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Vuosi 2018 oli tietosuojan kannalta merkittävä: pitkään

tuloksista on ollut rohkaisevaa. Monet yksityishenkilöt

odotettua yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.

ja yritykset kannattavat henkilötietojen käsittelytapojen

toukokuuta 2018. Kyseisellä asetuksella EU:n tietosuojasäännöt

yhdenmukaistamista maailmanlaajuisesti. Tietosuojaneuvosto

päivitettiin digiaikaan. Lisäksi sillä perustettiin Euroopan

uskoo, että koordinoimalla yhdenmukaista lähestymistapaa

tietosuojaneuvosto (jäljempänä ’tietosuojaneuvosto’), jonka

tietosuojakysymyksiin EU osoittaa käytännössä, että oikeus

tehtävänä on varmistaa, että uusia sääntöjä sovelletaan

yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan on mahdollista

yhdenmukaisesti kaikkialla Euroopan talousalueella (ETA).

yhdistää

kukoistavaan

talouteen

muun

muassa

siksi,

että tietosuoja luo yrityksille selkeät toimintapuitteet ja
Tietosuojaneuvosto on näin ollen nuori EU-elin. Siitä huolimatta

kilpailuetuja, kuten lisääntynyttä asiakasuskollisuutta ja

se on onnistunut olemassaolonsa seitsemän ensimmäisen

toimintojen tehostumista.

kuukauden aikana saavuttamaan useita välitavoitteita, joita se
Ensi vuodesta on tulossa vieläkin kiireisempi. Vuoden 2019

voi nyt tarkastella.

alussa tietosuojaneuvosto hyväksyi työohjelmat vuosiksi
Tietosuojaneuvoston

yleisen

2019 ja 2020. Työohjelman tavoitteena on vastata kaikkien

tietosuoja-asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano koko

tehtävänä

on

varmistaa

sidosryhmien, myös EU:n lainsäätäjien, ensisijaisiin tarpeisiin.

ETA:ssa. Siinä tarkoituksessa se vahvisti tietosuojatyöryhmä

Tietosuojaneuvosto on jo antanut ohjeistusta yleisen tietosuoja-

WP 29 16 yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvää ohjetta,

asetuksen uusien säännösten tulkinnasta. Seuraavaksi se

hyväksyi neljä muuta ohjetta, antoi 26 lausuntoa kansallisten

aikookin keskittyä tiettyihin asiakysymyksiin ja teknologiaan.

valvontaviranomaisten suorittamista tietosuojaa koskevista
vaikutustenarvioinneista ja piti viisi täysistuntoa, joissa

Uskon,

käsiteltiin

riittävyyttä

hoitaa tehtäväänsä eli varmistaa tietosuojan korkea taso

koskevasta EU:n ja Japanin päätösluonnoksesta sähköiseen

koko ETA:ssa. Tässä tehtävässä sitä tukevat kansalliset

todistusaineistoon ja sähköisen viestinnän tietosuojaan

valvontaviranomaiset

(ePrivacy).

sekä aktiivinen sihteeristö. Olen luottavainen sen suhteen, että

monia

eri

aiheita

tietosuojan

että

tietosuojaneuvostolla

tasavertaisina

on

hyvät

valmiudet

yhteistyökumppaneina

voimme jatkossakin näyttää esimerkkiä pyrittäessä lisäämään
Sidosryhmiltä saatu palaute ensimmäisen toimintavuoden

avoimuutta ja yhteistyötä ETA:ssa ja sen ulkopuolella.

Andrea Jelinek
Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja
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Tietoa Euroopan
tietosuojaneuvostosta
Euroopan

tietosuojaneuvosto

on

yleisellä

tietosuoja-

tai

päätöksiä

sen

takaamiseksi,

että

kansalliset

asetuksella perustettu riippumaton EU-elin, joka osaltaan

valvontaviranomaiset soveltavat yleistä tietosuoja-asetusta

edistää tietosuojasääntöjen yhdenmukaista soveltamista koko

yhdenmukaisesti

Euroopan talousalueella (ETA) sekä yhteistyötä ETA-maiden

Lisäksi tietosuojaneuvosto neuvoo Euroopan komissiota

tietosuojaviranomaisten välillä.

kaikissa henkilötietojen suojaan liittyvissä kysymyksissä ja

(nk.

yhdenmukaisuuslausunto/-päätös).

EU:n uusien säädösehdotusten yhteydessä.
Tietosuojaneuvosto pyrkii varmistamaan yleisen tietosuojaasetuksen ja rikosasioiden tietosuojadirektiivin yhdenmukaisen

Tietosuojaneuvosto noudattaa toiminnassaan työjärjestystään

soveltamisen ETA:ssa.

ja suuntaa-antavia periaatteitaan.

Tietosuojaneuvosto voi antaa yleistä ohjeistusta EU:n

Tietosuojaneuvosto

tietosuojasäädösten

selventämiseksi.

tietosuojaviranomaisten

edustajista

tietosuojavaltuutetusta

(EDPS).

oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja valvontaviranomaiset

vapaakauppaliittoon

puolestaan

(Islanti, Liechtenstein ja Norja) valvontaviranomaiset ovat

yleisen

sidosryhmät,

kansallisten

myös yksityishenkilöt, saavat yhdenmukaisen tulkinnan
kiintopisteen

Näin

koostuu

tietosuoja-asetuksen

(EFTA)

ja

Euroopan

Myös

Euroopan

kuuluvien

ETA-valtioiden

tietosuojaneuvoston jäseniä yleiseen tietosuoja-asetukseen

noudattamisen valvontaa varten.

liittyvissä asioissa, mutta heillä ei ole äänioikeutta eikä
Tietosuojaneuvostolla

on

valtuudet

antaa

lausuntoja

heitä voida valita tietosuojaneuvoston puheenjohtajaksi
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tai

varapuheenjohtajaksi.

Euroopan

yleiseen

tietosuoja-asetukseen

–

valvontaviranomaisella

EFTA:n

komissiolla
liittyvissä

on

ja

–

asioissa

oikeus

osallistua

tietosuojaneuvoston toimintaan ja kokouksiin, mutta ilman
äänioikeutta.
EDPS

tarjoaa

tietosuojaneuvostolle

sihteeristön.

Yhteisymmärryspöytäkirjassa määritellään tietosuojaneuvoston
ja EDPS:n välisen yhteistyön ehdot. Se allekirjoitettiin
tietosuojaneuvoston

ensimmäisessä

täysistunnossa

25.

toukokuuta 2018.
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Tietosuojaneuvoston ja sen
sihteeristön perustaminen
vuonna 2018 – yleiskatsaus
Työjärjestys hyväksyttiin tietosuojaneuvoston ensimmäisessä

tietosuojatyöryhmä WP 29 oli aiemmin laatinut. Vuoden 2018

täysistunnossa, joka järjestettiin 25. toukokuuta 2018. Siihen

loppuun mennessä tietosuojaneuvosto antoi neljä muuta

tehtiin useita muutoksia 23. marraskuuta 2018.

ohjetta, joiden tarkoituksena on selventää yleisen tietosuojaasetuksen

Tietosuojaneuvoston

yhteyteen

perustettiin

asiantuntijatyöryhmiä

avustamaan

sitä

sen

useita

ja

säännöksiä.

Niissä

sertifiointikriteerien

oli

kyse

määrittelystä,

sertifioinnista
kansainvälisiin

tehtävien

siirtoihin sovellettavista poikkeuksista, yleisen tietosuoja-

hoidossa. Samoin perustettiin sihteeristö antamaan analyysi-,

asetuksen alueellisesta soveltamisalasta ja sertifiointielinten

hallinto- ja logistiikkatukea tietosuojaneuvostolle.

akkreditoinnista.
Tietosuojaneuvosto

3.1.

TIETOSUOJANEUVOSTON TOIMINTA

varmistaakseen

antaa

yhdenmukaisuuslausuntoja

yleisen

tietosuoja-asetuksen

Tietosuojaneuvostolla oli viisi täysistuntoa 25. toukokuuta ja

yhdenmukaisen

31. joulukuuta 2018 välisenä aikana. Lisäksi järjestettiin 36

toimivaltainen

asiantuntijaryhmän kokousta.

erityisiä toimenpiteitä, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia.

soveltamisen

tapauksissa,

valvontaviranomainen

haluaa

joissa
toteuttaa

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on otettava lausunto
Ensimmäisessä
2018

täysistunnossaan

tietosuojaneuvosto

kannatti

25.
16

toukokuuta
ohjetta,

jotka

huomioon mahdollisimman hyvin. Tietosuojaneuvosto antoi
25. toukokuuta ja 31. joulukuuta 2018 välisenä aikana 26
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lausuntoa sellaisten käsittelytoimien kansallisista luetteloista,

joulukuuta 2018 välisenä aikana 255 tapausta, joihin liittyi

joista on laadittava tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

rajatylittävä ulottuvuus. Useimmat tapaukset (176) olivat

Niiden tarkoituksena oli varmistaa kansallisten luetteloiden

yksityishenkilöiden tekemiä valituksia. Loput (79 tapausta)

yhdenmukaisuus.

oli peräisin muista lähteistä. Tapausten kolme yleisintä
aihetta olivat rekisteröityjen oikeudet, kuluttajan oikeudet ja

Tietosuojaneuvosto toimii myös kiistanratkaisuelimenä ja

tietoturvaloukkaukset.

antaa sitovia päätöksiä. Sen ratkaistavaksi ei kuitenkaan
tuotu kiistoja 25. toukokuuta ja 31. joulukuuta 2018 välisenä

Vuonna 2018 pantiin alulle 43 yhden luukun menettelyä

aikana. Tämä viittaa siihen, että valvontaviranomaiset ovat

14:n eri ETA-maan valvontaviranomaisten toimesta. Vuoden

tuona

lopussa menettelyt olivat eri vaiheissa: 20 oli epävirallisessa

aikana

onnistuneet

pääsemään

yksimielisyyteen

kuulemisvaiheessa, 20 päätösluonnosvaiheessa ja kahdessa

kaikissa rajatylittävissä tapauksissa.

oli tehty lopulliset päätökset. Nämä ensimmäiset yhden
Tietosuojaneuvosto neuvoo Euroopan komissiota kaikissa

luukun menettelyssä tehdyt lopulliset päätökset koskivat

henkilötietojen suojaan liittyvissä asioissa, mukaan lukien

yksilöiden oikeuksien käyttöä, tiedonkäsittelyn asianmukaista

arvioinnit tietosuojan tasosta kolmansissa maissa tai

oikeusperustaa ja tietoturvaloukkausilmoituksia.

kansainvälisissä järjestöissä. Vuonna 2018 tietosuojaneuvosto
antoi komission pyynnöstä kaksi tällaista lausuntoa: yhden

Keskinäisessä avunantomenettelyssä valvontaviranomaiset

sähköisestä

tietosuojan

voivat pyytää tietoja muilta valvontaviranomaisilta, mutta

riittävyyttä koskevasta EU:n ja Japanin päätösluonnoksesta.

myös pyytää muiden toimenpiteiden toteuttamista yhteistyön

Lisäksi se antoi omasta aloitteestaan lausuman taloudellisesta

tehostamiseksi. Ajanjaksolla 25. toukokuuta – 31. joulukuuta

keskittymisestä.

2018 esitettiin 397 keskinäistä avunantoa koskevaa virallista

todistusaineistosta

ja

toisen

tai epävirallista pyyntöä. Niistä 89 prosenttiin vastattiin 23
Tietosuojaneuvosto laati vuonna 2018 myös kaksi kirjettä,

päivän kuluessa.

joista ensimmäisessä se antoi ICANN:lle (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers) ohjeistusta yleisen

Vuonna 2018 ei käynnistetty yhteisiä operaatioita.

tietosuoja-asetuksen mukaisen mallin laatimiseen Whoisjärjestelmässä käsiteltyihin henkilötietoihin pääsemiseksi.

Vuoden 2018 aikana 31 ETA-maan valvontaviranomaiset

Toinen kirje koskee toista maksupalveludirektiiviä (PSD2).

ilmoittivat yli 100 000 tapausta kansallisella tasolla. Valtaosa
tapauksista oli valituksia tai käynnistettiin rekisterinpitäjiltä

3.2.

VALVONTAVIRANOMAISTEN TEHTÄVÄT

saatujen tietoturvaloukkausilmoitusten perusteella.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan valvontaviranomaisilla
on velvollisuus tehdä yhteistyötä asetuksen yhdenmukaisen

3.3.

soveltamisen varmistamiseksi tapauksissa, joihin liittyy

Tietosuojaneuvosto järjestää ohjeistaan julkisia kuulemisia

rajatylittävä ulottuvuus. Yhteistyötä varten on olemassa eri

saadakseen tietoonsa sidosryhmien ja asiasta kiinnostuneiden

menettelyjä, kuten yhteiset operaatiot, keskinäinen avunanto

kansalaisten näkemykset ja huolenaiheet. Vuonna 2018

ja erityinen yhteistyömenettely, jota kutsutaan yhden luukun

tietosuojaneuvosto käynnisti kolme kuulemista luonnosvaiheessa

menettelyksi.

olevista ohjeista, jotka koskivat sertifiointia, yleisen tietosuojaasetuksen

IMI-järjestelmään

rekisteröitiin

25.

toukokuuta

ja

31.

KUULEMISET

alueellista

soveltamisalaa

ja

sertifiointielinten

akkreditointia.
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Osana tietosuojaneuvoston toiminnan vuotuista tarkastelua,
josta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 71 artiklassa,
suoritettiin sidosryhmäkysely, jossa keskityttiin 20:een yleistä
tietosuoja-asetusta koskevaan ohjeeseen. Vastaajat edustivat
Euroopan, Pohjois-Amerikan, Aasian ja Tyynenmeren alueen
toimialajärjestöjä.
Sidosryhmistä 65 prosenttia piti ohjeita hyödyllisinä, 45
prosenttia piti niitä tarpeisiinsa nähden riittävän käytännöllisinä
ja 23 prosenttia kaipasi niihin parannusta, esimerkiksi lyhyempiä
ja käytännönläheisempiä ohjeita.
Valtaosa

kuulemista

ja

ohjeiden

laatimista

koskevasta

palautteesta oli joko myönteistä tai neutraalia. Osa sidosryhmistä
kehotti tietosuojaneuvostoa lisäämään mahdollisuuksia osallistua
ohjeiden laatimiseen.
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Vuoden 2019 päätavoitteet
Vuosina 2019 ja 2020 tietosuojaneuvosto aikoo keskittyä

tietoja kolmansiin maihin siirrettäessä sekä EU:n ja Kanadan

ohjeissaan rekisteröityjen oikeuksiin, rekisterinpitäjän ja

matkustajarekisterisopimuksen mahdollinen tarkistaminen.

henkilötietojen

käsittelijän

käsitteeseen

ja

oikeutettuun

etuun. Tietosuojaneuvosto jatkaa komission neuvomista

Vuonna 2019 tietosuojaneuvosto jatkaa tehtävänsä hoitamista

esimerkiksi seuraavissa asioissa: rajatylittävät tietopyynnöt

syventämällä suhteita sidosryhmiin, solmimalla uusia suhteita

sähköisen

tähdellisiin osapuoliin, osallistumalla alan konferensseihin ja

todistusaineiston

saamiseksi,

tietosuojan

riittävyyttä koskevien päätösten tarkistaminen tai tekeminen

olemalla vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa.
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Yhteystiedot
Postiosoite
Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels
Toimipaikan osoite
Rue Wiertz 30, B-1000 Brussels
Sähköposti
edpb@edpb.europa.eu
@eu_edpb
eu-edpb
edpb.europa.eu
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