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Toiminta-ajatus

• Tietosuojavaltuutetun toimisto turvaa 
ihmisten oikeuksia ja vapauksia 
henkilötietojen käsittelyssä.

• Tietosuoja on meille menestystekijä: 
yksityisille ihmisille se tarkoittaa 
henkilötietojen parempaa suojaa ja 
mahdollisuutta omien tietojen hallitsemiseen, 
yrityksille kilpailuetua, joka syntyy 
vastuullisesta toiminnasta.
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Asiakkaat

Asiantuntija-
lautakunta

Seuraamuskollegio

Yhteiset toiminnot
Johdon tuki, viestintä, 
lakisääteisiin tehtäviin 

liittyvä IT ja rekisterinpito

Apulaistietosuoja-
valtuutettu

Apulaistietosuoja-
valtuutettu

Tietosuoja-
valtuutettu

Asiakaspalvelu-
ryhmä 3

Rikosasioiden tietosuojalain 
toimivaltaiset viranomaiset

Asiakaspalvelu-
ryhmä 1

Pääosin yksityinen 
sektori ja 

rajat ylittävät asiat

Asiakaspalvelu-
ryhmä 2

Pääosin julkinen sektori ja 
kansallisesti käsiteltävät 

asiat

Johtotiimi

Koordinaatio-
ryhmä

Kehittämis- ja 
prosessiryhmät

Hallinto
Henkilöstö-, talous-, 

asiakirja-, tieto-, rekisteri- ja 
toimitilahallinto, turvallisuus, 

tietopalvelu ja 
puhelinneuvonta

Toimistopäällikkö



Tehtävät
• valvoa tietosuojalainsäädännön ja muiden 

henkilötietojen käsittelyä koskevien lakien 
noudattamista

• edistää tietoisuutta henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista, 
velvollisuuksista ja oikeuksista

• tehdä selvityksiä ja tarkastuksia
• määrätä hallinnollisia seuraamuksia tietosuoja-

asetuksen rikkomisesta
• antaa lausuntoja lainsäädännöllisistä ja 

hallinnollisista uudistuksista, jotka koskevat 
henkilöiden oikeuksien ja vapauksien 
suojaamista henkilötietojen käsittelyssä

• antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä 
koskevista rikoksista

• valvoa luottotietojen ja yritysluottotietojen 
käsittelyä
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• käsitellä pyyntöjä rekisteröidyn oikeuksia 
koskevien määräyksien antamiseksi ja ilmoituksia 
muista henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä 
epäkohdista

• vastaanottaa ilmoituksia tietosuojavastaavista
• vastaanottaa ilmoituksia henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksista
• laatia luettelo siitä, milloin vaaditaan tietosuojaa 

koskeva vaikutustenarviointi
• arvioida ennakkokuulemisia korkean riskin 

tietojenkäsittelystä
• hyväksyä käytännesääntöjä ja 

vakiosopimuslausekkeita
• kannustaa ottamaan käyttöön sertifiointeja, 

akkreditoida sertifiointielin ja peruuttaa 
myönnettyjä sertifikaatteja

• tehdä yhteistyötä muiden EU:n 
tietosuojaviranomaisten kanssa yhden luukun 
periaatteen puitteissa sekä viedä asioita 
tarvittaessa Euroopan tietosuojaneuvoston 
arvioitavaksi.

Lisäksi edustaa Suomea Euroopan tietosuojaneuvostossa



Tavoitteemme 2021–2024 

• Ennustettavasti ja riittävän nopeasti toimiva tietosuojan 
valvontaviranomainen edistää ja turvaa ihmisten, 
yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia 
digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

• Eurooppalainen yhteistyö toimii suomalaisen 
tietosuojan voimavarana.

• Tietosuoja toteutuu hallinnon uudistus- ja 
digitalisaatiohankkeissa.

• Tietosuoja ja siihen kohdistuvat vaikutukset 
huomioidaan kattavasti lainvalmisteluhankkeissa.

• Oikeusturva toteutuu käytännössä.
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Vaikutustenarviointi (35-36 art.)

• Auttaa rekisterinpitäjää tunnistamaan, 
arvioimaan ja hallitsemaan 
henkilötietojen käsittelyyn sisältyviä 
riskejä = auttaa tietosuojalainsäädännön 
vaatimusten noudattamisessa, sen 
dokumentoinnissa ja osoittamisessa.

• Tehtävä ennen käsittelyn aloittamista ja 
sitä on päivitettävä tarvittaessa

• Tehtävä silloin, kun suunniteltu käsittely 
todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin 
ihmisten oikeuksille ja vapauksille

• Vaikutustenarviointi tulee tehdä 
erityisesti, kun ->
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1. Henkilötietojen käsittelyssä käytetään uutta 
teknologiaa

2. Käsitellään laajamittaisesti rikostuomioita, 
rikkomuksia tai erityisiä henkilötietoryhmiä, 
kuten terveystietoja, etnistä alkuperää, 
poliittisia mielipiteitä, uskonnollista 
vakaumusta tai seksuaalista suuntautumista

3. Henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia 
arvioidaan automaattisen käsittelyn avulla, 
järjestelmällisesti ja kattavasti, ja arvio 
johtaa päätöksiin, joilla on oikeusvaikutuksia 
tai jotka muuten vaikuttavat henkilöön 
merkittävästi

4. Yleisölle avointa aluetta valvotaan 
järjestelmällisesti ja laajamittaisesti.



Ennakkokuuleminen
• Ennakkokuuleminen on toteutettava, kun vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittely 

aiheuttaisi korkean riskin rekisteröidylle, eikä rekisterinpitäjä ole omilla 
toimenpiteillään saanut riskiä alhaisemmaksi

• Vaikutusten arviointi pakollinen esivaihe; ennakkokuulemista ei voida toimittaa 
ennen kuin rekisterinpitäjä on tehnyt tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin

• Ennakkokuulemisen johdosta tietosuojavaltuutettu antaa rekisterinpitäjälle tai 
käsittelijälle kirjalliset ohjeet niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä riskin 
alentamiseksi.

• Rekisteripitäjän ja käsittelijän on toteuttava ohjeen mukaiset lisätoiminpiteet ennen 
henkilötietojen käsittelyn aloittamista, jotta käsittely voidaan katsoa lainmukaiseksi.
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Asiantuntijalautakunta
• Antaa lausuntoja henkilötietojen käsittelyä 

koskevan lainsäädännön soveltamiseen 
liittyvistä merkittävistä kysymyksistä 
tietosuojavaltuutetun pyynnöstä.

• Toimikausi 1.10.2020–30.9.2023.
• Kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan 

koolle kutsumana.
• Lautakunnan jäsenet ovat 

tietosuojavaltuutetun toimiston ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 

• Voi tarvittaessa kuulla muita asiantuntijoita.
• Lautakunnalla ei ole muodollista 

päätösvaltaa.
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Kiitos!
www.tietosuoja.fi  

www.edpb.europa.eu


