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Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) on Eu-

roopan unionin riippumaton tietosuojaviran-

omainen, joka vastaa henkilötietojen käsittelyn 

valvonnasta EU:n toimielimissä, elimissä ja vi-

rastoissa. 

Euroopan tietosuojavaltuutettu neuvoo EU:n 

toimielimiä, elimiä ja virastoja henkilötietojen 

käsittelyyn liittyvien uusien lainsäädäntöehdo-

tusten ja aloitteiden yhteydessä. 

Tietosuojavaltuutettu seuraa uusien teknolo-

gioiden vaikutusta tietosuojaan ja tekee yh-

teistyötä valvontaviranomaisten kanssa EU:n 

tietosuojasääntöjen yhdenmukaisen täytän-

töönpanon varmistamiseksi. 

Puolueettomuus 
tehdään riippumattomasti ja 

puolueettomasti työtä Euroopan 

tietosuojavaltuutettua koskevien 

lakien ja toimintalinjojen 

mukaisesti ja luodaan tasapaino 

eri osapuolien etujen välille.

Rehellisyys 
noudatetaan 

parhaita mahdollisia 

hallintokäytäntöjä ja 

toimitaan aina oikein.

Avoimuus 
toiminta ja sen taustat 

selitetään selkeällä ja 

kansantajuisella kielellä.
Käytännöllisyys 

sidosryhmien tarpeet 

tiedostetaan ja etsitään 

käytännössä toimivia 

ratkaisuja.

EUROOPAN 

TIETOSUOJAVAL-

TUUTETUN ARVOT 

JA PERIAATTEET 

EUROOPAN 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN 

TEHTÄVÄ 

Tietosuoja on EU:n lainsäädännöllä suojattu perusoi-

keus. Tietosuojavaltuutettu puolustaa ja edistää ihmis-

ten yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa päivittäisessä 

työssään. 

TIETOA EUROOPAN  
TIETOSUOJAVALTUUTETUSTA 



 

EU:n toimielimet, elimet ja virastot pyytävät Eu-

roopan tietosuojavaltuutetulta valituista aiheista 

kohdennettua neuvontaa, joka annetaan laati-

malla lausuntoja, huomautuksia, päätöksiä, kir-

jeitä ja muita asiakirjoja. Euroopan tietosuojaval-

tuutettu antaa myös yleistä neuvontaa kaikkien 

EU:n toimielinten, elinten ja virastojen kannalta 

merkityksellisistä aiheista säännöllisesti julkaista-

vissa ohjeissaan.

Euroopan tietosuojavaltuutettu tekee myös tut-

kimuksia ja tietosuojatarkastuksia, joissa tarkas-

tetaan tietosuojalainsäädännön noudattaminen 

käytännössä.

EUROOPAN 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN 
VALTUUDET

Jos EU:n toimielimet, elimet ja virastot eivät nou-

data tietosuojasääntöjä, Euroopan tietosuojaval-

tuutettu voi käyttää seuraavia asetuksella (EU) 

2018/1725 annettuja täytäntöönpanovaltuuksia: 

•  hän voi antaa varoituksen tai huomautuksen 

EU:n toimielimelle, joka käsittelee henkilötie-

toja lainvastaisesti tai epäasianmukaisesti

•  hän voi määrätä EU:n toimielimen noudatta-

maan rekisteröidyn henkilön pyyntöjä oikeuk-

sien käyttämisestä (esim. omiin tietoihin tutus-

tumisesta)

•  hän voi asettaa väliaikaisen tai pysyvän kiel-

lon tietylle tietojenkäsittelytoimelle

•  hän voi määrätä hallinnollisia sakkoja EU:n toi-

mielimille

•  hän voi saattaa asian Euroopan unionin tuo-

mioistuimen käsiteltäväksi.

4 5

EUROOPAN 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN 
TOIMINTA 

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTE-

TUN TEHTÄVÄNÄ ON MYÖS EDISTÄÄ 

TIETOISUUTTA RISKEISTÄ JA SUOJEL-

LA IHMISTEN OIKEUKSIA JA VAPAUK-

SIA, KUN HEIDÄN HENKILÖTIETOJAAN 

KÄSITELLÄÄN. TIETOSUOJAVALTUU-

TETTU REAGOI TIETOSUOJARIKKO-

MUKSIIN, VASTAA KANSALAISTEN 

TEKEMIIN VALITUKSIIN JA JÄRJESTÄÄ 

MYÖS KOULUTUKSIA EU:N TOIMIELI-

MILLE, ELIMILLE JA VIRASTOILLE. 

Euroopan tietosuojavaltuutetulla on neljä 

pääasiallista toiminta-alaa: 

•  Valvonta ja täytäntöönpano: Euroopan tieto-

suojavaltuutettu seuraa henkilötietojen käsit-

telyä EU:n toimielimissä, elimissä ja virastoissa 

varmistaakseen, että ne noudattavat tietosuo-

jasääntöjä. 

•  Toimintalinjat ja kuuleminen: Euroopan tieto-

suojavaltuutettu neuvoo Euroopan komissiota, 

Euroopan parlamenttia ja neuvostoa tietosuo-

jaan liittyvien lainsäädäntöehdotusten ja aloit-

teiden yhteydessä.

•  Teknologia ja yksityisyys: Euroopan tietosuo-

javaltuutettu seuraa ja arvioi henkilötietojen 

suojaan vaikuttavaa teknologian kehitystä.

•  Yhteistyö: Euroopan tietosuojavaltuutettu edis-

tää valvontaviranomaisten kanssa yhteistyössä 

yhdenmukaista tietosuojaa koko EU:ssa. Tär-

kein yhteistyöfoorumi tietosuojaviranomaisten 

kanssa on Euroopan tietosuojaneuvosto.

Muita Euroopan tietosuojavaltuutetun valvomia 

EU:n elimiä ja virastoja ovat muun muassa Euro-

pol asetuksen 2016/794 mukaisesti, Eurojust ase-

tuksen 2018/1727 mukaisesti ja EPPO asetuksen 

2017/1939 mukaisesti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
https://edpb.europa.eu/edpb_fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0794&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1727
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=fi
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=fi


Euroopan tietosuojavaltuutetun tavoitteena on 

tuoda yhteen koko Euroopan unionin alueelta 

oikeudellisia ja teknisiä asiantuntijoita sekä 

muiden alojen asiantuntijoita ja muodostaa 

heistä monimuotoinen ryhmä, jonka tehtävänä 

on kehittää tietosuojan moninaisia näkökohtia 

sekä itse organisaatiota.

Tämän monimuotoisen taustan ja erilaisten 

näkökulmien ansiosta tietosuojahaasteisiin 

pystytään vastaamaan luovasti ja voidaan 

löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät koko 

yhteiskuntaa ja erityisesti sen heikoimmassa 

asemassa olevia.

Yhteisenä päämääränä on ihmisten tietojen 

suojelu.

Verkottuneessa maailmassa, jossa tieto kulkee 

rajojen yli, eurooppalainen ja kansainvälinen 

yhteisvastuu auttaa vahvistamaan oikeutta 

tietosuojaan. Sen ansiosta tietoja voidaan käyttää 

ihmisten hyväksi EU:ssa ja muualla. 

Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosien 2020–

2024 strategiassa keskitytään kolmeen pilariin: 

ennakointiin, toimintaan ja yhteisvastuuseen, 

jotta digitaalisesta tulevaisuudesta saadaan 

entistä turvallisempi, oikeudenmukaisempi ja 

kestävämpi.

•  Ennakointi: Euroopan tietosuojavaltuutettu 

on sitoutunut toiminaan älykkäänä instituuti-

ona, joka käsittelee tietosuojan suuntauksia 

pitkällä aikavälillä ja ottaa siinä huomioon lain-

säädäntöön, yhteiskuntaan ja teknologiaan 

liittyvät näkökohdat.

•  Toiminta: EU:n toimielimille, elimille ja viras-

toille kehitetään ennakoivasti työkaluja, joi-

den avulla ne pääsevät maailmanlaajuisesti 

johtavaan asemaan tietosuojan kannalta. 

Täytäntöönpanoelinten toimien yhdenmukai-

suutta EU:ssa edistetään, ja näin osoitetaan 

entistä vahvemmin aitoa eurooppalaista yh-

teisvastuuta, jaetaan taakkaa ja sovelletaan 

yhteistä toimintamallia.

•  Yhteisvastuu: Euroopan tietosuojavaltuute-

tun näkemyksen mukaan oikeuden toteutu-

minen edellyttää, että kaikessa EU:n politii-

kassa suojellaan jokaisen 

yksityisyyttä ja että kestä-

vyyden pitäisi olla yleisen 

edun mukaisen tietojen-

käsittelyn liikkeellepa-

neva voima.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT EUROOPAN 
TIETOSUOJAVALTUUTETUN 
HENKILÖSTÖ
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https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
https://edps.europa.eu/edps-strategy-2020-2024/
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