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1 JOHDANTO
1.

Euroopan tietosuojaneuvoston tehtävänä on varmistaa Euroopan tietosuojasääntöjen
yhdenmukainen soveltaminen ja edistää valvontaviranomaisten välistä tehokasta yhteistyötä koko
Euroopan talousalueella (ETA).

2.

Tietosuojaneuvosto on 25. toukokuuta 2018 lähtien toteuttanut käytännössä uutta institutionaalista
ja oikeudellista kehystä. Kehys sisältää sekä yleisen tietosuoja-asetuksen1 (GDPR) että rikosasioiden
tietosuojadirektiivin2 (jäljempänä ’rikosasioiden tietosuojadirektiivi’). Näiden säädösten mukaan
yhteistyö ei ole enää vaihtoehto tai lisätehtävä vaan keskeinen ja olennainen osa tietosuojaneuvoston
työtä. Paljon on jo saatu aikaan, mutta useita haasteita on vielä ratkaistavana, jotta henkilötietojen
suojaa voidaan parantaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Tietosuojaneuvosto onkin päättänyt laatia
strategian vuosille 2021–2023, jotta tuleviin tärkeimpiin haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti.

3.

Tietosuojaneuvoston perimmäinen päämäärä on henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn
yhteydessä. Se on ohjenuorana kaikessa tietosuojaneuvoston toiminnassa. Strategian ytimessä on
kehittää yhteinen tietosuojakulttuuri, joka voi toimia innostavana mallina koko maailmalle.

4.

Strategiassa ei tehdä kattavaa katsausta tietosuojaneuvoston tulevien vuosien työhön. Sen sijaan siinä
esitetään tietosuojaneuvoston strategisten tavoitteiden neljä pääpilaria sekä keskeisiä toimia, joilla
tavoitteet saavutetaan. Tietosuojaneuvosto panee strategian täytäntöön työohjelmassaan ja raportoi
kussakin pilarissa saavutetusta edistyksestä vuosikertomuksissaan.

2 PILARI 1: YHDENMUKAISTAMISEN EDISTÄMINEN JA VAATIMUSTEN
NOUDATTAMISEN HELPOTTAMINEN
5.

Tietosuojaneuvosto pyrkii lisäämään tietosuojasääntöjen soveltamisen yhdenmukaisuutta ja
vähentämään hajanaisuutta jäsenvaltioissa. Käytännöllisten, helposti ymmärrettävien ja vaivattomasti
saatavilla olevien ohjeiden antamisen lisäksi tietosuojaneuvosto kehittää ja tuo esille työkaluja, jotka
auttavat toteuttamaan tietosuojatoimet käytännössä. Niissä otetaan huomioon eri sidosryhmien
käytännön työstä jo saamat kokemukset.
 Toimi 1: Tietosuojaneuvosto keskittyy antamaan lisäohjausta EU:n tietosuojalainsäädännön
keskeisistä käsitteistä (esim. oikeutetun edun käsitteestä ja rekisteröityjen oikeuksien
soveltamisalasta), jotka ovat olennaisen tärkeitä lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen
kannalta. Tietosuojaneuvosto järjestää sidosryhmien aihekohtaisia tapahtumia ja julkisia
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).
2
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten
seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston
puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta.
1
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kuulemisia. Tämän tarkoituksena on jatkaa useiden ulkopuolisten sidosryhmien (suurten yritysten
ja pk-yritysten, kansalaisjärjestöjen, tietosuojavastaavien verkostojen ja muiden tietosuojan
ammattilaisten) sitouttamista, jotta voidaan varmistaa, että työllä on merkitystä käytännössä.
Lisäksi pyritään hyödyntämään entistä aloitteellisemmin yhdenmukaisuusmekanismia sekä muita
työkaluja, jotta mahdolliset puutteet tai erot jäsenvaltioiden tulkinnoissa ja käytännöissä voidaan
korjata.
 Toimi 2: Tietosuojaneuvosto edistää edelleen rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden
vaatimustenmukaisuuden valvonnan menetelmien kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Tämän
osalta toimenpiteitä ja resursseja lisätään etenkin erityisten työpajojen ja henkilöstön koulutuksen
avulla. Näin voidaan kannustaa kehittämään vaatimustenmukaisuutta lisääviä välineitä, erityisesti
käytännesääntöjä ja sertifiointeja.
 Toimi 3: Tietosuojaneuvosto edistää edelleen yhteisten välineiden kehittämistä laajemmalle
yleisölle ja osallistuu valistus- ja tiedotustoimiin: Tietosuojaneuvosto antaa jo ohjeita ja lausuntoja
ammattihenkilöille, joilla on kattava asiantuntemus. Kansallisella tasolla jo käytettävissä olevien
resurssien perusteella tietosuojaneuvosto kehittää työkaluja, jotka on erityisesti tarkoitettu
ammattihenkilöille, jotka eivät ole asiantuntijoita, kuten pk-yrityksille, sekä rekisteröidyille ja
erityisesti lapsille.

3 PILARI 2: TEHOKKAAN TÄYTÄNTÖÖNPANON JA KANSALLISTEN
VALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMIVAN YHTEISTYÖN TUKEMINEN
6.

Tietosuojaneuvosto on täysin sitoutunut tukemaan kaikkien niiden kansallisten valvontaviranomaisten
yhteistyötä, jotka panevat yhdessä täytäntöön Euroopan tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojaneuvosto
tehostaa sisäisiä prosesseja, yhdistää asiantuntemusta ja parantaa yhteensovittamista. Sen lisäksi, että
tietosuojaneuvosto aikoo varmistaa yhteistyö- ja yhdenmukaisuusmekanismien toiminnan
tehostamisen, se pyrkii myös kehittämään valvontaviranomaisten aidon EU:n laajuisen
täytäntöönpanokulttuurin.
 Toimi 1: Kannustetaan ja helpotetaan yleisen tietosuoja-asetuksen VII luvussa ja rikosasioiden
tietosuojadirektiivin VII luvussa vahvistettujen yhteistyövälineiden kokonaisvaltaista käyttöä,
kurotaan umpeen eroja kansallisten täytäntöönpanomenettelyjen välillä sekä arvioidaan ja
parannetaan jatkuvasti näiden välineiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Edistetään edelleen
yhteistyömenettelyn keskeisten käsitteiden yhteistä soveltamista ja vahvistetaan
valvontaviranomaisten välistä viestintää.
 Toimi 2: Otetaan käyttöön koordinoitu täytäntöönpanokehys, jolla helpotetaan yhteisiä
toimia joustavasti ja koordinoidusti, kuten yhteisiä tiedotus- ja tiedonkeruutoimia sekä
täytäntöönpanoa ja yhteistä tutkintaa. Koordinoidun täytäntöönpanokehyksen avulla on
entistä helpompaa sovittaa yhteen täytäntöönpanotoimia, jotka perustuvat yhteisesti
määritettyihin prioriteetteihin ja joissa käytetään yhteisiä menetelmiä.
 Toimi 3: Perustetaan kokeiluhankkeen perusteella asiantuntiapooli, jonka avulla voidaan
antaa konkreettista asiantuntijatukea, joka on hyödyllistä yhteistä etua koskevissa
tutkimuksissa ja täytäntöönpanotoimissa. Se myös edistää kaikkien valvontaviranomaisten
välistä yhteistyötä ja solidaarisuutta vahvistamalla ja täydentämällä yksittäisten
valvontaviranomaisten vahvuuksia ja vastaamalla operatiivisiin tarpeisiin.
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4 PILARI 3: PERUSOIKEUDET HUOMIOON OTTAVA LÄHESTYMISTAPA
UUSIIN TEKNOLOGIOIHIN
7.

Henkilötietojen suoja auttaa varmistamaan, että teknologia, uudet liiketoimintamallit ja yhteiskunta
kehittyvät arvojemme, kuten ihmisarvoa, riippumattomuutta ja vapautta koskevien arvojen
mukaisesti. Tietosuojaneuvosto seuraa jatkuvasti uusia ja kehittyviä teknologioita ja niiden mahdollista
vaikutusta ihmisten perusoikeuksiin ja jokapäiväiseen elämään. Tietosuojan pitäisi toimia kaikkien
ihmisten kannalta, erityisesti sellaisten käsittelytoimien osalta, jotka aiheuttavat suurimmat riskit
ihmisten oikeuksille ja vapauksille (esim. syrjinnän estämiseksi). Tietosuojaneuvosto auttaa
muovaamaan Euroopan digitaalista tulevaisuutta yhteisten arvojemme ja sääntöjemme mukaisesti.
Tietosuojaneuvosto jatkaa yhteistyötä muiden sääntelyviranomaisten ja päätöksentekijöiden kanssa,
jotta sääntelyn yhdenmukaisuutta voidaan lisätä ja ihmisten suojaa parantaa.
 Toimi 1: Arvioidaan uusia teknologioita: Seurataan, arvioidaan ja laaditaan ennakoivasti
yhteisiä lausuntoja ja ohjeita uusista teknisistä sovelluksista tekoälyn, biometriikan,
profiloinnin ja mainosteknologian kaltaisilla aloilla sekä arvioidaan jatkuvasti sovelluksista,
kuten pilvipalveluista, lohkoketjusta jne. jo annettuja lausuntoja.
 Toimi 2: Vahvistetaan sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa sekä tilivelvollisuutta:
Annetaan selkeitä ohjeita siitä, miten tietosuojaperiaatteet pannaan täytäntöön tehokkaasti,
mitä ihmisillä on oikeus odottaa ja mitä organisaatiot voivat tehdä parantaakseen entisestään
ihmisten kykyä valvoa omia henkilötietojaan ja osoittaakseen noudattavansa velvoitteitaan.
 Toimi 3: Tiivistetään kumppanuutta ja yhteistyötä muiden sääntelyviranomaisten (esim.
kuluttajansuoja- ja kilpailuviranomaisten) ja päätöksentekijöiden kanssa, jotta voidaan
varmistaa, että ihmiset saavat parasta mahdollista suojaa ja voidaan estää haitat, tarvittaessa
tai soveltuvin osin uusia ehdotusluonnoksia tai uusia hankkeita koskevien avointen
kuulemisten yhteydessä.

5 PILARI 4: MAAILMANLAAJUINEN ULOTTUVUUS
8.

Tietosuojaneuvoston tavoitteena on laatia EU:ssa ja maailmanlaajuisesti noudatettavat tiukat
vaatimukset kansainvälisille tiedonsiirroille kolmansiin maihin yksityisellä ja julkisella sektorilla, myös
lainvalvonta-alalla, ja edistää niitä. Tietosuojaneuvosto vahvistaa sitoutumistaan kansainväliseen
yhteisöön, jotta EU:n tietosuojaa voidaan tuoda esille maailmanlaajuisena mallina ja varmistaa
henkilötietojen tehokas suoja EU:n rajojen ulkopuolella.
 Toimi 1: Edistetään sellaisten tiedonsiirtovälineiden käyttöä, joilla varmistetaan yleistä
tietosuoja-asetusta olennaisesti vastaava suojan taso ja lisätään tietoisuutta välineiden
käytännön täytäntöönpanosta. Laaditaan lisää käytännön ohjeita siitä, miten näillä
tiedonsiirtovälineillä – erityisesti uusilla – voidaan säilyttää ETA-alueelta kolmansiin maihin
siirrettyjen henkilötietojen korkea suojan taso. Tässä otetaan huomioon riskit, jotka liittyvät
kolmansien maiden viranomaisten pääsyyn henkilötietoihin, sekä se, että edelleen siirtämistä
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koskevat täytäntöönpanokelpoiset oikeudet, tehokkaat oikeussuojakeinot ja takeet on
varmistettava.
 Toimi 2: Sitoudutaan toimimaan kansainvälisessä yhteisössä: Tietosuojaneuvosto ja sen
jäsenet pyrkivät käymään vuoropuhelua kansainvälisten järjestöjen ja institutionaalisten
verkostojen kanssa, jotta tietosuoja-alalla voidaan johtaa esimerkillä ja edistää korkeita
tietosuojavaatimuksia koko maailmassa.
 Toimi 3: Helpotetaan tietosuojaneuvoston jäsenten ja kolmansien maiden
valvontaviranomaisten
välistä
sitoutuneisuutta,
etenkin
yhteistyötä
täytäntöönpanotapauksissa, joissa on mukana ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevia
rekisterinpitäjiä / henkilötietojen käsittelijöitä.
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Puheenjohtaja
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