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Tietosuojauudistus viranomaistyön 

näkökulmasta
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Asiamäärät kovassa kasvussa

Saapuneiden asioiden määrä 01-06/2018: 5110

Saapuneiden asioiden määrä 01-12/2017: 3957

Tietosuojavastaavien ilmoituksia on saapunut noin 1072 

kappaletta (20.8.2018)

Tietoturvaloukkauksia on saapunut 630 kpl (20.8.2018)



EU-yhteistyön merkitys kasvaa

• Asetuksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on luoda yhdenmukainen tietosuojakehikko koko EU:n 

alueelle.

• EU:n tietosuojaneuvosto aloitti toimintansa toukokuussa 2018. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 

on neuvoston jäsen.

• Tietosuojaneuvosto antaa sitovia päätöksiä, lausuntoja, suuntaviivoja ja ohjausta. Sen työ tulee 

vaikuttamaan niin julkishallintoon, kolmanteen sektoriin kuin suomalaiseen 

elinkeinoelämään.

• Tällä hetkellä neuvostolla on 11 alatyöryhmää. 

• Neuvosto tulee organisoimaan työtään tulevalla kaudella.

• Viranomaisyhteistyö: rajat ylittävien tapausten käsittely (IMI) ja valvontaviranomaisten yhteiset 

valvontaoperaatiot
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Miten tietosuojavastaavat muuttavat 

organisaatioiden suhdetta viranomaiseen?

• Tietosuojavastaavan tehtävänä on antaa rekisterinpitäjälle tai käsittelijälle sekä henkilötietoja 

käsitteleville työntekijöille tietoja ja neuvoja tietosuojalainsäädännöstä.

• Tietosuojavastaavia on ollut Suomessa ennen uudistusta lähinnä terveydenhuollossa. Nyt 

velvoite nimetä koskee huomattavasti laajempaa joukkoa rekisterinpitäjiä ja käsittelijöitä.

• Mm. julkishallinnolla on velvoite nimetä tietosuojavastaava

Tarkoitus on, että ensivaiheessa käännytään organisaation tietosuojavastaavan 

puoleen
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Tietoturvaloukkaukset

• Ilmoitusten vaihteluväli on laaja. Ilmoituksia tulee niin pienistä kuin laajoista loukkauksista. 

• Valtuutetun toimistossa on käynnissä analysointi- ja tyypittelytyö. Käsittelyprosessia kehitetään 

parhaillaan saadun kokemuksen myötä.

• Lisämausteita tietoturvaloukkausten käsittelyyn tuo EU:n laajuinen käsittelyjärjestelmä. Yhteinen 

EU-säädöspohja ja yhteiset linjaukset ovat tärkeitä käsittelyn kannalta.

Miten pieniin tietoturvaloukkauksiin tulisi suhtautua? Linkki tietosuojan ja 

tietoturvan johtamiseen sekä organisaation johtamisjärjestelmään.
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Mitä olemme tehneet

• Luoneet toimintajärjestelmän ja toimintajärjestelmäajatteluun perustuvat 
prosessiryhmät

• Uudistaneet asianhallintajärjestelmää

• Ottaneet käyttöön valvontaviranomaisten käyttöön tarkoitetun IMI-
järjestelmän, jonka avulla käsitellään rajat ylittävät tapaukset (EU-
käsittelyjärjestelmä)

• Luoneet uudet verkkosivut ja lomakkeita sähköiseen asiointiin

• Kansallisen tietosuojalainsäädännön viivästyminen on vaikeuttanut 
viranomaistoimintaa: a) toimivaltavaje ja oikeusturvariskit ja b) 
organisaation rakentaminen
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Toimintajärjestelmä johtamisen perustana
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Uudet verkkosivut

 Selkeämpi jako organisaatio- ja 

yksityishenkilöasiakkaisiin

 Sähköiset lomakkeet (mm. tietosuojavastaavien

ilmoitukset, rekisteröityjen kantelut jne.)

 Usein kysytyt kysymyset

 Sisällön tuottaminen jatkuu sivujen käyttöönoton

jälkeen
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Ajankohtaista ja tulossa

• Yleisen tietosuoja-asetuksen oikaisu (EUVL, L 127, 23.5.2018, s. 2 – 5)

• Tietosuojavaltuutetun toimiston laatima luettelo käsittelytoimista, joiden yhteydessä 
on tehtävä vaikutustenarviointi

• Vaikutustenarvioinnin työkalu (tavoitteena julkaista syyskaudella)

• Ratkaisupankin luominen Finlexiin (yhteistyössä Editan kanssa)

• Ohjeet www.tietosuoja.fi- sivustolla
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https://tietosuoja.fi/vaikutustenarviointi
http://www.tietosuoja.fi-/
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www.tietosuoja.fi

https://twitter.com/tietosuoja_dpa?lang=fi
https://fi.linkedin.com/company/tietosuojavaltuutetun-toimisto

