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 J o h d a n t o

 | J o h d a n t o

Vuonna 2016 tapahtui monia merkityksellisiä tapahtumia, joiden pitkäaikaisia vaikutuksia on liian aikaista ennustaa. EU on 
kuitenkin lähes varmasti tehnyt kokonaisen sukupolven työn tietosuojaa koskevilla sääntelyuudistuksillaan. EU:n 
lainsäädäntöön viime vuonna lisätyt yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojadirektiivi, joka koskee poliisiyhteistyötä ja 
rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä, voivat osoittautua ei ainoastaan digitaaliajan perusoikeuksien kannalta 
merkittäväksi edistysaskeleeksi, vaan myös Euroopan demokratian kannalta monta vuotta kestäneiden hankalien 
neuvottelujen myönteiseksi lopputulokseksi.

Yleinen tietosuoja-asetus on ollut ja on jatkossakin Euroopan tietosuojavaltuutetun työn kiinnekohta. Euroopan 
tietosuojavaltuutetun tehtäväksi määritetyn strategian mukaisesti on pyritty yksinkertaistamaan ja tehostamaan tietosuojaa 
mahdollisimman paljon kaikille osapuolille. Yleisellä tietosuoja-asetuksella on strategista merkitystä Euroopan 
tietosuojavaltuutetulle, sillä siinä säädetään tietosuojaa ja valvontaa koskevat perusteet unionin toimielimille itselleen. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu on aktiivisesti pyrkinyt edistämään osoitusvelvollisuuden periaatetta EU:n toimielinten ja 
elinten johtajien keskuudessa tarjoamalla heille käytännön työkaluja, joiden avulla he voivat varmistaa ja osoittaa vaatimusten 
noudattamisen. Euroopan tietosuojavaltuutettu on asemassaan täytäntöönpanoviranomaisena ja yksittäisiä huolenaiheita 
käsittelevänä oikeusasiamiehenä saanut ensikäden kokemusta yleisön lisääntyvästä tietoisuudesta henkilötietojen suojan 
tärkeydestä. Ihmiset ovat tietoisempia kuin koskaan aiemmin mahdollisista seurauksista, joita voi aiheutua, jos henkilötietoja 
ei käsitellä vastuullisesti. Henkilötietojen vastuullinen käsittely on Euroopan tietosuojavaltuutetun ja kaikkien 
valvontaviranomaisten tehtävä.

Täytäntöönpanoviranomaisena ja lainsäädännön ehdottamisesta, analysoinnista ja tarkistamisesta vastaavien tahojen 
neuvonantajana Euroopan tietosuojavaltuutettu on muiden valvontaviranomaisten tavoin panostanut merkittävästi uusien 
sääntöjen valmisteluun. Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee tiivistä yhteistyötä 29 artiklan mukaisen työryhmän kanssa sen 
varmistamiseksi, että uudelle Euroopan tietosuojaneuvostolle voidaan järjestää tehokas ja tuloksellinen sihteeristö. Lisäksi 
Euroopan tietosuojavaltuutettu on syventänyt ja tehostanut uskollista yhteistyötään muiden sääntelyviranomaisten kanssa eri 
puolilla maailmaa.

Euroopan tietosuojavaltuutettu on tietoinen siitä, että ollakseen tehokkaita valvontaviranomaisten on oltava täysin perehtyneitä 
datavetoiseen teknologiaan. Euroopan tietosuojavaltuutetun tekoälyä koskeva tausta-asiakirja on yksi askel kyseiseen 
suuntaan. Valvontaviranomaisten on varmistettava, että olemme kaikin puolin valmistautuneita teknologian jatkuvaan 
kehitykseen liittyviin muutoksiin.

Tiedonsiirrot ovat maailmanlaajuinen tosiasia, ja vuosi 2016 oli mahdollinen käännekohta niitä koskevassa sääntelyssä. 
Tietosuojavaltuutettu antoi EU:sta Yhdysvaltoihin tehtäviin tiedonsiirtoihin liittyen EU:n lainsäätäjille neuvonta, joka koski 
puitesopimusta ja Privacy Shield -järjestelyä. Lisäksi tietosuojavaltuutettu teki kustakin maanosasta tulevien tietosuoja- ja 
yksityisyydensuojavaltuutettujen kanssa yhteistyötä uuden yhteisymmärryksen saavuttamiseksi oikeuksista digitaaliaikana.

Euroopan tietosuojavaltuutettu ottaa huomioon, että tietosuojalainsäädäntö ei toimi tyhjiössä, ja vuonna 2016 perustettiin 
eettinen neuvonantajaryhmä. Ryhmään kuuluu kuusi päteväksi todettua henkilöä, joista kukin on asiantuntija omalla alallaan. 
Ryhmän tehtävänä on kehittää innovatiivisia ja tehokkaita tapoja varmistaa, että EU:n arvoja noudatetaan aikana, jona 
tietojenkäsittely ja älykkäät koneet ovat läsnä kaikkialla. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu perusti digitaalisen 
tiedonvälitysjärjestelmän, jolla kilpailu-, kuluttaja- ja tietosuojaviranomaiset voivat jakaa tietoa ja ajatuksia siitä, miten yksilön 
etua voidaan palvella parhaiten tietyissä tapauksissa.

Yksi yleisen tietosuoja-asetuksen uutuuksista on vaatimus, jonka mukaan jokaisen rekisterinpitäjän on nimitettävä 
tietosuojavastaava. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 ansiosta EU:n toimielimillä on lähes kahden vuosikymmenen kokemus 
työskentelystä tietosuojavastaavien kanssa. Euroopan tietosuojavaltuutettu toivoo ja uskoo, että EU:n toimielimet ovat 
tulevaisuudessa vastuullisen tiedonkäsittelyn malliesimerkki, johon julkiset ja yksityiset rekisterinpitäjät voivat pyrkiä.

Tämän toteuttaminen on Euroopan tietosuojavaltuutetun ensisijainen tavoite.

Giovanni Buttarelli Wojciech Wiewiórowski
Euroopan tietosuojavaltuutettu Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu



4

Y l e i s k a t s a u s  v u o t e e n  2 0 1 6  

 | Y l e i s k a t s a u s  v u o t e e n  2 0 1 6

Euroopan tietosuojavaltuutettu esitti vuosien 2015–2019 
strategiassa näkemyksensä EU:sta, joka toimii 
esimerkkinä digitaaliajan tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevassa maailmanlaajuisessa vuoropuhelussa. 
Yleinen tietosuoja-asetus julkaistiin Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä 4. toukokuuta 2016, ja se oli 
merkittävä edistysaskel kohti kyseistä tavoitetta. 
Y le isestä t ietosuoja -asetuksesta on apua 
suunniteltaessa maailmanlaajuista digitaalista 
yksityisyys- ja tietosuojastandardia, jonka keskiössä ovat 
yksilöt, heidän oikeutensa ja vapautensa sekä heidän 
oma identiteettinsä ja turvallisuutensa. Paljon työtä on 
kuitenkin jäljellä, jotta tästä näkemyksestä voi tulla totta.

@EU_EDPS

#EDPS strategy envisions #EU as 
a whole not any single institution, 
becoming a beacon and leader in 
debates that are inspiring at global 
level

Valmistautuminen tuleviin muutoksiin

Suuri osa vuonna 2016 tehdystä työstä keskittyi yleistä 
tietosuoja-asetusta koskevaan valmisteluun sekä sen 
täytäntöönpanoon. Euroopan tietosuojavaltuutettu teki 
t i i v is tä  yhte is t yötä 29 ar t ik lan mukaisen 
t ietosuojatyöryhmän jäsenten kanssa uut ta 
lainsäädäntöä koskevan ohjeistuksen laatimiseksi sekä 
myös sen varmistamiseksi, että tietosuojavaltuutetulla 
on valmiudet järjestää sihteeristö ja toimia uuden 
Euroopan tietosuojaneuvoston itsenäisenä jäsenenä.

Uudessa lainsäädännössä 29 artiklan mukainen 
t i e to suo ja t yö r y hmä  ko r va t aan  Eu r o o pan 
tietosuojaneuvostolla, joka ottaa vastuulleen sen 
varmistamisen, että yleistä tietosuoja-asetusta 
sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Tästä 
syystä on tärkeää, että Euroopan tietosuojaneuvosto 
on täysin toiminnassa viimeistään 25. toukokuuta 2018, 
kun yleistä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa ja 

panna täytäntöön. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
työskenteli koko vuoden 2016 ajan 29 artiklan mukaisen 
t ietosuojat yör yhmän kanssa a lo i t taakseen 
menettelysääntöjen kehittämisen sekä analysoidakseen 
t i e t o te k n i s i ä  va i h to e h to j a ,  b u d j e t t i a  j a 
palvelutasosopimuksia uutta elintä varten.

Jotta Eurooppa voi pysyä tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevan keskustelun eturintamassa, tarvitaan 
nykyaikainen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva 
lainsäädäntökehys, jolla taataan sekä perusoikeus 
viestinnän yksityisyyteen ja täydennetään yleisen 
tietosuoja-asetuksen takaamaa suojelun tasoa. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi komission 
pyynnöstä sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
tarkistamista koskevan alustavan lausunnon 
heinäkuussa 2016. Euroopan tietosuojavaltuutettu 
pyrkii jatkossakin koko neuvotteluprosessissa 
edistämään älykkäämpää, selkeämpää ja vahvempaa 
d i rek t i iv iä ,  jonka sove l tamisa la  he i jastaa 
asianmukaisesti digitaalisen ympäristön teknologisia ja 
yhteiskunnallisia tosiasioita.

Maailmanlaajuisen keskustelun edistämi-
nen

@EU_EDPS

@Buttarelli_G #DataEthics Group 
intends to define new ethical code in 
the digital environment #CPDP2016

Euroopan tietosuojavaltuutettu on osana strategiaansa 
sitoutunut kehittämään tietosuojan eettistä ulottuvuutta. 
Tammikuussa 2016 perus te t t i i n  eet t inen 
neuvonantajaryhmä tutkimaan digitaalietiikkaa useista 
akateemisista ja käytännön näkökulmista. Tavoitteena 
oli käynnistää kansainvälinen keskustelu digitaaliajan 
tietosuojan eettisestä ulottuvuudesta.

Ryhmä järjesti ensimmäisen seminaarinsa toukokuussa 
2016. Ryhmä jatkaa työtään vuoteen 2018 asti, jolloin 
sen  on  määrä  es i te l lä  t yönsä  tu lokset 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;qid=1488961750213&amp;from=fi
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-22_opinion_eprivacy_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
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t i e tosuo java l t uu te t t u j en  kansa invä l i ses sä 
konferenssissa,  jota isännöivät  Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ja Bulgarian valvontaviranomainen.

Vuoden 2016 kansainvälisen konferenssin suljetussa 
istunnossa käsiteltiin niin ikään tulevaisuuteen 
suuntautuvaa aihetta: tekoälyn, koneoppimisen ja 
robotiikan vaikutukset tietosuojaan ja yksityisyyteen. 
Euroopan tietosuojavaltuutetun strategiassa kuvaillaan, 
miten sitoutunut Euroopan tietosuojavaltuutettu on 
varmistamaan, että tietosuoja ulottuu myös digitaalisiin 
tietoihin. Aihetta koskevaan keskusteluun haluttiin tästä 
syystä antaa aineksia ja suuntaa antamalla hyvän 
vastaanoton saanut tausta-asiakirja käsiteltäväksi 
konferenssissa.

Teknologia kehittyy kovaa vauhtia, ja on erittäin 
tärkeää, että kaikki tietosuojaviranomaiset, Euroopan 
tietosuojavaltuutettu mukaan lukien, varmistavat, että 
ne ovat valmiita kehityksen tuomiin haasteisiin. Näihin 
h a a s t e i s i i n  v a s t a a m i s e k s i  E u r o o p a n 
tietosuojavaltuutettu perusti vuonna 2014 Internet 
Privacy Engineering Network -verkoston (IPEN). 
Verkosto koostuu kaikkien alojen tietotekniikan 
asiantuntijoista, ja se toimii alustana yhteistyötä ja 
sellaisten tietojen vaihtoa varten, jotka koskevat 
suunnittelumenetelmiä ja työkaluja, joilla tietosuoja- ja 
yksityisyysvaatimukset voidaan yhdistää uusiin 
teknologioihin. Yleisellä tietosuoja-asetuksella 
vaaditaan, että kaikkien henkilötietojen käsittelystä 
vas taav ien  henk i l ö iden  on  noudate t t ava 
sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteita. Asetuksen antaminen on 
korostanut verkoston ja sen työn asemaa ja 
kannustanut tutkijoita, kehittäjiä ja tietosuojan 
sääntelyviranomaisia pyrkimään tehokkaammin 
tietosuojan teknologisen ulottuvuuden vahvistamiseen 
ja parantamiseen.

EU:n toimielimet johtavana esimerkkinä

EU:n  aseman vahv i s t amis t a  t i e tosuo jan 
maailmanlaajuisena johtajana koskevan tavoitteen 
toteutuminen riippuu pääasiassa EU:n toimielimistä, 
jotka määrittävät vaatimustason Euroopassa. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu on henkilötietojen käsittelyn 
valvonnasta kyseisel lä tasol la vastaavana 
riippumattomana viranomaisena työskennellyt 
aktiivisesti EU:n toimielinten ja elinten kanssa niiden 
avustamiseksi tuleviin muutoksiin valmistautumisessa. 
Yleistä tietosuoja-asetusta ei sovelleta niiden toimiin, 
mutta sovellettavat säännöt on tarkoitus saattaa ajan 
t a s a l l e  v u o d e n  2 0 17  a i k a n a  n i i d e n 
yhdenmukaistamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 
kanssa.

@EU_EDPS

@W_Wiewiorowski #EUDataP 
requires #DPOs #EUInstitutions 
leading by example & sharing 
experiences #DPO-EDPS meeting

Vuonna 2016 Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkoi 
EU:n toimielinten ja elinten tietosuojavastaavien kanssa 
tehdyn yhteistyön kehittämistä ja syventämisstä. Tieto-
suojavastaavat ovat vastuussa sen varmistamisesta, 
että heidän toimielimensä noudattavat tietosuojalain-
säädäntöä, ja ne ovat Euroopan tietosuojavaltuutetun 
läheisimpiä yhteistyökumppaneita toimielinten tasolla. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu on tehnyt tietosuojavas-
taavien kanssa koko vuoden ajan yhteistyötä sekä 
yhteisesti että yksittäin, jotta ne voivat valmistautua 
uusiin sääntöihin. Tietosuojavaltuutetuille esiteltiin esi-
merkiksi uudet käsitteet, kuten uusien sääntöjen myötä 
todennäköisesti pakollisiksi tulevat tietosuojaa koskevat 
vaikutustenarvioinnit, ja lisäksi jatkettiin tietosuojaval-
tuutetuille annettavaa neuvontaa antamalla ohjeet ja 
ennakkotarkastuslausunnot. Lisäksi Euroopan tietosuo-
javaltuutettu on pyrkinyt kuulemaan tietosuojavaltuutet-
tuja asetuksen (EY) N:o 45/2001 tarkistamisesta ennen 
asiaa koskevan neuvonnan antamista lainsäätäjille.

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa viitataan selvästi 
osoitusvelvollisuusperiaatteeseen, jota voidaan olettaa 
sovellettavan myös EU:n toimielimiin ja elimiin. Periaate 
edellyttää, että organisaatiot ovat toteuttaneet tekniset 
ja organisatoriset toimenpiteet, joilla vastuu asetuksen 
noudattamisen osoittamisesta siirretään valvontaviran-
omaisilta ja tietosuojavastaavilta itse organisaatioille. 
Vuonna 2016 käynnistettiin Euroopan tietosuojavaltuu-
tetun osoitusvelvollisuutta koskeva aloite. Aloitteen tar-
koituksena on valmistaa EU:n toimielimiä – aina Euroo-
pan tietosuojavaltuutetusta alkaen – toimimaan 
esimerkkinä tietosuojasääntöjen noudattamisessa. 
Aloitteen yhteydessä kehitettiin väline osoitusvelvolli-
suuden arviointia varten, ja Euroopan tietosuojavaltuu-
tettu testasi toimielimenä välinettä ensin itseensä. 
Tämän jälkeen Euroopan tietosuojavaltuutettu teki vie-
railuja ja tapasi seitsemän EU:n elimen johtavien edus-
tajien kanssa aloitteen edistämiseksi. Tätä työtä jatke-
taan vuonna 2017.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-10-19_marrakesh_ai_paper_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=fi#d1e3546-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=fi#d1e3546-1-1
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/opinions-prior-check_en
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
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@EU_EDPS

@Buttarelli_G #EDPS to launch 
exercise w/ EUbodies to understand 
& put in place #accountability #Data-
ProtectionDay

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi viime vuoden 
aikana myös useita ohjeita EU:n toimielimille. Euroopan 
tietosuojavaltuutetun ohjeissa annetaan käytännön 
neuvoja siitä, miten tietosuojasääntöjä voidaan 
noudat taa t ietyissä t i lanteissa. Ne toimivat 
viiteasiakirjoina, joihin toimielimet voivat verrata 
toimintaansa, ja näin ollen ne ovat arvokas työkalu 
osoitusvelvollisuuden parantamisessa. Monet 
Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeet ovat myös 
merkityksellisiä myös muille organisaatioille, joiden 
työhön niitä voidaan soveltaa.

Ottaen huomioon digitaalisen viestinnän yhä lisääntyvän 
merkityksen EU:n toimielinten jokapäiväisessä työssä 
Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi marraskuussa 2016 
verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia koskevat ohjeet. 
Ohjeissa annetaan käytännön neuvoja siitä, miten 
tietosuojaa koskevat periaatteet voidaan ottaa huomioon 
verkkopohjaisten palvelujen ja mobiilisovellusten 
kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Ohjeiden laatimiseen 
ovat osallistuneet EU:n toimielinten ja elinten 
asiaankuuluvat asiantuntijat sekä tietosuojavastaavat sen 
varmistamiseksi, että ohjeilla on myös käytännön 
merkitystä pelkän teoreettisen merkityksen sijaan. Lisäksi 
Euroopan tietosuojavaltuutettu julkaisi tietoturvan 
riskinhallintaa koskevan ohjeasiakirjan, joka on tarkoitettu 
tietoturvasta vastaavien tahojen avuksi tietoturvariskien 
tehokkaassa analysoinnissa sekä toteutettavien 
turvatoimien määrittämisessä siten, että vaatimusten 
noudattaminen ja osoitusvelvollisuus taataan.

Monet ohjeista on tarkoitettu EU:n toimielinten 
avustamiseksi sen varmistamisessa, että niillä on 
valmiudet noudattaa samaan aikaan sekä EU:n 
henkilöstösääntöjen määräyksiä että oikeutta 
yksityisyyteen ja tietosuojaan. Heinäkuussa 2016 
julkaist i in ohjeet henkilöt ietojen käsit telystä 
ilmiantomenettelyn yhteydessä. Ohjeissa annettiin 
suosituksia siitä, miten henkilöstölle voidaan taata 
turvalliset keinot ilmoittaa petoksista, miten saatujen 
tietojen luottamuksellisuus voidaan taata ja miten asiaan 
liittyvien henkilöiden henkilöllisyyttä voidaan suojella.

Marraskuussa 2016 julkaistiin ohjeet henkilötietojen 
käsit telystä hall innoll isissa tutkimuksissa ja 
kurinpitomenettelyissä. Näissä ohjeissa annetaan EU:n 
toimielimille hallinnollisten tutkimusten suorittamista 
varten tarvittava oikeudellinen kehys. Ohjeilla taataan 
menettelyjen toteuttaminen siten, että voidaan 
varmistaa henkilötietojen laillinen, asianmukainen ja 
avoin käsit tely ja et tä toimielimet täyt tävät 
tietosuojavelvoitteensa.

@EU_EDPS

New Regulation boosts the roles of 
#EDPS and @Europol

Euroopan tietosuojavaltuutettu on myös valmistautunut 
ottamaan vastuulleen uusia valvontatehtäviä. Toukokuun 
11 päivänä 2016 hyväksytyn Europolia koskevan uuden 
oikeudellisen kehyksen mukaisesti Euroopan tietosuoja-
valtuutettu ottaa vastuulleen Europolin suorittaman 
henkilötietojen käsittelyn valvonnan sekä sihteeristön 
järjestämisen uudelle yhteistyöneuvostolle. Yhteistyö-
neuvosto avustaa Euroopan valvontaviranomaisen ja 
kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteis-
työssä tapauksissa, jotka liittyvät jäsenvaltioilta saatuihin 
tietoihin. Tämä tehtävä on uusi haaste, johon sekä 
Euroopan tietosuojavaltuutettu että Europol pyrkivät 
vastaamaan tavalla, joka heijastaa EU:n toimielinten 
ammattitaitoa ja luotettavuutta tietosuojan alalla.

Vastuullinen lähestymistapa EU:n politiik-
kaan

Yleisen tietosuoja-asetuksen kansainvälisen uskotta-
vuuden ylläpitäminen edellyttää sen varmistamista, 
että siinä säädetyn korkean vaatimustason noudatta-
mista edistetään kaikessa EU:n politiikassa. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu pyrkii tehtävässään komission, 
parlamentin ja neuvoston neuvonantajana varmista-
maan tämän tavoitteen saavuttamisen. Kansainväliset 
tiedonsiirrot ja rajanvalvonta ovat kaksi erityisen näky-
vää alaa, joilla EU pyrki kehittämään uutta politiikkaa 
vuonna 2016.

Vuonna 2015 safe harbour -päätös kumottiin unionin 
tuomioistuimen päätöksellä, ja tämän jälkeen komissio 
neuvotteli Yhdysvaltojen kanssa uudesta tietosuojan 
tason riittävyyttä koskevasta päätöksestä, jonka osalta 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/our-work-by-type/guidelines_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-21_guidance_isrm_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
http://ec.europa.eu/civil_service/docs/toc100_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-07-18_whistleblowing_guidelines_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-18_guidelines_administrative_inquiries_en.pdf
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Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultiin vuonna 2016. 
Euroopan tietosuojavaltuutetun EU:sta Yhdysvaltoihin 
tehtäviä tiedonsiirtoja koskevasta Privacy Shield 
-järjestelystä antamassa lausunnossa edellytettiin 
vahvempaa omaa varmennusta koskevaa järjestelmää 
ja korostettiin, että tarvitaan vankempia suojatoimia, 
jotka koskevat Yhdysvaltojen viranomaisten pääsyä 
henkilötietoihin, sekä parempaa valvontaa ja 
oikeussuojakeinoja.

@EU_EDPS

1) Rights shouldn’t depend on your 
passport 2) Guarantee full access to 
justice 3)Rule out bulk transfers of 
sensitive info #UmbrellaAgreement

Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausunnon 
EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä puitesopimuksesta, 
joka koskee EU:n ja Yhdysvaltojen välillä lainvalvonta-
tarkoituksessa siirrettävien henkilötietojen suojelua. 
Suosituksissa korostettiin, että sopimuksissa 
säilytetään perusoikeudet ja erityisesti oikeudellista 
muutoksenhakua koskeva oikeus. Lisäksi korostettiin 
tarvetta parantaa kaikkien henkilöiden suojatoimia ja 
painotettiin, että on tärkeää selventää, että sopimuksen 
mukaan arkaluontoisten tietojen valikoimaton siirto on 
kiellettyä.

@EU_EDPS

Technologies for #bordercontrol: 
data collection should be kept to 
necessary minimum & use should be 
tightly regulated #CPDP2016

Rajapolitiikka on vuonna 2017 edelleen erityisen tärkeä 
politiikanala EU:lle, ja aiheesta on laadittu useita uusia 
EU:n poliittisia aloitteita, joiden tarkoituksena on pitää 
EU:n rajat turvallisina ja varmoina. Alaa koskeva lain-

säädäntö nostaa esiin erityisen vaikeita kysymyksiä, 
jotka liittyvät tasapainon luomiseen turvallisuustarpeen 
ja tietosuojaoikeuden välillä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi vuonna 2016 
siirtolaisten ja pakolaisten oikeuksien varmistamista 
koskevat suositukset vastauksena eurooppalaisen 
raja- ja merivartioston perustamisesta annettuun 
asetusehdotukseen. Tämän jälkeen Euroopan 
tietosuojavaltuutettu antoi Frontexille ohjeita siitä, miten 
Frontex voi käyttää sille uudessa asetuksessa annettua 
toimivaltaa henkilötietojen tehokkaaseen käsittelyyn 
ihmissalakuljetukseen liittyvässä riskianalyysissä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi myös lausunnot 
komission tarkistetusta ehdotuksesta, joka koskee rajan-
y litystietojärjestelmän (EES) perustamista kaikkia EU:hun 
tulevia ja sieltä lähteviä EU:n ulkopuolisten maiden 
kansalaisia varten, sekä yhteisestä eurooppalaisesta 
turvapaikkajärjestelmästä. Molemmissa lausunnoissa 
komissiota pyydettiin tarkistamaan, ovatko kaikki 
ehdotetut toimet todella tarpeen niiden tavoitteiden 
saavut tamiseksi.

Sisäinen hallinto

Jotta Euroopan tietosuojavaltuutettu voi toimia vakavasti 
otettavana valvonta- ja neuvontaviranomaisena, on 
varmistettava, että Euroopan tietosuojavaltuutetun oma 
sisäinen hallinto ja tietosuojakäytännöt ovat 
asianmukaisia ja tehokkaita. Tämän merkitys korostuu, 
kun otetaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 
uuteen yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvät 
hallinnolliset tehtävät.

Vuonna 2016 Euroopan tietosuojavaltuutetun 
henkilöstöresursseista, budjetista ja hallinnosta 
vastaava yksikkö teki läheistä yhteistyötä Euroopan 
tietosuojavaltuutetun tietosuojavastaavan kanssa 
uuden osoitusvelvollisuusvälineen kehittämiseksi ja 
testaamiseksi. Lisäksi otettiin käyttöön sisäisiä 
käytäntöjä, kuten eettinen säännöstö avoimuuden 
lisäämiseksi ja ammatillisuuden edistämiseksi.

Euroopan tietosuojaneuvostoa koskevissa valmisteluissa 
Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa siitä, että uusi elin 
saa tarvittavat henkilöstöresurssit ja taloudelliset 
resurssit budjettivallan käyttäjältä ja että tarvittavat 
hallinnolliset rakenteet otetaan käyttöön. Tämä työ 
vauhdittui vuonna 2016, ja siitä ovat osoituksena useat 
Euroopan tietosuojaneuvoston tiedotteet, joissa 
kuvataan Euroopan tietosuojavaltuutetun visio ja joiden 
tarkoituksena on pitää 29 ar tiklan mukainen 
tietosuojatyöryhmä täysin ajan tasalla Euroopan 
tietosuojavaltuutetun toimista.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-05-30_privacy_shield_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-02-12_eu-us_umbrella_agreement_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-03-18_ebcg_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-24_letter_leggeri_frontex_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_smart_borders_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-21_ceas_opinion_en.pdf
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Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu noudattaa täysin 
velvoitettaan vastata asiakirjoihin tutustumista koskeviin 
pyyntöihin, ja se on sitoutunut lisäämään työnsä 
avoimuutta pääasiassa julkistamalla Euroopan 
tietosuojavaltuutetun uuden verkkosivuston vuoden 
2017 alussa.

Euroopan tietosuojavaltuutetun sanoma

Euroopan tietosuojavaltuutetun tekemä työ tietosuojaan 
liittyvien ensisijaisten tavoitteiden määrittämiseksi ja 
kansainvälisesti johtavan aseman saavuttamiseksi 
riippuu siitä, että Euroopan tietosuojavaltuutetun ääni 
pääsee kuuluviin.

@EU_EDPS

#EDPS #EUdataP mobile App 
updated today with texts for new 
#GDPR & Directive on police, justice 
& criminal matters

Euroopan tietosuojavaltuutetun työstä viestitään monin 
eri välinein, joihin kuuluvat verkkotiedotusvälineet, 
lehdistö, tapahtumat ja julkaisut. Yleistä tietosuoja-
asetusta koskeva sovellus, joka päivitettiin vuonna 2016 
siten, että siihen sisällytettiin yleisen tietosuoja-asetuksen 
ja poliisi-, oikeus- ja rikosasioita koskevan direktiivin 
lopulliset hyväksytyt versiot, oli erityisen menestyksekäs 
avoimuutta ja lainsäädännön osoitusvelvollisuutta lisäävä 
toimi. Lisäksi vuonna 2016 julkaistiin blogi, jonka 
tarkoituksena on antaa yksityiskohtaisempaa tietoa 
tietosuojavaltuutettujen työstä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu pyrkii jatkuvasti 
saavuttamaan uusia yleisöjä sekä verkossa että sen 
ulkopuolella sekä nopeasti kasvavien sosiaalisen 
median kanavien että vierailujen ja tapahtumien avulla.

Kun maailman katseet kohdistuvat Eurooppaan, 
Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkaa työtään 
tietosuojasta vastaavien kumppaniensa kanssa 
toteuttaakseen näkemyksensä EU:sta, joka toimii 
malliesimerkkinä digitaaliajan tietosuojaa ja yksityisyyttä 
koskevassa vuoropuhelussa.

Keskeiset tulosindikaattorit 2016

Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosia 2015–2019 
koskeva strategia hyväksyttiin maaliskuussa 2015, sen 
jälkeen keskeisiä tulosindikaattoreita (KTI) arvioitiin 
uudelleen uusien tavoitteiden ja painopisteiden 
huomioon ot tamiseks i .  Uuden keske is ten 
tulosindikaattoreiden joukon avulla voidaan seurata 
toiminnan vaikutusta ja resurssienkäytön tehokkuutta ja 
tehdä näihin tarvittaessa muutoksia.

Oheisessa taulukossa esitetään vuoden 2016 
toiminnan tuloksia Euroopan tietosuojavaltuutetun 
strategiassa määriteltyjen strategisten tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelman mukaisesti.

Keskeisten tulosindikaattorien tulostaulu sisältää lyhyen 
kuvauksen kustakin keskeisestä tulosindikaattorista, 
tulokset 31. joulukuuta 2016 sekä asetetut tavoitteet. 
Indikaattoreita verrataan useimmiten alkuperäisiin 
tavoitteisiin, mutta kaksi seuraavaa keskeistä 
tulosindikaattoria laskettiin ensimmäisen kerran: KTI 5 
ja KTI 9.

Tuloksista näkyy, että strategian täytäntöönpano 
edistyy suunnitellulla tavalla ja että kaikki keskeiset 
tulosindikaattorit täyttävät tai ylittävät tavoitteensa. 
Tässä vaiheessa ei tarvita korjaavia toimenpiteitä.

https://edps.europa.eu/about-edps/legal-notices/edps-app_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/blog_en
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KESKEISET TULOSINDIKAATTORIT TULOKSET 31.12.2016 TAVOITE 2016

Tavoite 1 – Tietosuoja digitaaliseksi

KPI 1 

Niiden aloitteiden määrä, joiden tarkoituksena on 
edistää tekniikan käyttöä yksityisyyden suojan ja 
tietosuojan tehostamiseksi ja jotka ovat Euroopan 
tietosuojavaltuutetun yksin tai yhdessä muun tahon 
kanssa järjestämiä

9 9

KPI 2 Niiden toimien määrä, jotka keskittyvät eri alojen 
välisiin toimintalinjaratkaisuihin (sisäiset ja ulkoiset) 8 8

Tavoite 2 – Maailmanlaajuisten kumppanuuksien luominen

KPI 3 Kansainvälisiä sopimuksia koskevien aloitteiden 
määrä 8 5

KPI 4

Niiden kansainvälisellä tasolla (artiklan 29 
mukainen tietosuojatyöryhmä, 
asiantuntijakeskukset, OECD, GPEN, 
kansainväliset konferenssit) käsiteltyjen tapausten 
määrä, joihin Euroopan tietosuojavaltuutettu on 
osallistunut merkittävästi kirjallisen aineiston 
välityksellä.

18 13

Tavoite 3 – Uuden luvun aloittaminen EU:n tietosuojassa

KPI 5
Analyysi Euroopan tietosuojavaltuutetun yleiseen 
tietosuoja-asetukseen ja poliisi-, oikeus- ja 
rikosasioita koskevaan direktiiviin antaman 
panoksen vaikutuksesta

Yleinen tietosuoja-
asetus: suuri vaikutus

Direktiivi: keskitason 
vaikutus 

Vuosi 2016 vertailuarvona

KPI 6

Tietosuojavastaavien/tietojenkäsittelykeskusten/
rekisterinpitäjien tyytyväisyys yhteistyöhön 
Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa ja ohjeisiin, 
myös rekisteröityjen tyytyväisyys saamaansa 
opastukseen

88 % 60 %

KPI 7
Euroopan tietosuojavaltuutetun prioriteettilistan 
(säännöllisesti päivitettynä) asioiden toteutusaste 
epävirallisten huomautusten ja virallisten 
lausuntojen muodossa

93 % 90 %

Edellytykset – Viestintä ja resurssien hallinta

KPI 8 Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuston 
kävijämäärä

459 370 kävijää 
verkkosivustolla Vuosi 2015 vertailuarvona + 

10 prosenttia (195 715 
kävijää verkkosivustolla, 
3 631 Twitter-seuraajaa)

(erillisistä 
osista 
koostuva 
indikaattori)

Euroopan tietosuojavaltuutetun Twitter-tiliä 
seuraavien määrä

6 122 Twitter-seuraajaa

KPI 9 Henkilöstön tyytyväisyys 75 %
Vuosi 2016 vertailuarvona – 
kahden vuoden välein 
tehtävä selvitys
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Vuosille 2015–2019 laaditusta yleisestä strategiasta on 
vuodeksi 2017 valittu seuraavat tavoitteet. Tuloksista 
raportoidaan vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

Sähköisen viestinnän luottamuksellisuu-
den ja yksityisyyden varmistaminen

Euroopan komissio aikoo hyväksyä uudet sähköisen 
viestinnän tietosuojaa koskevat säännöt osana 
tietopakettia, johon sisältyvät yleinen tietosuoja-asetus ja 
EU:n toimielinten ja elinten sääntöjen tarkistus. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu osallistuu käynnissä olevaan 
sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarkistamiseen. 
Tarkoituksena on keskittyä muiden kysymysten ohella 
tarpeeseen sisällyttää EU:n lainsäädäntöön sähköisen 
viestinnän luottamuksellisuusperiaate, joka on kirjattu 
EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklaan ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaan.

Tarkistettuun asetukseen (EY) N:o 45/2001 
valmistautuminen

Komissio antaa vuoden 2017 alkupuolella ehdotuksen 
uudeksi asetukseksi, jolla korvataan tietosuojaa EU:n 
toimielimissä koskevat nykyiset säännöt. Kyseisten 
sääntöjen tarkistaminen liittyy välittömästi Euroopan 
tietosuojavaltuutettuun, sillä niissä määritellään 
Euroopan tietosuojavaltuutetun asema ja toimivalta 
valvontaviranomaisena ja asetetaan säännöt, joiden 
täytäntöönpanosta EU:n toimielimissä Euroopan 
tietosuojavaltuutettu vastaa. Koska tarkistusprosessi on 
erittäin tärkeä, siihen kohdennetaan merkittäviä 
resursseja vuonna 2017 sen varmistamiseksi, että EU:n 
toimielimiin, elimiin, laitoksiin ja virastoihin sovellettavat 
t ietojenkäsi t te lysäännöt yhdenmukaistetaan 
mahdollisimman hyvin yleisen tietosuoja-asetuksen 
kanssa. Kun tekstin lopullinen versio on saatu valmiiksi, 
Euroopan tietosuojavaltuutettu päivittää omat sisäiset 
menettelynsä niiden mukaan ja avustaa EU:n toimielimiä 
ja elimiä uusien sääntöjen täytäntöönpanossa.

Tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden 
arvioinnin helpottaminen

Vuonna 2016 julkaistiin tarpeellisuutta koskeva tausta-
asiakirja ja aloitettiin sidosryhmien kuuleminen. Saadun 
palautteen perusteella Euroopan tietosuojavaltuutettu 
julkaisee vuoden 2017 alussa tarpeellisuutta koskevan 

välineistön. Siinä annetaan ohjeita sellaisten 
toimenpiteiden valmistelusta vastaaville EU:n 
päätöksentekijöille ja lainsäätäjille, joihin liittyy 
henkilötietojen käsittelyä ja joissa kajotaan henkilötietojen 
suojaa koskevaan oikeuteen. Tämän jälkeen Euroopan 
tietosuojavaltuutettu julkaisee tausta-asiakirjan 
oikeasuhteisuudesta EU:n tietosuojalainsäädännössä ja 
järjestää tiettyjä EU:n politiikan aloja koskevia seminaareja 
komission henkilöstön kouluttamiseksi ja heidän 
tietosuojakysymyksiä koskevan tietämyksensä 
lisäämiseksi.

Perusoikeuksien kunnioittamiseen perus-
tuva rajojen vahvistaminen

EU:n kohtaamien muuttoliikkeeseen ja sisäiseen 
turvallisuuteen liittyvien haasteiden käsittelemiseksi on 
ehdotet tu useita uusia aloit teita. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu antaa jatkossakin neuvoja niistä 
tietosuojaan liittyvistä seurauksista, joita komission 
turvallisuusunionia koskevan agendan ja terrorismin 
rahoittamisen torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoon liittyvistä EU:n ehdotuksista voi 
aiheutua. Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa lisäksi 
neuvontaa useista EU:n rajoja ja turvallisuutta 
koskevista suunnitelluista aloit teista, SIS II 
-järjestelmän ja ECRIS-järjestelmän tarkistuksesta 
sekä kyseisten järjestelmien yhteentoimivuudesta.

Euroopan tietosuojavaltuutettu seuraa tiiviisti niitä 
tietosuojaan kohdistuvia vaikutuksia, joita aiheutuu 
sellaisia tietosuojan riittävyyttä koskevia päätöksiä 
koskevasta uudesta kehyksestä, jotka liit tyvät 
henkilötietojen vaihtoon kolmansien maiden kanssa, 
uusista kauppasopimuksista ja mahdollisista 
lainvalvonta-alan sopimuksista. Lisäksi Euroopan 
tietosuojavaltuutet tu jatkaa niiden suhteiden 
vahvistamista, jotka sillä on Euroopan parlamenttiin ja 
neuvostoon, sekä tarvittaessa tarjoaa tukea ja 
ohjausta.

EU:n toimielinten valmistaminen tietosuo-
jaa koskeviin vaikutustenarviointeihin

Euroopan tietosuojavaltuutetun toimissa, jotka koskevat 
EU:n to imie l inten t ietosuojavastaav ien ja 
rekisterinpitäjien valmistamista uusiin velvollisuuksiinsa, 
keskity tään er ityisesti t ietosuojaa koskeviin 
vaikutustenarviointeihin. Kyseiset vaikutustenarvioinnit 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&amp;qid=1486108258250&amp;from=fi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:fi:HTML
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FIN.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-06-16_necessity_paper_for_consultation_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-06-16_necessity_paper_for_consultation_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3113#schengen_information_system
https://edps.europa.eu/node/3113#schengen_information_system
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_officer
https://edps.europa.eu/node/3099#data_controller
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=fi#d1e3546-1-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&amp;from=fi#d1e3546-1-1
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ovat osa laajempaa osoitusvelvollisuuden lisäämistä, ja 
niiden avulla EU:n toimielimet voivat ottaa vastuulleen 
vaat imusten noudat tamisen varmistamisen. 
Vaikutustenarvioinnit tarjoavat puitteet riskialttiiksi 
katsottujen tietojenkäsittelytoimien tietosuojaan ja 
yksityisyyteen liittyvien riskien arvioinnille, ja niiden 
avulla tietojenkäsittelystä vastaavat tahot voivat 
keskittyä aloihin, joilla toimia eniten kaivataan. 
Tietosuojaa koskeviin vaikutustenarviointeihin liittyvää 
työtä jatketaan kokouksissa tietosuojavastaavien 
verkoston kanssa, ja yksilöllistä ohjausta annetaan 
tarvittaessa.

Teknologiaa ja tietosuojaa koskevat ohjeet

Vuonna 2017 Euroopan tietosuojavaltuutettu antaa 
tietojohtamista ja pilvipalveluja koskevat ohjeet. Lisäksi 
verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia koskevia ohjeita 
täydennetään siten, että keskitytään niiden käytännön 
täytäntöönpanoon Euroopan tietosuojavaltuutetun 
valvomissa EU:n toimielimissä ja elimissä. Tiettyjä 
verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia koskevan 
perusteellisen analyysin perusteella annetaan 
käytännön neuvoja konkreettisia tapauksia varten.

Terveyttä koskevista tiedoista annettujen 
Euroopan tietosuojavaltuutetun ohjeiden 
tarkistus

Vuonna 2017 tarkistetaan terveyttä koskevien tietojen 
käsittelyä koskevat nykyiset ohjeet ja kehitetään 
edelleen massadataa ja terveyt tä koskevaa 
asiantuntemusta. Kyseiset ohjeet ovat tarpeen, jotta 
voidaan ottaa huomioon merkittävästi lisääntynyt 
terveyttä koskevien tietojen käsittely tilastollisiin, 
tutkimukseen liittyviin ja tieteellisiin tarkoituksiin. 
Tarkoituksena on korostaa kaikkia merkityksellisiä 
tietosuojasääntöjä ja havainnollistaa niitä ilmoituksista, 
kuulemisista ja valituksista saatuihin kokemuksiin 
liittyvillä tarkoilla esimerkeillä. Näihin toimiin otetaan 
aktiivisesti mukaan EU:n toimi elinten ja elinten 
tietosuojavastaavia, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan 
kyseiseltä alalta.

Kevätselvitys

Euroopan tietosuojavaltuutettu suorittaa joka toinen 
vuosi EU:n toimielimiä ja elimiä koskevan selvityksen. 
Selvitys on tehokas keino tietosuojasääntöjen 
täytäntöönpanon valvomiseksi ja varmistamiseksi EU:n 
toimiel imissä, ja si l lä täydennetään muita 
seurantakeinoja, kuten vierailuja ja tarkastuksia. 
Seuraava selvitys suoritetaan vuonna 2017.

Tietotekniikan turvallisuutta koskevan 
asiantuntemuksen kehittäminen

Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkaa tietotekniikan tur-
vallisuutta koskevan asiantuntemuksensa kehittämistä 
ja sen hyödyntämistä valvonta- ja tarkastustoimissaan. 
Tähän sisältyy laaja-alaisten tietojärjestelmien valvon-
nan jatkaminen sekä sen laajentaminen uusille aloille, 
kuten Europolin valvontaan. Lisäksi tätä osaamista hyö-
dynnetään Euroopan tietosuojaneuvoston rakenteen 
valmistelussa yhteistyössä kansallisten valvontaviran-
omaisten kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tehtävän 
yhteistyön jatkaminen on olennaisen tärkeää vuonna 
2017. Yleisen tietosuoja-asetuksen yhteisen valmistelun 
jatkamisen lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee 
29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän kanssa 
yhteistyötä, joka liittyy muun muassa turvallisuusagen-
daan ja uusiin terrorismin torjuntatoimiin, kansainväli-
siin siirtoihin, taloudellisiin tietoihin, terveydenhuoltoon 
ja tietotekniikan kehityksiin. Lisäksi Euroopan tietosuo-
javaltuutettu tekee kansallisten valvontaviranomaisten 
kanssa yhteistyötä ja toimii eurooppalaisena tietosuoja-
sihteeristönä sekä Euroopan tietosuojaneuvostoa var-
ten että myös laaja-alaisten tietojärjestelmien koordi-
noitua valvontaa koskevan työn ja Europolin valvonnan 
yhteydessä.

Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistuu mahdollisim-
man paljon tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaan kan-
sainväliseen keskusteluun ja jatkaa vuoropuheluaan 
kansainvälisten organisaatioiden kanssa erityisesti jär-
jestämällä yhteisen seminaarin toukokuussa 2017.

Osoitusvelvollisuutta koskeva hanke

Euroopan tietosuojavaltuutettu järjestää koulutusvierai-
luja, jotta asetuksen (EY) N:o 45/2001 tulevan tarkis-
tuksen mahdollisten EU:n toimielimiin ja elimiin kohdis-
tuvat vaikutukset voidaan ottaa huomioon. Vierailuilla 
keskitytään pääasiassa EU:n toimielinten kannustami-
seen osoitusvelvollisuuden periaatteen toteuttamisessa 
sekä tietosuojaa EU:n toimielimissä koskevien uusien 
sääntöjen erityisiin vaatimuksiin. Euroopan tietosuoja-
valtuutetun valvonnasta ja täytäntöönpanosta vastaava 
yksikkö pyrkii näyttämään esimerkkiä, ja se tekee 
yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun tietosuoja-
vastaavan kanssa osoitusvelvollisuuden periaatteen 
sisäisen toteuttamisen kehittämiseksi edelleen. Saadut 
kokemukset jaetaan tietosuojavastaavien verkoston 
kanssa.

https://edps.europa.eu/node/3095#accountability
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_web_services_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-11-07_guidelines_mobile_apps_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
https://edps.europa.eu/node/3105#large_scale_it-systems
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3099#data_protection_authority
https://edps.europa.eu/node/3095#articlewp
https://edps.europa.eu/node/3112#regulation_ec_45-2001
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Tietosuojan eettisen ulottuvuuden kehittä-
minen

Tietosuojan eettisen ulottuvuuden kehittäminen on yksi 
Euroopan  t i e tosuo java l tuu te tun  nyk y i sen 
teh t ävänannon  pa inop i s te i s t ä .  Eu roopan 
tietosuojavaltuutetun ja eettisen neuvonantajaryhmän 
vuonna 2016 tekemällä työllä on lisätty digitaalietiikkaa 
koskevaa tietoisuutta tietosuojasta vastaavien 
t o i m i j o i d e n  k e s k u u d e s s a .  E u r o o p a n 
tietosuojavaltuutettu jatkaa vuonna 2017 eettisen 
neuvonantajaryhmän työn tukemista ja pyrkii 
varmistamaan, et tä digitaalieti ikkaa koskeva 
maailmanlaajuinen keskustelu pysyy korkealla 
tärkeysjärjestyksessä. Eettinen neuvonantajaryhmä 
julkaisee ensimmäisen välikertomuksensa ja järjestää 
Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa seminaarin 
tieteellisen yhteisön tavoittamiseksi. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu alkaa myös soveltaa eettisiä 
näkökohtia päivittäisessä työssään riippumattomana 
sääntelyviranomaisena ja poliittisena neuvonantajana 
sekä käynnistää valmiste lut  vuoden 2018 
tietosuojavaltuutettujen kansainvälisen konferenssin 
julkista istuntoa varten. Konferenssia isännöivät 
Euroopan t ietosuojavaltuutet tu ja Bulgar ian 
valvontaviranomainen ja s i inä kesk i t y tään 
digitaalietiikkaan.

Teknologian seuranta

Euroopan tietosuojavaltuutet tu seuraa uusia 
teknologioita ja arvioi niiden vaikutusta yksityisyyteen 
Euroopan tietosuojavaltuutetun strategiassa määritetyn 
digitaalisen tietosuojan varmistamista koskevan 
tavoitteen mukaisesti. Tällä alalla tehty työ ei 
kuitenkaan ole riittävän näkyvää. Tästä syystä 
Euroopan tietosuojavaltuutettu aikoo lisätä tämän työn 
näkyvyyttä ja asettaa tekemänsä päätelmät helpommin 
saataville paremman viestinnän avulla. Tähän voi liittyä 
sellaisten seminaarien järjestämistä tai niihin 
osallistumista, joiden avulla voidaan syventää 
analysointia ja kohdentaa julkiseen keskusteluun tehtyä 
panostusta. Euroopan tietosuojavaltuutettu jatkaa 
yhteistyötään Euroopan unionin verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) kanssa ja pyrkii järjestämään 
akateemisten teknologian tutkijoiden kanssa 
seminaarin, jotta korkeakoulujen kanssa tehtävää 
suoraa yhteistyötä voidaan parantaa.

Digitaalinen tietosuoja

Yleisen tietosuoja-asetuksen 25 artiklassa säädetään 
sisäänrakennettua tietosuojaa ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevasta pakollisesta vaatimuksesta. 

Tämä vaatimus on lisännyt kiinnostusta yksityisyyttä 
k o s k e v a a n  s u u n n i t t e l u u n  p e r u s t u v a a n 
lähestymistapaan ja innoittanut uusia yrityksiä ja 
tutkimuskumppanuuksia. IPEN-verkosto sekä sen 
kumppanit tiedeyhteisössä, kansalaisyhteiskunnassa, 
hallinnossa ja teollisuudessa pyrkivät tekemään 
yhteistyötä kyseisissä aloit teissa. Euroopan 
tietosuojavaltuutettu pyrkii jatkossakin parantamaan 
verkoston viestintävälineitä ja vahvistamaan yhteistyötä 
ja johdonmukaisuutta, jotta uusien aloitteiden 
käynnistämistä ja tukemista voidaan helpottaa. IPEN-
verkoston kasvaessa voidaan myös järjestää useampia 
verkostoon liittyviä tapahtumia.

Euroopan tietosuojaneuvostoon 
valmistautuminen

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa 29 artiklan mukainen 
tietosuojatyöryhmä korvataan Euroopan tietosuojaneu-
vostolla. Koska Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa 
s i h t e e r i s t ö n  j ä r j e s t ä m i s e s t ä  E u r o o p a n 
tietosuojaneuvostolle, on varmistettava, että Euroopan 
tietosuojaneuvosto on valmis aloittamaan työnsä heti 
siitä päivästä alkaen, jona yleistä tietosuoja-asetusta 
aletaan soveltaa kokonaisuudessaan. Tarvittava 
valmistelutyö toteutetaan yhteistyössä 29 artiklan 
mukaisen tietosuojatyöryhmän kanssa, ja samalla 
varmistetaan, että asianmukaiset siirtymäjärjestelyt 
ovat käytössä saumattoman siirtymisen takaamiseksi. 
Euroopan tietosuojavaltuutettu osallistuu jatkossakin 29 
artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän ja Euroopan 
t ietosuojaneuvoston t yör yhmään Euroopan 
tietosuojaneuvoston sihteeristön perustamista varten. 
Näihin toimiin kuuluu sen varmistaminen, että käytössä 
on asianmukainen tietotekninen infrastruktuuri, sekä 
työskentelymenetelmien ja menettelysääntöjen 
laatiminen ja r i i t tävien henkilöresurssien ja 
taloudellisten resurssien varmistaminen.

Europolin tehokas valvonta

Europolia koskeva uusi tietosuojakehys tulee voimaan 
1. toukokuuta 2017, ja sen mukaan Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ottaa vastuulleen Europolissa 
tehtävän henkilötietojen käsittelyn valvonnan. Uuteen 
tehtävään on valmistauduttu organisatoristen 
näkökohtien ja henkilöstöresurssien osalta, ja 
valmistelutyötä jatketaan 1. toukokuuta 2017 saakka, 
jolloin varsinainen valvontatyö alkaa. Uuteen tehtävään 
sisältyy valvontaan liittyviä perustehtäviä, joihin sisältyy 
kantelujen käsittelyt, kuulemiset, tietopyyntöjen 
käsittely ja tarkastukset sekä yhteistyön tekeminen 
kansallisten valvontaviranomaisten kanssa vasta 
perustetussa yhteistyöneuvostossa.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ethics_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/15-07-30_strategy_2015_2019_update_en.pdf
https://edps.europa.eu/node/3110#privacy_by_design
https://edps.europa.eu/data-protection/ipen-internet-privacy-engineering-network_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&amp;from=FI
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Digitaalisen tiedonvälitysjärjestelmän 
perustaminen

Vuonna 2016 Euroopan tietosuojavaltuutettu ilmoitti 
a i k o m u k s e s t a a n  p e r u s t a a  d i g i t a a l i s e n 
tiedonvälitysjärjestelmän. Järjestelmällä kootaan 
yhteen kilpailu-, kuluttaja- ja tietosuojavirastoja, jotka 
haluavat jakaa tietoja ja keskustella siitä, miten 
voidaan panna täytäntöön sääntöjä, jotka tukevat 
yksilön etuja digitaalisessa tilassa. Vuoden 2016 
lopussa kaikille osallistumisesta kiinnostuneille 
virastoille lähetettiin kysely. Vuonna 2017 kyselyn 
tuloksia hyödynnetään sellaisia käytännön toimia 
koskevassa keskustelussa, joi l la oikeuksien 
täytäntöönpanoa voidaan tehostaa. Tarkoituksena on 
järjestää verkoston kokous vuoden 2017 keväällä, ja 

tämän jälkeen on tarkoitus järjestää konferenssi tai 
digitaalisen tiedonvälitysjärjestelmän ensimmäinen 
julkinen kokous syksyllä 2017.

Yksityisyyttä parantavien teknologioiden 
soveltamisesta kiinnostuneiden tahojen 
palkitseminen

Euroopan tietosuojavaltuutettu haluaa kannustaa 
suunnittelijoita soveltamaan yksityisyyden suojaa 
parantavia teknologioita uusissa sovelluksissa. Näin 
ollen Euroopan tietosuojavaltuutettu perustaa 
y ks i t y i sy y t t ä  kunn i o i t t av i l l e  t e r veys a lan 
mobiilisovelluksille (mHealth) myönnettävän palkinnon, 
joka on tarkoitus julkistaa vuonna 2017.
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