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Johdanto
Euroopan tietosuojaneuvoston tehtävänä on huolehtia 
tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta 
koko Euroopan talousalueella (ETA). Tämä on kirjattu 
yleiseen tietosuoja-asetukseen, jonka myötä rekisteröityjen 
oikeuksien kunnioittamisessa käynnistyi uusi aikakausi.

Yleinen tietosuoja-asetus on merkityksellinen ensinnäkin 
sen vuoksi, että sillä luotiin koko ETA-alueella sovellettava 
yhdenmukainen tietosuojakehys, joka on laajentanut 
ja lujittanut kansallisten tietosuojaviranomaisten 
toimivaltuuksia. Tämän lisäksi yleisen tietosuoja-asetuksen 
voimaantulo on lisännyt kansalaisten ja organisaatioiden 
tietoisuutta tietosuojaoikeuksista. Tämä on tärkeämpää 
kuin koskaan, kun otetaan huomioon, että datasta 
riippuvaista teknologiaa käytetään yhä enemmän lähes 
kaikilla elämänaloilla.

Yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu pian kahden 
vuoden ajan. Olen vakuuttunut siitä, että ETA:n 
tietosuojaviranomaisten välinen yhteistyö on johtamassa 
yhteisen tietosuojakulttuurin syntymiseen. Haasteita on 
tosin edelleen, mutta Euroopan tietosuojaneuvosto pyrkii 
löytämään niihin ratkaisuja ja varmistamaan, että keskeisiä 
yhteistyömenettelyjen toimintamalleja sovelletaan 
yhdenmukaisesti. 

Euroopan tietosuojaneuvosto osallistuu yleisen tietosuoja-
asetuksen yhdenmukaiseen tulkintaan antamalla 
ohjeita ja lausuntoja. Vuonna 2019 hyväksyttiin viisi 
uutta ohjekokonaisuutta, jotka koskivat muun muassa 
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sisäänrakennettua ja oletusarvoista yksityisyyden suojaa 
ja oikeutta tulla unohdetuksi, sekä kahdet kuulemisen 
jälkeiset lopulliset ohjeet. Lisäksi tietosuojaneuvosto antoi 
16 lausuntoa, joissa käsiteltiin muun muassa tietosuojaa 
koskevia vaikutustenarviointeja, käytännesääntöjen 
valvontaelinten akkreditointivaatimuksia sekä sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin ja yleisen tietosuoja-
asetuksen välistä vuorovaikutusta. 

Näiden saavutusten taustalla on kaikkien Euroopan 
tietosuojaneuvostossa toimivien tahojen yhdenmukainen 
työ sekä sidosryhmiemme vahvempi panos ja 
osallistuminen tapahtumien, työpajojen ja kyselyjen 
välityksellä. 

Tulevana vuonna olemme valmiita toteuttamaan 
kaksivuotisessa työohjelmassamme vielä jäljellä olevat 
tavoitteet. Tietosuojaneuvosto aikoo vastaisuudessakin 
antaa ohjeita, edistää rajatylittävää täytäntöönpanoa 
koskevaa yhteistyötä ja neuvoa EU:n lainsäätäjää 
tietosuojakysymyksissä. 

Yhä useammat EU:n ulkopuoliset maat antavat 
tietosuojalainsäädäntöä. Monesti ne ottavat 
lainsäädäntönsä perustaksi yleisen tietosuoja-asetuksen 
perusperiaatteet. Uskon, että rekisteröityjen oikeuksien 
suojaamisesta tulee lähitulevaisuudessa maailmanlaajuinen 
normi. Näin luodaan perusta turvallisemmille tietovirroille, 
suuremmalle läpinäkyvyydelle sekä kasvavalle 
luottamukselle oikeusvaltioperiaatetta kohtaan.
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esitettyä alueellista soveltamisalaa. 

Tietosuojaneuvosto antoi myös suosituksen, joka 
koskee Euroopan tietosuojavaltuutetun toimittamaa 
luetteloluonnosta sellaisista käsittelytoimista, 
joiden yhteydessä vaaditaan tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi.

2.3.2.  Yhdenmukaisuuslausunnot
Euroopan tietosuojaneuvosto antaa 
yhdenmukaisuuslausuntoja varmistaakseen yleisen 
tietosuoja-asetuksen yhdenmukaisen soveltamisen 
tapauksissa, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia. 
Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on otettava lausunto 
huomioon mahdollisimman tarkasti. 

Tietosuojaneuvosto antoi vuonna 2019 yhteensä 16 
yhdenmukaisuuslausuntoa. Niistä kahdeksan koski 
valvontaviranomaisten esittämiä luetteloluonnoksia 
käsittelytoimista, jotka edellyttävät tietosuojaa koskevaa 
vaikutustenarviointia, ja käsittelytoimista, jotka on 
vapautettu siitä. Lopuissa lausunnoissa käsiteltiin 
henkilötietojen siirtoja ETA:n ja ETA:n ulkopuolisten 
finanssivalvontaviranomaisten välillä sekä sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin ja yleisen tietosuoja-
asetuksen välistä vuorovaikutusta. Lisäksi niissä 
selvennettiin vakiosopimuslausekkeita, yrityksiä koskevia 
sitovia sääntöjä, valvontaviranomaisten toimivaltaa ja 
valvontaelinten akkreditointiperusteita.

Tietosuojaneuvosto toimii myös kiistojenratkaisuelimenä ja 
antaa sitovia päätöksiä. Yhtään kiistojenratkaisumenettelyä 
ei kuitenkaan ole käynnistetty 25. toukokuuta 2018 jälkeen. 
Tämä viittaa siihen, että valvontaviranomaiset ovat tähän 
mennessä onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen 
kaikissa rajatylittävissä tapauksissa.

2.3.3.  Lainsäädäntöä koskeva kuuleminen
Euroopan tietosuojaneuvosto neuvoo Euroopan komissiota 
kaikissa henkilötietojen suojaan liittyvissä asioissa, muun 

2.1.  TYÖJÄRJESTYS
Euroopan tietosuojaneuvoston työjärjestys, jossa 
hahmotellaan sen tärkeimmät toimintasäännöt, hyväksyttiin 
ensimmäisessä täysistunnossa 25. toukokuuta 2018. 

Vuonna 2019 tietosuojaneuvosto hyväksyi työjärjestyksensä 
8, 10, 22 ja 24 artiklan sanamuotoja koskevat tarkistukset, 
joiden tarkoituksena oli selventää tarkkailijan aseman 
myöntämistä koskevia vaatimuksia, lausuntojen antamisen 
jälkeen noudatettavia menettelyjä ja tietosuojaneuvoston 
täysistunnoissa noudatettavia äänestysmenettelyjä.

Lisäksi tietosuojaneuvosto hyväksyi työjärjestykseensä 
uuden 37 artiklan. Sillä perustetaan komitea, jonka 
vastuulla on EU:n toimielinten sekä EU:n elinten, laitosten ja 
virastojen käytössä olevien laaja-alaisten tietojärjestelmien 

2019 – Yleiskatsaus vuoteen 

suorittaman tietojenkäsittelyn koordinoitu valvonta. 

Komitea vastasi vuonna 2019 IMI-järjestelmän ja 
Eurojustin koordinoidusta valvonnasta. Vuonna 2020 
tätä valvontaa laajennetaan kattamaan myös Euroopan 
syyttäjänvirasto (EPPO). Tulevaisuudessa EU:n laaja-alaisten 
tietojärjestelmien sekä elinten, laitosten ja virastojen 
koko koordinoitu valvonta siirretään vähitellen komitean 
vastuulle. 

2.2.  EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTON 
SIHTEERISTÖ
Tietosuojaneuvoston sihteeristö huolehtii siitä, että 
tietosuojaneuvoston kaikessa toiminnassa noudatetaan 
tietosuojaneuvostoon EU:n elimenä sovellettavaa 
oikeudellista kehystä ja tietosuojaneuvoston työjärjestystä. 

Se on yhdenmukaisuuslausuntojen ja -päätösten keskeisin 
laatija ja toimii institutionaalisena muistina, joka varmistaa 
asiakirjojen yhdenmukaisuuden. Tietosuojaneuvoston 
sihteeristön tehtävänä on myös edistää tietosuojaneuvoston 
päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä 
toimia selkeän ja johdonmukaisen viestinnän yhdysväylänä.

Sihteeristö on tukitoimiensa yhteydessä kehittänyt 
tietoteknisiä ratkaisuja, joilla mahdollistetaan 
tietosuojaneuvoston jäsenten välinen tehokas ja turvallinen 
viestintä. Niihin kuuluu muun muassa sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä (IMI). 

Vuonna 2019 tietosuojaneuvoston sihteeristö järjesti 11 
täysistuntoa ja 90 asiantuntijaryhmän kokousta. Kukin 
asiantuntijaryhmä keskittyy tiettyyn tietosuojan alaan ja 
avustaa tietosuojaneuvostoa sen tehtävien hoitamisessa.

Tietosuojaneuvoston sihteeristö avustaa puheenjohtajaa 
myös täysistuntojen valmistelussa ja johtamisessa sekä 
hänen puhetilaisuuksiensa järjestelyissä. 

2.3.  EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTON 
TOIMINTA VUONNA 2019
2.3.1.  Yleiset ohjeet
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi vuonna 2019 viisi uutta 
ohjetta, joiden tarkoituksena on selventää yleisen tietosuoja-
asetuksen säännöksiä. Ohjeet koskevat kansallisen ja EU:n 
tason käytännesääntöjä ja valvontaelimiä, selvennyksiä 
henkilötietojen käsittelyyn erilaisissa olosuhteissa, 
erityisesti tarjottaessa verkkopalveluja, käsittelyä 
videolaitteiden avulla, sisäänrakennetun ja oletusarvoisen 
tietosuojan periaatteita ja oikeutta tulla unohdetuksi 
hakukoneissa. 

Lisäksi tietosuojaneuvosto hyväksyi vuoden 2019 aikana 
kolme ohjetta, jotka on alun perin annettu vuonna 
2018,  julkisten kuulemisten jälkeisessä lopullisessa 
muodossaan. Näissä ohjeissa selvennetään akkreditointi- ja 
sertifiointikriteerejä sekä yleisessä tietosuoja-asetuksessa 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/zalecenia/recommendation-012019-draft-list-european-data-protection_en
http://16 yhdenmukaisuuslausuntoa
http://16 yhdenmukaisuuslausuntoa
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/rules-procedure_en
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muassa kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen 
tietosuojan riittävyyden arvioinneissa. Tietosuojaneuvosto 
antoi vuonna 2019 raportit EU:n ja Yhdysvaltojen välisen 
Privacy Shield -järjestelyn tietosuojan riittävyyden toisesta 
ja kolmannesta vuotuisesta tarkastelusta. Komissio suoritti 
nämä tarkastelut arvioidakseen järjestelyn luotettavuutta ja 
käytännön toteutusta. 

Lisäksi tietosuojaneuvosto antoi Euroopan komission terveyden 
ja elintarviketurvallisuuden pääosaston pyynnöstä lausunnon 
kliinisiä lääketutkimuksia koskevan asetuksen ja yleisen 
tietosuoja-asetuksen vuorovaikutuksesta. 

Tietosuojaneuvostoon sovelletaan myös asetuksen (EU) 
2018/1725 42 artiklaa, jossa säädetään lainsäädäntöä 
koskevasta kuulemisesta. Sen myötä Euroopan 
tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojaneuvosto voivat 
koordinoida työtään yhteisen lausunnon antamiseksi. Vuonna 
2019 tietosuojaneuvosto ja tietosuojavaltuutettu antoivat 
yhteisen lausunnon sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen 
palveluinfrastruktuurin tietosuojanäkökohdista. Myös tämä 
lausunto annettiin terveyden ja elintarviketurvallisuuden 
pääosaston pyynnöstä. 

Lisäksi tietosuojaneuvosto antoi omasta aloitteestaan 
lausuman sähköisen viestinnän tietosuoja-asetusta 
koskevasta ehdotuksesta, minkä lisäksi se antoi lausunnon 
tietoverkkorikollisuutta koskevan Budapestin yleissopimuksen 
tietosuojanäkökohdista.

2.3.4.  Muut asiakirjat
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi vuonna 2019 kaksi 
lausumaa. Niistä ensimmäinen koski Yhdysvaltojen 
ulkomaisia tilejä koskevaa verosäännösten noudattamislakia 
(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), ja se annettiin 
Euroopan parlamentin hyväksyttyä päätöslauselman FATCAn 
kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin. Toinen lausuma 
koski henkilötietojen käyttöä poliittisissa kampanjoissa. Se 
liittyi vuonna 2019 pidettyihin Euroopan parlamentin vaaleihin 
ja muihin vaaleihin eri puolilla EU:ta ja sen ulkopuolella.

Tietosuojaneuvosto otti kantaa tietosuojan toteutumiseen 
sopimuksettoman brexitin tapauksessa ja antoi kaksi 

tiedotetta, jotka koskivat yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaisia tiedonsiirtoja ETA-alueelta Yhdistyneeseen 
kuningaskuntaan ja sellaisia yrityksiä koskevia sitovia 
sääntöjä, joiden johtavana valvontaviranomaisena on 
Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojaneuvosto antoi Euroopan parlamentin 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
(LIBE) pyynnöstä kertomuksen yleisen tietosuoja-asetuksen 
täytäntöönpanosta. Siinä esitetään yleiskatsaus yleisen 
tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta ja noudattamisen 
valvonnasta, ja se kattaa sekä yhteistyömekanismin että 
yhdenmukaisuushavainnot.

Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja oli 9. heinäkuuta 
2019 kuultavana Euroopan unionin tuomioistuimessa, joka 
oli pyytänyt suullista lausumaa asiassa C-311/18 (Facebook 
Ireland ja Schrems).

2.4.  KUULEMISET
Ohjeiden alustavan hyväksymisen jälkeen Euroopan 
tietosuojaneuvosto järjestää julkisia kuulemisia, jotta 
sidosryhmät ja kansalaiset voivat esittää näkemyksiään ja lisää 
huomioon otettavia seikkoja. Tietosuojaneuvosto käynnisti 
vuonna 2019 viisi tällaista kuulemista, jotka koskivat sen 
laatimia ohjeita käytännesäännöistä, sertifiointikriteereistä, 
henkilötietojen käsittelystä verkkopalveluissa, henkilötietojen 
käsittelyä  videolaitteissa, sisäänrakennetusta ja 
oletusarvoisesta tietosuojasta sekä oikeudesta tulla 
unohdetuksi.

Tietosuojaneuvosto järjestää sidosryhmätapahtumia 
kerätäkseen näkemyksiä keskeisistä kysymyksistä ja 
tietoa tulevan ohjeistuksen laatimista varten. Vuonna 2019 
tietosuojaneuvosto järjesti kolme tällaista tapahtumaa, 
joissa keskityttiin tarkistettuun maksupalveludirektiiviin, 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden 
toimintamalleihin ja vastuualueisiin sekä rekisteröityjen 
oikeuksiin.

Osana tietosuojaneuvoston toiminnan vuotuista tarkastelua, 
josta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 71 artiklan 
2 kohdassa, järjestettiin toisena vuonna peräkkäin 

sidosryhmäkysely. Kyselyssä keskityttiin tietosuojaneuvoston 
ohjeiden sisältöön ja hyväksymisprosessiin ja pyrittiin saamaan 
käsitys siitä, missä määrin sidosryhmät pitävät ohjeita 
hyödyllisinä ja tarkoituksenmukaisina yleisen tietosuoja-
asetuksen säännösten tulkinnassa.

Vastaajina oli rahoitus-, pankki- ja vakuutusalan, tukku- ja 
vähittäiskaupan, tietotekniikan, terveys- ja sosiaalipalvelujen 
sekä perusoikeuksien alan organisaatioita ja yrityksiä. 
Suurin osa vastaajista oli sijoittautunut Eurooppaan, ja yli 60 
prosenttia edusti pieniä organisaatioita.

Kyselyyn osallistuneista sidosryhmistä 64 prosenttia piti 
ohjeita hyödyllisinä ja 46 prosenttia piti niitä riittävän 
käytännönläheisinä. Lähes 80 prosenttia katsoi ohjeiden 
olevan helposti saatavilla, kun vastaava luku vuonna 2018 oli 
ollut 64 prosenttia. Myönteistä palautetta annettiin myös siitä, 
että ohjeissa annetaan käytännön esimerkkejä ja että ne ovat 
sovellettavissa laajasti, mikä ehkäisee toimien maakohtaisuutta. 

Vastaajat kannattivat tulkintojen laatimisen jatkamista 
muun muassa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 
välisen suhteen ja oikeutettujen etujen oikeusperusteen 
selventämiseksi. Yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen 
todettiin olevan edelleen haasteellista pk-yrityksille, mutta 
sidosryhmät totesivat, että tietosuojaneuvoston ohjeet 
tarjoavat hyödyllistä tukea asetuksen soveltamiseen. 
Kaiken kaikkiaan 40 prosenttia sidosryhmistä katsoi, että 
kuulemisprosessi on luonteeltaan tarkoituksenmukaisen ja 
tyydyttävän välillä.

2.5.  VALVONTAVIRANOMAISTEN TOIMINTA VUONNA 
2019
Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset tekevät yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaisesti tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että 
yksilöiden tietosuojaoikeudet suojataan yhdenmukaisesti 
koko ETA-alueella. Valvontaviranomaisten tehtäviin kuuluu 
muun muassa avustaa toisiaan ja koordinoida päätöksentekoa 
rajatylittävissä tietosuojatapauksissa.

Valvontaviranomaiset havaitsivat raportointikaudella, 
että yhteistyö- ja yhdenmukaisuusmekanismin 

täytäntöönpanossa esiintyi haasteita. Erityisesti todettiin, 
että kansallisen prosessilainsäädännön hajanaisuus vaikuttaa 
yhteistyömekanismiin, mikä johtuu muun muassa eroista 
kanteluiden käsittelymenettelyissä, osapuolten asemasta 
menettelyissä, hyväksyttävyyskriteereistä, menettelyjen 
kestosta ja määräajoista. 

Lisäksi se, miten valvontaviranomaiset tosiasiassa 
soveltavat niille yleisessä tietosuoja-asetuksessa annettuja 
toimivaltuuksia ja tehtäviä, riippuu suuresti niiden 
käytettävissä olevista resursseista. Tämä koskee erityisesti 
yhden yhteyspisteen menettelyä, jonka onnistuminen riippuu 
siitä, miten paljon aikaa ja vaivaa valvontaviranomaiset voivat 
käyttää yksittäisiin tapauksiin ja yhteistyöhön. 

Näistä haasteista huolimatta Euroopan tietosuojaneuvosto 
on vakuuttunut siitä, että valvontaviranomaisten välinen 
yhteistyö johtaa yhteiseen tietosuojakulttuuriin ja 
yhdenmukaisiin valvontakäytäntöihin. Se, että käytössä 
ovat yhdet ja samat säännöt, on ollut hyödyksi ETA-alueen 
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden kannalta, 
sillä se on lisännyt oikeusvarmuutta. Siitä on ollut etua myös 
yksilöille, joiden tapauksessa rekisteröityjen oikeudet ovat 
vahvistuneet.

Sen jälkeen kun yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa, 
IMI-järjestelmässä on ollut 807 rajatylittävän yhteistyön 
menettelyä, joista vuonna 2019 käynnistettiin 585. Näistä 
menettelyistä 425 käynnistettiin kanteluiden johdosta ja 
loput muiden lähteiden, kuten tutkimusten, oikeudellisten 
velvoitteiden tai tiedotusvälineiden raporttien perusteella.

Yhden luukunn menettely edellyttää yhteistyötä johtavan 
valvontaviranomaisen ja osallistuvien valvontaviranomaisten 
välillä. Johtava valvontaviranomainen johtaa tutkintaa, 
ja sillä on keskeinen asema pyrittäessä pääsemään 
yhteisymmärrykseen osallistuvien valvontaviranomaisten 
kesken. Tämän lisäksi se pyrkii saamaan aikaan koordinoidun 
päätöksen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän 
osalta. Vuoden 2019 loppuun mennessä valvontaviranomaiset 
olivat aloittaneet 142 yhden yhteyspisteen menettelyä, joista 
79 johti lopulliseen päätökseen.

http://toisesta
http://kolmannesta vuotuisesta tarkastelusta
http://lausunnon 
http://asetuksen (EU) 2018/1725
http://asetuksen (EU) 2018/1725
http://yhteisen lausunnon
http://lausuman
http://lausunnon 
http://ensimmäinen
http://Toinen lausuma 
http://tiedonsiirtoja
http://sellaisia yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä
http://sellaisia yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä
http://kertomuksen yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta
http://kertomuksen yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanosta
http://suullista lausumaa asiassa C-311/18 (Facebook Ireland ja Schrems)
http://suullista lausumaa asiassa C-311/18 (Facebook Ireland ja Schrems)
http://viisi tällaista kuulemista
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Keskinäisen avunannon menettelyn välityksellä 
valvontaviranomaiset voivat pyytää tietoja muilta 
valvontaviranomaisilta tai pyytää muita tehokasta yhteistyötä 
koskevia toimenpiteitä, kuten ennakkohyväksyntää tai 
tutkimuksia. Keskinäisen avunannon menettelyjä on 
käynnistetty 25. toukokuuta 2018 jälkeen yhteensä 2 542. 
Niiden ylivoimainen enemmistö (2 427) on ollut epävirallisia 
kuulemismenettelyjä. Virallisia pyyntöjä on ollut 115.

Valvontaviranomaiset eivät vuonna 2019 toteuttaneet yhtään 
yhteistä operaatiota.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan kansallisilla 
valvontaviranomaisilla on käytettävissään erilaisia korjaavia 
toimenpiteitä. Valvontaviranomaiset havaitsivat vuonna 2019 
useita yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomistapauksia ja 
käyttivät korjaavia toimivaltuuksiaan. 

Asetuksen rikkomiset liittyivät muun muassa siihen, 
ettei oletusarvoista ja sisäänrakennettua yksityisyyden 
suojaa, oikeutta saada pääsy tietoihin tai oikeutta tietojen 
poistamiseen koskevia säännöksiä ollut pantu täytäntöön. 
Monissa tapauksissa ilmeni, ettei tietosuojasta huolehtimiseksi 
ollut toteutettu asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia 
toimenpiteitä, mikä johti tietoturvaloukkauksiin. Useat 
merkittävät tapaukset liittyivät erityisten henkilötietoryhmien, 
kuten poliittisten mielipiteiden, luottotietojen tai biometristen 
tietojen käsittelyyn. Sakkoja määrättiin sekä yksityisen että 
julkisen sektorin yksiköille.
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Vuoden 2020 päätavoitteet
Euroopan tietosuojaneuvosto oli vuoden 2019 loppuun 
mennessä, työohjelmansa puolivälissä, onnistunut viemään 
sille asetettuja tavoitteita merkittävässä määrin eteenpäin 
ja jatkaa toisena toimintavuonnaan kohti niiden lopullista 
toteutumista. 

Tietosuojaneuvosto pyrkii vuonna 2020 antamaan 
rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä, 
rekisteröityjen oikeuksia ja oikeutetun edun konseptia 
koskevia ohjeita. Lisäksi se aikoo tehostaa kehittyneisiin 
teknologioihin, kuten verkottuneisiin ajoneuvoihin, 
lohkoketjuihin, tekoälyyn ja digiavustajiin, liittyvää työtään. 
Tietosuojaneuvosto jatkaa Euroopan komission neuvomista 

esimerkiksi seuraavanlaisissa asioissa: rajatylittävät 
pyynnöt sähköisen todistusaineiston saamiseksi, tietosuojan 
riittävyyttä koskevien päätösten tarkistaminen tai tekeminen 
tietoja kolmansiin maihin siirrettäessä sekä EU:n ja Kanadan 
matkustajarekisterisopimuksen mahdollinen tarkistaminen.

Työohjelmaan sisältyvien toimien lisäksi tietosuojaneuvosto 
aikoo antaa vuonna 2020 ohjeita covid-19-taudin torjunnan 
vaikutuksista tietosuojaan sekä omasta aloitteestaan että 
Euroopan komission kuulemisen perusteella.

Tietosuojaneuvosto pyrkii myös syventämään 
nykyisiä sidosryhmäsuhteita ja kehittämään uusia. 

Tietosuojaneuvoston jäsenet sekä puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat osallistuvat jatkossakin asiaan liittyviin 
konferensseihin ja käyvät puhumassa eri tilaisuuksissa. 

Tietosuojaneuvoston sihteeristö varmistaa edelleen, että 
viestintä on yhdenmukaista. Tähän liittyen tietosuojaneuvosto 
pyrkii edistämään kansalaisten osallistumista sen 
toimintaan olemalla läsnä sosiaalisessa mediassa sekä 
tehostamaan yhteistyötään valvontaviranomaisten 
kanssa. Tätä varten tietosuojaneuvosto aikoo ylläpitää ja 
vahvistaa valvontaviranomaisten lehdistövastaavien ja 
viestintävirkailijoiden verkostoa.

http://työohjelmansa
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