojen ja
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä.
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/sanasto.html#h >23.3.2018
Hyvä tietojenkäsittelytapa Hyvällä tietojenkäsittelytavalla tarkoitetaan rekisterinpitäjän velvollisuutta huolehtia hyvän tietojenkäsittelyn toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietolaki kertoo, milloin voi kerätä ja muutoin käsitellä henkilötietoja. Hyvän tietojenkäsittelytavan
kannalta tärkeimmät yleiset periaatteet ovat tällöin suunnittelu-, tarpeellisuus-, huolellisuus- ja
suojaamisvelvoitteet sekä rekisteröityjen henkilöiden oikeuksien huomioon ottaminen.
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/sanasto.html#h >23.3.2018
Kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation tai kohteena olevan kokonaisuuden rakenne. Se voi olla myös rakenteen kuvaus, jota käytetään systemaattisessa toiminnan
kehittämisessä. Menetelmänä sen avulla kehitetään kokonaisuutta tai sen rajattua osaa. (Juhta
2017a, 12)
Rekisterinpitäjä on ihminen tai organisaatio, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja käsitellään. Rekisterinpitäjä voi olla esimerkiksi jäsenistään tietoja keräävä
yhdistys, potilastietoja käsittelevä sairaala, verkkokauppa tai sosiaalisen median palvelu.
https://tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely >27.5.2018
Riskienhallinta on toiminto, jolla johdetaan ja ohjataan organisaation riskejä. Riski puolestaan
tarkoittaa poikkeamaan odotetusta. Sen vaikutus voi olla myönteinen tai kielteinen. (VAHTI
2017a, 11)
Tiedonhallinta Tiedon keruuta, organisointia ja tallentamista siten, että se on helposti löydettävissä, hyödynnettävissä ja saatavissa. (Juhta 2017a, 18)
Tietoaineisto Yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja. (Juhta 2017a, 18)
Tietoarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin menetelmä, joka kuvaa organisaation käyttämät tiedot sekä tietojen rakenteet ja suhteet. Siinä tarkastellaan informaation tarpeita, tietopääomaa, tietojen välisiä suhteita, informaatioarvoketjuja, tietojen rakenteita sekä informaation organisointia
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ja hallintaa organisaatiossa. Tarkoituksena on luoda näkemys keskeisistä tietopääomasta, helpottaa tiedon löytämistä, välittämistä ja hallintaa. (Juhta 2017a, 18)
Tietojärjestelmä Järjestelmä, joka on luotu jonkin yhtenäisen, pysyvän tietojenkäsittelykokonaisuuden suorittamiseen. Sen muodostavat tiedot ja niiden käsittelysäännöt, käsittelyn henkilö- ja
laiteresurssit sekä tiedonsiirtolaitteet ja toiminta ohjeet. Sovelluskokonaisuuksia kutsutaan usein
myös tietojärjestelmiksi. (Juhta 2017a, 18)
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa keskeiset tietoja
käsittelevät sovellukset ja sovelluskokonaisuudet, sovellusten keskinäiset suhteet ja riippuvuudet
sekä keskeiset ominaisuudet. (Juhta 2017a, 18)
Tietosuoja Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet
henkilötietoja käsiteltäessä. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/sanasto.html#t >23.3.2018
Tietoturva Tietoturvalla tarkoitetaan niitä hallinnollisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien
toteutuminen. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/sanasto.html#t >23.3.2018

Tietosuojan ja tietoturvan erottelua. (Tietosuojayhteishanke työpaja 2017)
Tietosuojaseloste Rekisterinpitäjän antama informaatio siitä, miten se menettelee haltuunsa saamiensa henkilötietojen käsittelyssä, mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja miten oikeudet toteutetaan (vrt. HetiL 24 §). http://www.tietosuoja.fi/fi/index/sanasto.html#t >23.3.2018
Tietovaranto Looginen tietoaineistojen kokoelma, joka on johdettu ja määritelty toiminnan ja
hallinnon tarpeista. Usea järjestelmä voi käyttää saman tietovarannon tietoja, jotka puolestaan
voivat olla peräisin yhdestä tai useammasta tietokannasta tai muista tietorakenteista. (Juhta
2017a, 20)
Tietovirta Tiedon siirtymistä eri elementtien ja rakenneosien välillä. Näitä on esimerkiksi prosesseissa, organisaatioissa, tietovarannoissa ja tietojärjestelmissä. (Juhta 2017a, 20)
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Vaikutustenarviointi Tietosuojaan ja yksilön vapauksiin suunniteltujen henkilötietojen käsittelytoimien vaikutusten arviointi. (VAHTI-raportti 2016, 13)
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LIITE 2 TUNNUSLUVUT JA MITTARISTOT
Arvioinnin ja seurannan tarkoituksena on valvoa asetettujen päämäärien toteutumista. Samalla se
on tarvittaessa pohjana korjaavalle päätöksenteolle. Arviointi on kehittymisen perusta, mutta
seurannalla tai arvioinnilla ei ole merkitystä, ellei poikkeamiin reagoida. Kehittämistarpeita ovat
mittareiden määrään ja laatuun liittyvät tekijät sekä arviointimenettelyn parantaminen. Sinänsä
nämä eivät ole toisistaan erillisiä, vaan mittareiden rajoitteita voidaan täydentää arvioinnin keinoin. Toisaalta arviointi tarvitsee tarkkoja ja johdonmukaisia mittareita analyysin perustaksi. Tiivistetysti sanottuna hyvä mittari on yksinkertainen, ymmärrettävä ja viestittävä. Samalla se osoittaa kehityksen suunnan ja sen tunnusluku kyetään muodostamaan helposti. (Kuntastrategian mittarit 2017)
Mittarit voivat olla luonteeltaan sekä laadullisia että määrällisiä kuten ominaisuus, tunnusluku tai
toimenpide. Mittareiden moninaisuus käy ilmi seuraavasta kolmijaosta: tulosmittari, ohjausmittari ja käynnistysmittari. Tulosmittari vastaa kysymykseen onko asetettu tavoite saavutettu? Tällöin kyseessä voivat olla tulokset, suoritteet ja laatu. Ohjausmittari pyrkii selvittämään suuntaa
tai valintojen oikeellisuutta. Käynnistysmittari puolestaan kertoo, onko johonkin reagoitu tai
päästy liikkeelle. (Kuntastrategian mittarit 2017)

Andreasson, Riikonen & Ylipartanen (2017, 147-148) ovat listanneet tietotilinpäätökseen sopivia
tunnuslukuja:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

henkilötietojen tarkastusoikeuden, poisto- ja korjauspyyntöjen määrät
valvontaviranomaisten selvitys- ja tietopyynnöt
tarpeelliset ilmoitukset tietosuojavaltuutetulle
käyttö- ja luovutuslokipyynnöt
käytönvalvonnan toteuttaminen kuukausitasolla
vakavat tietosuojapoikkeamat
esille tulleet tietosuojarikkomukset sekä niiden epäilyt
tietojärjestelmien käyttökatkot ja niiden laajuudet
organisaation tietojen käsittelyyn liittyvät tietojärjestelmien määrät ja sovelluskortiston eheys
tietoturva- ja tietosuoja-auditoinnit ja niiden johtopäätelmät ja jatkotoimet
tietojärjestelmiin liittyvien käyttötukipyyntöjen määrä ja jakauma
käyttö- ja salassapitositoumusten hyväksyjien määrä
ohjeiden ajantasaisuus (mm. lakimuutoksista johtuvat muutokset)
henkilöstön koulutusmäärät, kuten verkkokurssien suoritukset ja luentosalikoulutukset (esimerkiksi arjentietosuojaa -testi)
muita voi olla esim. tulostuspaperin kulutusmäärät (esim. tilausmäärää seuraamalla), sähköpostiliikenteen määrät ja jos käytössä on salatun sähköpostin lähetysmahdollisuus, niin siitäkin voi raportoida
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Lisäksi tunnuslukuina voidaan pitää:
o asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen saatavuutta (Mikko Niskanen 2018,
Forssan tietosuojavastaava)

Näiden avulla luotujen raporttien kautta saadaan tietoa mahdollisista tulevista haasteista sekä toisaalta voidaan suhteuttaa toteutuneita riskejä tulevaan varautumiseen. Raportointi voi olla esimerkiksi osa tietosuoja- ja tietoturvaryhmän säännöllistä työskentelyä. Tällöin se pystyy näkemään, onko jokin tapaus ollut merkittävä tai mihin suuntaan pyyntöjen tai luovutusten määrät
ovat kehittyneet. Oli raportointitapa kuukausittainen ryhmätyöskentely tai yhteenveto tietotilinpäätöksessä, niin tärkeää on suhteuttaa valvottavat seikat organisaation kokoon sekä henkilötietojen käsittelyn arkaluonteisuuteen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa pakollista tietosuojan ja -turvan omavalvontasuunnitelmaa voi käyttää myös muissa organisaatioissa. (THL ja Valvira). Sertifioinneista ja käytännesäännöistä pitäisi jatkossa saada tarkempia ohjeita European Data Protection Boardilta (EDPB). Niitä voidaan käyttää tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden apuvälineinä. (Andreasson, Riikonen & Ylipartanen 2017, 147-148)

Erityisesti tietoturvatoimintaa voidaan seurata pysyvillä mittareilla. Tavallisimpia kohteita silloin
ovat tietoturvapoikkeamat ja -toiminta sekä niissä esiintyneet muutokset. Absoluuttisten arvojen
avulla voidaan seurata tason kehittymistä. Tietoturvapoikkeamien seuraamisen ja mittaamisen
avulla pyritään selvittämään toiminnalle aiheutuvaa haittaa sekä kehittämään toimintaan vasteellisemmaksi. (VAHTI-raportti 2006, 34)
Tapahtuneista tietoturvapoikkeamista kertovat esimerkiksi toimia vaatineiden tapahtumien lukumäärä, vahinkojen määrä, virus- ja muut haittaohjelmavahingot ja torjuntaprosentti, tietoverkkojen poikkeukselliset kuormitustilanteet sekä raportoitujen tietoturvarikkomusten luonne ja määrä.
Tietoturvatoimenpiteiden tehokkuutta voidaan myös seurata. Tällöin voidaan tarkkailla havaittujen virus- ja muiden haittaohjelmien määrää, tunkeutumisyritysten määrää (palomuuriin jääneet),
havaittujen palvelunestohyökkäysten lukua, roskapostitilannetta, tietoliikenneyhteyksien kapasiteettia ja käytettävyyttä sekä myös toteutettuja tietoturvapäivityksiä.
Tietoturvatoiminnan mittareita on monenlaisia ja niiden tarkoituksena on usein tehokuuden arvioiminen. Mittarit voivat kattaa kustannukset (kehittäminen, investoinnit), turvallisuustyön työtunnit, koulutuspäivien sekä niihin osallistuvien määrät. Toisaalta sopimuksia, niiden lukumäärää ja luonnetta tulee seurata. (VAHTI-raportti 2006, 34)
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Lisäksi voidaan valvoa kohteittain toipumissuunnitelmia, henkilöstöturvallisuutta, operaattorien
palveluita, vastuita ja delegointia, laitteita sekä prosessien mukaista toimintaa. Käytännössä tämä
kuitenkin tarkoittaa eri katselmusten hajauttamista usealle vuodelle ja kytkemistä vuosikelloon.
Hallintajärjestelmää luodessa todennäköisesti mittareita ja arviointeja on melko runsaastikin,
mutta toiminnan kehittyessä ja vakiintuessa määrä yleensä laskee. Muutokset toimintaympäristössä osaltaan vaikuttavat vaatimukseen jatkuvasta menetelmien ajantasaisuudesta. (VAHTIraportti 2006, 34)

Sinänsä mittaristot, tunnusluvut, tarkkailu, seuranta ja niistä raportointi ovat tavallista tietosuojaja tietoturvatyössä – on ollut ja tulee olemaan. Nyt nämä asiat pitäisi kunkin organisaation kiinnittää harkintansa mukaan omaan tietotilinpäätökseensä perustellusti, informatiivisesti ja riittävissä määrin.

Kansainvälisiltä sivustoilta löytyy mittaristoja ja seurantavälineitä myös tietosuoja-asetukseen
peilaten. Yksi tällainen on GDPR Accountability Handbook. (Nymity 2018, 8-14)
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Tietoa voi hakee myös esimerkiksi parhaimmista käytänteistä: MetaCompliance 2018 (sivu 6).
GDPR Best Practices Guide. Transforming GDPR Requirements into Compliant Operational
Behaviours.
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