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1.

Johdanto
Perustuslain mukaan eduskunnan oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja
muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo ja edistää perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Julkishallintoon kuuluvien organisaatioiden tiedonhallinnan ja tietojohtamisen
tasolla on merkitystä sille, miten esimerkiksi perustuslain toisessa luvussa
määritellyt perusoikeudet voidaan huomioida toiminnassa. Oikeuksien toteutumisen lisäksi tietojohtamisella vaikutetaan toiminnan yleiseen laatuun, tehokkuuteen ja resurssien kohdentamiseen.
Myös oikeusasiamiehen kanslian tiedonhallinnan nykytilalla on suuri merkitys
laillisuusvalvontatehtävässä onnistumiselle, sillä se auttaa kohdistamaan resursseja oikein. Oikein kohdistetuilla resursseilla saadaan lisättyä valvontatyön
vaikuttavuutta.
Tämä kanslian ensimmäinen tietotilinpäätös pyrkii antamaan kuvan kanslian
tiedonhallinnan nykytilasta ja sen vaikutuksesta päivittäiseen työhön. Tietotilinpäätös toimii jatkossa myös apuvälineenä toiminnan ja tietosuojan suunnittelussa, seurannassa ja kehittämisessä. Tietotilinpäätös viestii myös yleisölle
tietosuojan toteutumisen tasosta kansliassa.

2.

Taustaa
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on eduskunnan erillisvirasto, jossa
työskentelee keskimäärin noin 60 henkilöä. Kansliaan kuuluu hallinnollisena
osana Ihmisoikeuskeskus, jonka palveluksessa on keskimäärin 5 henkilöä.
Oikeusasiamiehen kanslian ydintehtävä on laillisuusvalvonta, joka sisältää
mm. seuraavat tehtävät (suluissa vuosittaiset lukumäärät vuonna 2017):
-

Kantelujen käsittely (noin 6 200 kpl)

-

Omien aloitteiden käsittely (alle 100 kpl)

-

Tarkastusten teko (yli 100 kpl)

-

Lausunto- ja kuulemispyynnöt (alle 100 kpl)

Asioiden määrän vaihteluväli on pysynyt pienenä usean vuoden ajan, mutta
vuonna 2017 kanteluiden määrä kasvoi rajusti: vuonna 2016 kanteluita saapui
1300 kappaletta vähemmän.
Oheisesta kuvasta käy ilmi saapuneiden ja ratkaistujen kanteluiden määrät
viime vuosina:
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Kasvaneista volyymeistä ja samanaikaisesti toteutetuista tietojärjestelmähankkeista huolimatta oikeusasiamiehen kanslia on kyennyt kehittämään toimintatapojaan tavalla, joka on johtanut keskimääräisten käsittelyaikojen laskuun.
Oheisesta kuvasta käy ilmi käsittelyaikojen kehitys:

2.1. Henkilötiedot laillisuusvalvonnassa
Laillisuusvalvontatyön luonteesta johtuen lähes kaikissa vireille tulleissa asioissa käsitellään henkilötietoja tai arkaluonteisia henkilötietoja.
Henkilötietojen käsittelyn erityispiirteenä laillisuusvalvontatyössä on se, että
kanteluasian voi laittaa vireille kuka tahansa. Kuka tahansa tarkoittaa myös
henkilöitä, joilla ei ole joko mahdollisuutta todistaa tai halua paljastaa henkilöllisyyttään. Tämän vuoksi kantelun lähettäjältä ei voi edellyttää tunnistautuPostiosoite:
00102 Eduskunta
Käyntiosoite:
Arkadiankatu 3

Sähköposti:
Oikeusasiamies@eduskunta.fi
Internet:
www.oikeusasiamies.fi

Puhelin:
09 4321

5 (21)

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
2018-06-01

Tietotilinpäätös 2018 EOAK/2012/2018

mista esim. verkossa tapahtuvan kantelulomakkeen täytön yhteydessä. Kuitenkin kanteluasian selvittäminen voi vaatia henkilön yksilöintiä ja luotettavaa
tunnistamista.
Tällaisten tilanteiden varalta kanslialla on vakiintuneet työ- ja menettelytavat
sekä korostetun huolellinen suhtautuminen tietosuojaan. Näitä kuvataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa.

3.

Tietotilinpäätöksen sisältö, tavoite ja rajaukset
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tietotilinpäätöksessä kuvataan kanslian
-

hallussa olevat tietovarannot sekä käytössä olevat tietojärjestelmät

-

käsittelemien tietojen laatu ja käytettävyys

-

menettelytavat ja toimintaperiaatteet tietojen käsittelyssä ja suojauksessa
sekä käytön valvonnassa

-

toimintatavat ja periaatteet rekisteröityjen oikeuksien toteutuksessa.

Tietotilinpäätös sisältää lisäksi arvioinnin tietojen käsittelyssä havaituista kehittämiskohteista ja kehittämistoimenpiteistä.
Tietotilinpäätöksellä pyritään osoittamaan henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuus ja siihen liittyvät koulutus- ja kehittämistarpeet (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 5 ja 24 artiklat). Tietotilinpäätöksellä halutaan myös valmistaa
kanslian henkilöstöä Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen.
Oikeusasiamiehen kanslia toimii eduskunnan yhteydessä ja eduskunnan kanslia tarjoaa oikeusasiamiehen kanslialle merkittävän määrän hallinnollisia ja
infrastruktuuriin liittyviä palveluja ja toimintoja. Näistä palveluista ja toiminnoista vastaa kokonaisuudessaan eduskunta ja oikeusasiamiehen kanslian henkilöstö noudattaa näitä palveluja käyttäessään eduskunnan kanslian sääntöjä,
ohjeistuksia ja käytäntöjä.
Tämän vuoksi tässä tietotilinpäätöksessä käsitellään pelkästään kanslian
omaan ydintoimintaan liittyviä ja omalla vastuulla olevia tietovarantoja, toimintatapoja ja järjestelmiä. Näistä kokonaisuuksista kanslia on tuottanut eduskunnan kokonaisarkkitehtuuria tukevat palvelujen järjestelmäkuvaukset sekä
viranomaisilta vaadittavat rekisteriselosteet.
Tietotilinpäätös tullaan päivittämään jatkossa kahden vuoden välein eli seuraava tietotilinpäätös tehdään vuonna 2020. Merkittävien muutosten johdosta
päivitys voidaan tehdä useamminkin.

4.

Tietovarannot ja tietojärjestelmät
Kanslian käytössä olevat tietovarannot ja tietojärjestelmät liittyvät laissa määriteltyihin laillisuusvalvonnan tehtäviin ja kanslian toimintaan liittyviin tukiprosesseihin. Käsittelyprosessit on kuvattu kattavasti kanslian ohjekirjassa ja
Postiosoite:
00102 Eduskunta
Käyntiosoite:
Arkadiankatu 3

Sähköposti:
Oikeusasiamies@eduskunta.fi
Internet:
www.oikeusasiamies.fi

Puhelin:
09 4321

6 (21)

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
2018-06-01

Tietotilinpäätös 2018 EOAK/2012/2018

ne siirrettiin visuaaliseen muotoon vuonna 2014 - 2015 uuden asianhallintaohjelmiston hankinnan ja käyttöönoton yhteydessä. Kilpailutuksen yhteydessä
laadittiin myös kattava toimintaympäristön kuvaus, päivitettiin arkistosääntöä
sekä uudistettiin tiedonohjaussuunnitelmaa käytettäväksi sähköisessä asianhallintajärjestelmässä.
Oheisessa taulukossa on kuvattu yleisellä tasolla ydintoimintaan liittyvät järjestelmät, palvelut ja toiminnot henkilötietojen käsittelyn eri vaiheissa.
Järjestelmä/

Käsittelyvaiheet

palvelu/toiminto

Asian vireilletulo

Internetsivujen kantelulomake (julkaisualusta
Teamware Plaza)

Kantelun tiedot kirjataan nettilomakkeelle,
joka välittyy palvelimelta osoitteeseen
oikeusasiamies@edusk
unta.fi (salassa pidettävä tieto pyydetään
toimittamaan turvapostina)

Sähköposti/

Käsittely ja päätöksenteko

Tiedoksianto, tiedottaminen ja
säilyttäminen

Kirjeenvaihto
viranomaisten ja
asiaan osallisten
kanssa

Tiedottaminen viranomaisille
sähköisesti, kantelijoille kirjepostilla.

kirjeposti

Kantelu liitteineen
saapuu oikeusasiamies@edusk
unta.fi osoitteeseen

Vanha EOA-diaari (Tieto Finland Oy:n toimittama diaarisovellus)

Asian avaus (ei uusia
avauksia 31.3.2016
jälkeen)

Asian tietojen,
välitoimien ja
päätösmerkintöjen
kirjaaminen

Siirretään passiivitilaan viimeisen asian sulkemisen jälkeen. Käytetään jatkossa apuna tietopyyntöjen käsittelyssä.
Tietojen siirto asianhallinnan
erillisosaksi suunnitteilla tehtäväksi vuonna 2018.

Asianhallinta-järjestelmä
(Innofactorin Dynasty
360 -järjestelmä)

Asian avaus
(1.4.2016 alkaen
kaikki uudet asiat)

Asian käsittely,
välitoimet, ratkaisun laatiminen ja
sähköinen hyväksyntä

Sähköinen säilyttäminen,
kunnes siirretään valtionhallinnon pysyväissäilyttämisen
ratkaisuun/palveluun

turvaposti/

Kirjaamisen jälkeen tiedot
hävitetään sähköpostista.

Paperiarkisto ja manuaaliset diaarikortistot

Ennen 1.4.2016 vireille tulleiden asioiden diaaritulosteiden
ja asiakirjojen arkistointi

Sisäinen ratkaisuarkisto
(tekstiarkisto, eduskunnan TRIP-tietokanta)

Ennen 1.4.2016 vireille tulleiden asioiden ratkaisuasiakirjojen säilytys sisäistä hakukäyttöä varten.
Tietojen siirto asianhallinnan
osaksi suunnitteilla tehtäväksi
vuonna 2018.
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Järjestelmä/
palvelu/toiminto

Käsittelyvaiheet
Asian vireilletulo

Käsittely ja päätöksenteko

Tiedoksianto, tiedottaminen ja
säilyttäminen

Facebook ja Twitter

Valikoiduista ratkaisuista tiedottaminen. Vain julkista/
pseudonymisoitua tietoa.

Internetsivujen julkinen
tiedotearkisto (julkaisualusta Teamware Plaza)

Tiedotteet valikoiduista ratkaisuista

Julkinen ratkaisutietokanta (eduskunnan
TRIP-tietokanta)

Valikoitujen ja pseudonymisoitujen ratkaisuasiakirjojen julkaisu. Aineisto
siirretään Teamware Plazan
julkaisualustalle vuoden 2018
alussa.

Kassakaappi

Asianhallintajärjestelmän ulkopuolisten (VNA tietoturvallisuudesta valtionhallinnosta
9 §) asiakirjojen säilytys.

Edellä kuvatun käsittelyketjun aikana mainitut järjestelmät muodostavat yhdessä henkilörekisterin, jonka tietosisältöjen käsittelysäännöt on tarkoin määritelty ja ohjeistettu. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on tämän rekisterin
tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä.

5.

Tietosisällöt, tietojen laatu ja käytettävyys
Oikeusasiamiehen kanslian laillisuusvalvonnan ydinprosessien tietosisällöt on
kuvattu tietosuoja- ja rekisteriselosteissa.
Laillisuusvalvonnassa luonnollisista henkilöistä sekä organisaatiosta ja niiden
edustajista tallennetaan yhteydenpidon kannalta välttämättömät yhteystiedot
kontaktirekisteriin. Tarvittaessa luonnollisten henkilöiden ilmoittamat yhteystiedot tarkistetaan VTJ:stä kanteluasian selvittämisen yhteydessä.
Valtaosa kansliaan toimitetusta arkaluonteisesta henkilötiedosta on asiakirjallisessa muodossa. Siirtyminen käyttämään modernia asianhallintajärjestelmää
vuonna 2016 selkeytti ja muutti toimintatapoja. Aikaisemmin tietosisältöjä haettiin vapaalla tekstihaulla, joka antoi epätarkan saannon hauille.
Asiakokonaisuuden käsittelyyn, sisällön kuvaukseen (asiasanoitus) sekä käsittelyn lopputuloksiin liittyvät metatiedot mahdollistavat relevantin tietosisällön
löytämisen ilman henkilötietoja sisältävän asiakirja-aineiston laajaa selaamista.
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5.1. Tiedonohjaussuunnitelma ja tietojen julkisuus
Kansliassa eri aikoina noudatettu arkistosääntö ja arkistolain mukaiset arkistomuodostussuunnitelmat on modernisoitu tiedonohjaussuunnitelmaksi, joka
on integroitu asianhallintaan erillisellä tiedonohjaustyökalulla.
Valtaosa kansliassa käsiteltävistä asioista liittyy sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutukseen, terveydenhuoltoon, rikosseuraamusalaan, poliisiasioihin, lainkäyttöön tai muihin arkaluonteista henkilötietoa sisältäviin kanteluihin. Julkisiksi
määriteltyjä kanteluasioita oli vuonna 2017 vireille tulleista kanteluista 37 %.
Vastaavasti samana vuonna saapuneista kanteluasiakirjoista vain 19 % sai julkisuusluokan arvon ”Julkinen”.
Sähke 2 –standardin mukaisesti laaditussa tiedonohjaussuunnitelmassa on
määritelty asioille ja asiakirjoille mm. säilytysajat sekä suojaustasot ja turvaluokitus. Tämän lisäksi asioille ja asiakirjoille on määritelty oletusarvot julkisuusluokan ja salassapidon perusteen osalta. Etukäteen määritellyt metatiedot
ja käsittelysäännöt tukevat oletusarvoista tietosuojaa henkilötietojen käsittelyssä, sillä nämä arvot tuotetaan asialle ja asiakirjalliselle tiedolle sen tallentamisen tai luomisen yhteydessä.
Asian kirjaamisen jälkeen asiaa käsittelemään ryhtyvä asiantuntija selvittää sisältöjen julkisuusluokan sekä antaa salassa pidettäville sisällöille salassapidon
perusteen.

5.2. Tietosuoja ja ratkaisukäytännön johdonmukaisuus
Yksittäisen laillisuusvalvonta-asian käsittelyyn osallistuvat kanslian työjärjestyksen mukaisesti asiaa käsittelevä esittelijä, häntä avustava tarkastaja tai notaari sekä asiasta päättävä ratkaisija. Asian esittelijällä, häntä avustavalla tarkastajalla tai notaarilla sekä asian ratkaisijalla on muokkausoikeus ko. asian
hoitoon liittyvään sisältöön mukaan lukien asian ja siihen liittyvien asiakirjojen sisältö.
Esittelijöitä ja ratkaisijoita laillisuusvalvontatyössä avustavalla toimistohenkilökunnalla on työtehtäviinsä liittyen velvollisuus ja oikeus käsitellä asiaan liittyvää sisältöä.
Erikseen määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta virkavastuulla työskentelevällä kanslian henkilöstöllä on lukuoikeus kaikkeen laillisuusvalvontaasioiden hoitoon liittyvään tietoon mukaan lukien asioiden ja asiakirjojen sisältö metatietoineen. Pääkäyttäjillä ja arkistonhoitajilla on oikeus kaikkeen sisältöön.
Henkilöstön lukuoikeus kaikkeen laillisuusvalvonta-asioiden sisältöön on
merkittävä tekijä, jolla huolehditaan ratkaisukäytännön johdonmukaisuudesta.
Kanslian virkamiehillä on velvollisuus selvittää yksittäisen asian käsittelyn yhteydessä,
-

onko samasta asiasta kanneltu aikaisemmin, ja jos on, niin miten asia on
ratkaistu
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-

mitä muita kanteluita kyseinen vireillepanija on lähettänyt ja miten ne on
käsitelty ja ratkaistu.

Perus- ja ihmisoikeuksien edistämisessä ratkaisukäytännön johdonmukaisuus
on tärkeä periaate, jonka toteutumista kanslian soveltama tietojen laaja sisäinen käyttöoikeus tukee erinomaisesti.
Valittu toimintatapa tukee asiakkaiden oikeusturvaa sekä mahdollistaa myös
nopean asiakaspalvelun ja ehkäisee päällekkäisen työn tekemistä.

5.3. Tietojen laatu
Tietojen laadun kriteereinä voi pitää tietojen oikeellisuutta, tarpeellisuutta,
täydellisyyttä sekä ajantasaisuutta.
Laillisuusvalvonnassa kantelujen käsittely alkaa asian vireillepanijan antamien
tietojen pohjalta. Oikeusasiamiehen kanslia voi vaikuttaa näin saatujen tietojen
laatuun vain ohjaamalla ja ohjeistamalla kanteluiden lähettäjiä nettisivustojen
kautta, puhelinneuvonnalla ja erikseen sovitusti henkilökohtaisella ohjauksella.
Kantelun käsittelyyn kuuluvassa kirjeenvaihdossa (esim. selvityspyynnöt, lausunnot, vastineet) viranomaisten kesken pyydettävien tietojen tarpeellisuutta
arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Kantelun kohteena olevilla viranomaisilla
on usein yksityiskohtaista tietoa kanteluun liittyvistä asioista ja väitteistä sekä
oma käsitys niiden ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. Oikeusasiamiehellä
on perustuslaissa määritelty erittäin laaja tiedonsaantioikeus, jonka vuoksi viranomaisilta saadaan tarpeenmukaiset tiedot salassapitoperusteista riippumatta.
Sisäisessä käsittelyssä tietojen laatua valvotaan koko käsittelyketjun ajan asian
kirjaamisesta asian sulkemiseen. Automaattisesti laadittavien tilastojen syntymisen edellytyksenä, että asioiden metatiedoissa ei ole puutteita. Tällaisten
puutteiden havaitsemiseen on käytössä tarkistushakuja, joiden perusteella vastuuhenkilöitä pyydetään säännöllisesti täydentämään puutteellisia tietoja.

5.4. Tietojen käytettävyys
Henkilörekisterikokonaisuuden muodostavat järjestelmät ja tietovarastot ovat
eduskunnan sisäisiä ja eduskunnan konesalissa sijaitsevia järjestelmiä. Niiden
päivityksistä tai huollosta johtuvat katkokset voidaan ajoittaa työajan ulkopuolelle.
Oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmän suunnitellut ja käyttäjille
etukäteen ilmoitetut käyttökatkot ajoitetaan klo 7:00 – 7:30 väliselle ajalle.
Vuonna 2017 tällaisia suunniteltuja katkoja on ollut kaksi kappaletta ja ne ovat
kestäneet suunniteltua lyhyemmän ajan.
Vuoden 2017 alussa asianhallintajärjestelmän käytössä oli yksi 40 minuuttia
kestänyt suunnittelematon käyttökatkos, joka johtui eduskunnan palvelutoimittajan virheestä. Vian ilmestymisestä alle kymmenen minuutin sisällä saatiin
varmistettua, että sovelluspalvelin toimii normaalisti ja vika kohdistui tietoliikenteeseen. Eduskunnan ympäristössä tehtyjen päivitysten takia käyttäjien
työasemaliikenne sovelluspalvelimelle oli katkaistu virheellisesti. Virheen
toistuminen pyritään välttämään ylläpitodokumentaation tarkentamisella.
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Osa asianhallinnan käyttöliittymäkomponenteista toimii hitaasti tai puutteellisesti, jos koneen Windows-päivitykset eivät ole ajan tasalla. Tilanne korjautuu
välittömästi, kun käyttäjä sallii koneen asentaa päivitykset.
Tietojen käytettävyys on käyttäjien näkökulmasta ollut erinomaisella tasolla
koko asianhallintajärjestelmän käytön ajan eli 1.1.2016 lähtien.

6.

Menettelytavat ja valvonta tietojen käsittelyssä
Eduskunnan oikeusasiamiehen asemasta ja tehtävistä säädetään Suomen perustuslaissa, laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä, laissa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen jaosta sekä eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännössä. Henkilörekisterin pidon tarve syntyy näiden
laissa määriteltyjen tehtävien hoitamisen johdosta.

6.1. Tietojen käsittelyyn vaikuttava lainsäädäntö
Oikeusasiamiehen kanslia noudattaa tiedon käsittelylle asetettavia kansallisia
ja kansainvälisiä säännöksiä. Perustuslain ja EU-lainsäädännön lisäksi keskeisiä säädöksiä ovat hallintolaki, julkisuuslaki, arkistolaki, henkilötietolaki, laki
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa sekä 25.5.2018 sovellettavaksi
tuleva Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus.
Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaessa kumottavan henkilötietolain keskeisimmät säännökset hyvän tietojenkäsittelytavan näkökulmasta ovat lain 2
luvun keskeiset periaatteet:
- huolellisuus- ja laillisuusvelvoite (5 §)
- henkilötietojen käsittelyn etukäteissuunnittelu (6 §)
- henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuus ja käsittelyn rajoitukset (7-8 §)
- henkilötietojen laatua koskevat periaatteet (9 §)
Henkilötietolain luku 7 sisältää määräykset tietoturvallisuudesta, tietojen säilytyksestä ja suojaamisesta.
Arkistolaitoksen antamat määräykset ja luvat tai muut alempien viranomaisten
antamat ohjeet ja suositukset eivät sellaisenaan koske eduskuntaa eikä sen erillisvirastoja. Oikeusasiamiehen kanslia soveltaa näitä ohjeistuksia kuitenkin lähes poikkeuksetta tiedon johtamisessa ja hallinnassa.
Sähköisen säilyttämisen osalta Arkistolaitokselta ei haettu lupaa, sillä oikeusasiamiehen kanslian asianhallintajärjestelmän pohjalla oleva järjestelmäratkaisu on Sähke2 -sertifioitu ja järjestelmästä saatava tietosisältö täyttää siirtotiedostoa koskevat, järjestelmän käyttöönottohetkellä voimassa olleet vaatimukset.

6.2. Henkilöstön rekrytointi, perehdytys ja osaaminen
Kaikille rekrytoitaville henkilöille tehdään vähintäänkin suppea henkilöturvallisuusselvitys. Kaikki eduskunnan virkamiehiksi rekrytoitavat allekirjoittavat
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vaitiolovakuutuksen ennen kuin heille sallitaan pääsy eduskunnan tietojärjestelmiin ja tiloihin.
Oikeusasiamiehen kanslian palvelukseen tuleville virkamiehille laaditaan yksilöllinen perehdyttämissuunnitelma, johon kuuluu mm. tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjen ja säädösperustan läpikäynti sekä virkamiesoikeudellisista asioista keskustelu.
Kansliaan rekrytoidaan pääsääntöisesti henkilöitä, joilla on usean vuoden työkokemus tehtävistä, joissa on käsitelty arkaluonteisia henkilötietoja ja muita
salassa pidettäviä sisältöjä. Henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa on juristeja
tai muita asiantuntijoita, joilla on koulutuksensa ja julkishallinnon työkokemuksensa perusteella erinomaiset edellytykset ymmärtää ja huomioida tietosuoja päivittäisessä työssään.
Kanslian toimintaohjeissa kuvataan kattavasti esittelijöiden ja avustavan henkilöstön vastuita ja tehtäviä. Asianhallintaohjelmiston käyttöohjeissa on lisäksi
yksityiskohtaiset kuvaukset jokaisesta työvaiheesta ja käsittelijän vastuista.
Tärkein näistä on se, että ennen asian tarkempaa selvitystä selvitetään asiaan
kuuluvien sisältöjen julkisuusluokka sekä tarpeen mukaan salassapidon perusteet.
Pääsy henkilötietoja sisältäviin käsittelyjärjestelmiin annetaan vain niille henkilöille, joille se työtehtävien hoitamiseksi on välttämätöntä. Esimerkiksi kansliassa työskenteleville harjoittelijoille pääsyä järjestelmiin ei anneta.
Kanslian vuosittain laadittavaan koulutussuunnitelmaan on sisältynyt joka
vuosi vähintäänkin yksi tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvä koulutus. Esimerkiksi vuonna 2017 toteutettiin kaksi tietosuoja-asetuksen soveltamiseen valmistavaa koulutusta. Lisäksi järjestetään vuosittain useita asianhallinnan koulutuksia, joista useimmissa keskustellaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioita.
Tietosuoja-asetuksen soveltamiseen valmistavat julkisen sektorin yhteishankkeet (hankkeet käynnissä vuoden 2017 - 2018 aikana) tuottavat koulutusmateriaaleja, joita tullaan käyttämään kanslian henkilöstön koulutuksessa. Koko
henkilöstö tulee käymään läpi perustason koulutuksen keväällä 2018.

6.3. Tietosuojavastaava ja tietosuojatyön organisointi
Oikeusasiamiehen tehtävät ylimpänä laillisuusvalvojana, organisaation pieni
koko ja esittelystä tapahtuva päätöksenteko asettavat tietosuojavastaavan työn
organisoinnille erityisiä vaatimuksia. Lisäksi perustuslakivaliokunta on katsonut, että tietosuojavaltuutetun valvontatoimivalta ei voi kohdistua oikeusasiamieheen.
Oikeusasiamies ja apulaisoikeusasiamiehet ovat toisistaan riippumattomia instituutioita. Apulaisoikeusasiamiehet toimivat samoin valtuuksin kuin oikeusasiamies ja ratkaisevat heille kuuluvat asiat itsenäisesti. Oikeusasiamies
toimii kuitenkin kanslian hallinnollisena johtajana. Parhaiten yhtäältä oikeusasiamiehen toiminnan ja toisaalta tietosuojavastaavan riippumattomuuden
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on katsottu toteutuvan siten, että tietosuojavastaavalle kuuluvia tehtäviä, ei
kuitenkaan valvonnallisia tehtäviä, hoitaa toinen apulaisoikeusasiamies.
Tietosuojatyön organisoinnissa toisen apulaisoikeusasiamiehen apuna toimii
kanslian tietohallintoasiantuntija ja eduskunnan sekä sen muiden erillisvirastojen tietosuojavastaavien verkosto.

6.4. Rekisteri- ja tietosuojaselosteet sekä seloste käsittelytoimista
Oikeusasiamiehen kanslialla on henkilörekistereistään henkilötietolain edellyttämät ja tietosuoja- ja rekisteriselosteet. Selosteista ilmenevät mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin tietosisältö sekä kuvaukset tietojen luovutuksesta ja suojauksen periaatteet.
Selosteet päivitetään tietosuoja-asetuksen vaatimuksia vastaavaksi selosteeksi
käsittelytoimista ja se julkaistaan kanslian nettisivuilla. Seloste käsittelytoimista sisältää oikeusasiamiehen kanslian tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan 1 kohdan a-alakohta).

6.5. Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
Henkilötietojen käsittelyn tietosuojaperiaatteita ovat:
-

käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys

-

käyttötarkoitussidonnaisuus

-

tietojen minimointi

-

tietojen täsmällisyys

-

tietojen säilytyksen rajoittaminen

-

tietojen eheys ja luotettavuus

-

rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.

Sisäänrakennetun tietosuojan periaate edellyttää, että edellä mainitut tietosuojaperiaatteet otetaan tehokkaasti osaksi henkilötietojen käsittelyä sisältäviä
toimintoja niiden kaikissa vaiheissa.
Oletusarvoisen tietosuojan periaate merkitsee, että rekisterinpitäjän tulee oletusarvoisesti käsitellä vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen kannalta
tarpeellisia henkilötietoja. Velvollisuus koskee kerättyjen henkilötietojen määrää, käsittelyn laajuutta, säilytysaikaa ja saatavilla oloa. Rekisterinpitäjän on
toteutettava toimenpiteet, jotka varmistavat etenkin sen, että henkilötietoja ei
oletusarvoisesti saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville ilman luonnollisen henkilön myötävaikutusta.
Vuonna 2016 tuotantokäyttöön otettu moderni asianhallintajärjestelmä korvasi
aikaisemman, vuonna 1990 käyttöön otetun EOA-diaarisovelluksen. Uusi asianhallintajärjestelmä loi osaltaan erinomaiset edellytykset sisäänrakennetun ja
oletusarvoisen tietosuojan toteutukselle. Tietosuojasta huolehtimisesta tuli
huomattavasti yksinkertaisempaa, varmempaa ja vähemmän manuaalista työtä
vaativaa.
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6.5.1. Käsittelyn lainmukaisuus, käyttötarkoitus ja tietojen säilyttäminen
Henkilötietojen käsittely liittyy olennaisesti kanslian ja oikeusasiamiesinstituution lakisääteisiin tehtäviin. Kanslian ohjeistuksen ja vakiintuneen käytännön
mukaisesti laillisuusvalvonta-asioissa käsitellään vain ratkaisun kannalta tarpeellisia tietoja.
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan asian vireillepanijalta itseltään tai lakisääteistä tehtävää hoitavalta viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitavalta. Tarpeen vaatiessa henkilön yhteystiedot ja muut tarvittavat tiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.
Kanteluasioissa pysyvästi säilytetään vain kantelu, välitoimikirjeet sekä ratkaisu. Esimerkiksi kanteluiden liitteet hävitetään tai palautetaan asian käsittelyn
päätyttyä erikseen määritellyn hävityssyklin mukaisesti. Asianhallintaan integroitu tiedonohjaussuunnitelma tuottaa luotaville sisällöille oletusarvoiset säilytysajat. Sisältöjen julkisuuden ja salassapidon perusteen oletusarvot tulevat
tiedonohjaussuunnitelmasta, mutta ne tarkennetaan prosessin mukaisesti heti
aineiston saapumisen tai luonnin yhteydessä tapauskohtaisesti.

6.6. Tietojen saaminen ja tietojen luovuttaminen
6.6.1. Vireillepanijan ja kantelun tiedot
Kantelun vireillepanija lähettää oma-aloitteisesti valintansa mukaan kantelua
koskevat tiedot joko sähköisesti tai kirjepostina. Kanslia luokittelee saapuneet
tiedot. Itse kanteluasiakirja säilytetään pysyvästi, mutta kantelun liitteet saavat
tiedonohjaussuunnitelmasta arvon, jonka perusteella ne joko palautetaan tai
hävitetään käsittelyn päätyttyä.
Kantelun lähettäjältä ei voi edellyttää tunnistautumista, joten käsittelyssä käytetään vireillepanijan itsensä ilmoittamia yhteystietoja. Vireillepanijasta tallennetaan vain nimi ja yhteystiedot. Kantelijan ilmoittamat yhteystiedot tarkastetaan väestötietojärjestelmästä, mikäli asian selvittäminen sitä vaatii.
Vuoden 2018 alussa kansliassa käynnistettiin hanke, jossa selvitetään mahdollisuutta jättää kantelu kanslian nettisivuilla tunnistautuneena käyttäjänä sekä
tämän vaikutusta asianhallinnan prosesseihin ja ratkaisun tiedoksiantoon. Tätä
kokonaisuutta säätelevä KAPA-laki ei velvoita eduskuntaa eikä sen virastoja,
mutta oikeusasiamiehen kansliassa tämä mahdollisuus nähdään tärkeänä palveluna kansalaisille.
6.6.2. Viranomaisten tiedot
Perustuslain 111 §:n ensimmäisen momentin mukaan oikeuskanslerilla ja oikeusasiamiehellä on oikeus saada viranomaisilta ja muilta julkista tehtävää
hoitavilta laillisuusvalvontaansa varten tarvitsemansa tiedot. Oikeusasiamiehellä on käytännössä erittäin laaja tiedonsaantioikeus.
Kanteluasian selvittämiseen voi kuulua välitoimia, joissa osapuolilta tai kuultavilta pyydetään lausuntoja, selvityksiä, selityksiä tai vastineita. Välitettävien
tietosisältöjen kannalta huomionarvoista on se, että usein kantelun kohteella on
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oikeusasiamiehen kansliaa kattavammat tiedot vireillepanijasta esimerkiksi
terveydenhuollon asiakassuhteen perusteella.
Kanteluasiakirja liitteineen liikkuu viranomaisten kesken tilanteen mukaan joko kirjepostina, sähköisesti julkisessa verkossa tai sähköisesti suojatun yhteyden kautta (turvapostin tai valtioneuvoston turvaverkon kautta).
6.6.3. Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin väliset tiedot
Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien
jaosta annetun lain (1224/1990) 3 §:n toteuttamiseksi solmitun sopimuksen perusteella oikeuskanslerinviraston kirjaamolla ja oikeusasiamiehen kanslian kirjaamolla on rajattu ja suojattu pääsy toistensa asianhallintajärjestelmiin.
6.6.4. Muut tietojen luovutukset
Edellä mainittujen tietojen luovutusten lisäksi tietoja luovutetaan yksittäisistä
asioista, mikäli siihen on lakiin perustuva velvollisuus tai oikeus. Tarpeen vaatiessa luovutettavat tiedot pseydonymisoidaan.
Oikeusasiamiehen internetsivujen kautta on pääsy tietokantaan, jossa julkaistaan valikoitu osa ratkaisuista. Ratkaisuja voi hakea hakutekijöillä, joista mikään ei ole rekisteröityyn liittyvä henkilötieto. Ratkaisujen tiedot ovat joko
alun perin kokonaan julkisia tai ratkaisujen tiedot ovat pseydonymisoituja.
6.6.5. Tietojen välittäminen suojatusti
Asianhallintajärjestelmään kuuluvassa kontaktirekisterissä viranomaisten ensisijaiseksi sähköiseksi yhteystiedoksi on kirjattu viranomaisen kirjaamon suojattu sähköpostiosoite.
Asianhallinnan asiakirjapohjissa vakiotekstinä on pyyntö toimittaa asiakirjat
sähköisessä muodossa turvapostin kautta oikeusasiamiehen kirjaamoon.

6.7. Tietoturva eduskunnassa, tietojen tekninen suojaus ja valvonta
Eduskunta vastaa infrastruktuuripalveluista, jota käytetään tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseen myös oikeusasiamiehen kansliassa. Tämän vuoksi
kaikki eduskunnan kanslian tietoturvaohjeistus koskee myös oikeusasiamiehen
kanslian toimintaa.
Oikeusasiamiehen kanslian henkilöstöllä on pääsy eduskunnan intranettiin,
josta löytyy kattava ohjeistus tietosuojasta ja tietoturvasta. Sivustokokonaisuus
sisältää käyttöohjeita, toimintatapaohjeita ja kuvauksia menettelytavoista, sekä
aiheeseen liittyviä koulutusmateriaaleja ja asiakirjamalleja.
Eduskunnan ja sen palvelutoimittajien välisissä sopimuksissa määritellään kaikille palvelimille, ohjelmistoille ja sisällöille varmistus-, päivitys- ja palautuskäytännöt. Nämä tietoturvakäytännöt ja tietojen tekninen suojaus kattavat oikeusasiamiehen kanslian henkilörekisterit ja niihin liittyvät tekniset sovellukset. Eduskuntaan kohdistuu toistuvasti vakavia tietoturvauhkia, joten eduskunnan varmistus-, päivitys- ja palautuskäytännöt eivät ole julkista tietoa.
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6.7.1. Tietosuojan huomioiminen hankintojen toteutuksessa
Hankintojen toteutuksessa eduskunnan tietoturvasopimus on ensisijainen suhteessa kaikkiin muihin sopimuksiin mukaan lukien pääsopimus. Hankittaville
järjestelmille tehdään tietoturvatestaus. Tarvittaessa tietoturvasopimusta on
päivitetty kattamaan myös tietosuojan osa-alueet.
Käyttöönottoprojekteihin osallistuville toimittajan edustajille tehdään henkilöturvallisuusselvitykset sekä organisaatio- ja henkilökohtaiset salassapitosopimukset.
6.7.2. Tietosuoja asianhallinnassa
Oikeusasiamiehen kanslian nykyisessä asianhallintajärjestelmässä käsitellään
kaikki laillisuusvalvontaan liittyvät asiat ja niiden sisältö. Yhtenäiseen järjestelmään siirtyminen on huomattavasti yksinkertaistanut tietosuojan toteuttamista verrattuna aikaisempaan toimintatapaan, jossa
-

asian tietojen kirjaamiseen käytettiin diaarisovellusta,

-

kanteluasiakirjat kiersivät muovitaskuissa ja

-

ratkaisut arkistoitiin viralliseen paperiarkistoon ja lisäksi tallennettiin hakukäyttöä varten sähköiseen tekstiarkistoon.

Alla on listattu asioita, jotka edesauttavat tietosuojan ja tietoturvan toteutumista uudessa asianhallintajärjestelmässä:
-

Järjestelmä ja sen tekninen toimintaympäristö sijaitsevat eduskunnan
omassa konesalissa.

-

Järjestelmä on integroitu eduskunnan henkilöresurssien hallintajärjestelmään (Active Directory). Käyttäjä tunnistetaan työasemalle kirjautumisen
yhteydessä.

-

Järjestelmää ei ole integroitu mihinkään muuhun käsittelyjärjestelmään.

-

Järjestelmää voi käyttää vain eduskunnan verkossa ja eduskunnan työasemissa tai erikseen myönnetyn etäyhteyden kautta. Järjestelmä vaatii toimiakseen keskitetysti asennettuja ja vain määrättyjen käyttäjien työasemiin
asennettavia työasemalaajennuksia.

-

Eduskunnan tietojärjestelmiä ylläpitävät palvelutoimittajat hallinnoivat järjestelmän teknistä ympäristöä ja sen ylläpitoa, mutta he eivät käsittele järjestelmän sisältämää tietoa.

-

Järjestelmässä on oma käyttöoikeushallinta, jossa kanslian omat pääkäyttäjät myöntävät käyttäjille pääsyn ja oikeudet järjestelmään.

-

Jokaiselle asialle määritellään käsittelytiimi. Vain käsittelytiimiin kuuluvilla on oikeus muokata asian ja asiakirjojen tietoja.

-

Järjestelmässä on kehittyneet hakutoiminnot ja metatietojen hallinta, jotka
mahdollistavat tiedon hakemisen ja rajaamisen siten, että henkilötietoihin
perustuvat haut voidaan minimoida. Esimerkiksi asiakokonaisuudelle tehdyllä asiasanoituksella sekä käsittelyn lopputulosmerkinnöillä saadaan
hauille erinomainen saanto.
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6.7.3. Käyttöoikeudet ja lokitiedot
Asianhallinnassa järjestelmään pääsy, käyttäjän oikeudet sekä käyttäjän suorittamat toiminnot ovat tarkasti hallittavissa ja todennettavissa.
Järjestelmähankinnan kilpailutuksessa ehdottomina vaatimuksina esitettiin
mm. käyttöoikeusmatriisin mahdollistama tietojen käytön rajaus sekä käyttölokitietojen syntyminen. Nämä on toteutettu järjestelmään vaatimusten mukaisesti. Käyttöoikeudet on kuvattu rekisteriselosteissa.
Asialle, asiakirjoille ja toimenpiteille syntyy lokimerkinnät tietojen lukemisesta ja muokkaamisesta (käyttö- ja muutosloki).
Asianhallintajärjestelmän käyttöliittymä on rakennettu siten, että käyttäjän näkymät järjestelmään ovat haun presentaatioita. Hakutoiminnot toteuttavat aina
käyttöoikeuksien mukaisen hakutuloksen. Oikeusasiamiehen kansliassa ei ole
toteutettu hakujen lokitusta, koska sille ei ole olemassa relevanttia käyttötarkoitusta. Asian ja asiakirjan lokitiedolla on sama säilytysaika kuin itse asialla
ja asiakirjalla.

7.

Rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröityjen oikeuksien toteutumista voidaan arvioida henkilötietolain mukaisen tarkastusoikeus- ja virheenkorjauspyyntöjen lukumäärän ja pyyntöihin
annettujen vastausten perusteella.
Oikeusasiamiehen kansliaan ei tullut vuoden 2017 aikana yhtään tarkastusoikeuspyyntöä. Sen sijaan vuonna 2017 saapui lähes 700 asiakirja- tai tietopyyntöä, jotka kaikki käsiteltiin määräajassa.
Asianhallintajärjestelmän yhteystietorekisteriin kirjataan luonnollisten henkilöiden osalta vain nimi ja heidän itsensä antamat yhteystiedot. Nämä tiedot kirjautuvat ohjelmallisesti kontaktirekisteristä esim. vastausasiakirjan vastaanottajakenttään. Näin ollen kontaktitiedoissa on erittäin vähän virheitä verrattuna
aikaisempaan käytäntöön, jossa vastaanottajan nimi ja osoitetiedot kirjoitettiin
jokaiseen asiakirjaan erikseen.
Rekisteröityjä informoidaan oikeuksistaan rekisteri- ja tietosuojaselosteilla,
jotka löytyvät suomeksi ja ruotsiksi oikeusasiamiehen nettisivuilta.
Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaessa 25.5.2018 kansallinen asetusta
täydentävä lainsäädäntö ei vielä voimassa. Perustuslakivaliokunta on todennut
lausunnossaan (PeVL 14/2018 vp - HE 9/2018 vp), että hallituksen esityksessä
ei ole esitetty riittäviä EU-oikeudellisia perusteita tietosuojavaltuutetun valvontavallan ulottamiseen ylimpiin laillisuusvalvojiin. Valiokunnan mukaan
ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaan laillisuusvalvontaan ei kohdistu tietosuojalaissa tarkoitetun valvontaviranomaisen valvontatoimivalta.
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8.

Tietosuojan vaikutusarviointi
Tietosuoja-asetuksen artiklassa 35 kuvataan kriteerit sille, milloin rekisterinpitäjän on tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Kyseisen artiklan 3.b
–kohta mainitsee yhtenä kriteerinä laajamittaisen käsittelyn, joka kohdistuu 9
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin henkilöryhmiin tai 10 artiklassa
tarkoitettuihin rikostuomiota tai rikkomuksia koskeviin tietoihin.
Tietosuoja-asetukseen liittyvissä julkishallinnon yhteishankkeiden koulutuksissa eräät asiantuntijat ovat maininneet laajamittaisesta käsittelystä esimerkkinä suurehkot potilastietojärjestelmät.
Kanslian toiminnassa 9 artiklan 1 kohdassa mainittujen erityisten henkilötietoryhmien tietojen käsittely ei yksistään ole laajamittaista, vaan kyseiset tiedot
ovat osa laillisuusvalvonta-asioiden asiakirjallista tietoa. Henkilötietojen käsittelysäännöt ovat yhtenäiset, olipa sitten kyseessä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityinen henkilötietoryhmä tai muu henkilötieto.
Kyseisiä tietoja ei käytetä henkilöiden luokitteluun tai yhdistämiseen. Asioiden
ja asiakirjojen haussa voi kontaktirekisterin metatiedoista käyttää hakutekijänä
vain luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimeä. Esimerkiksi asiahakua ei
voi tehdä vireillepanijoiden osoitteen perusteella.
Edellä mainitun perusteella tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukaista vaikutusten arviointia ei vaadita oikeusasiamiehen kansliassa.

9.

Riskilähtöinen toimintatapa ja riskiarvio
Tietosuojasta huolehtiminen edellyttää riskilähtöistä toimintatapaa. Tämä puolestaan edellyttää riskien riittävää kartoitusta ja niihin varautumista.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa riskejä on kartoitettu tietosuojaan
liittyvän teknologian, rekisterinpitäjän johtamis- ja toimintakulttuurin sekä yksittäisten henkilötietoja käsittelevien henkilöiden toiminnan osalta.
Julkishallinnon yhteisen tietosuojahankkeen työpajoissa on käsitelty kattavasti
riskienhallinnan elementtejä ja riskiarvioiden toteutustapaa. Tässä tietotilinpäätöksessä tietosuojan riskejä arvioidaan rekisteröityjen oikeuksien toteutumisen kannalta.

9.1. Teknologiariskit
Eduskunnan tietoturvan toteutustavan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian käyttämien järjestelmien infrastruktuurin sekä toteutustavan puolesta tietosuojan vaarantumiselle ei ole olemassa merkittäviä riskejä.
Eduskunnan omassa konesalissa sijaitsevat, standardoitujen käytäntöjen mukaan varmennetut järjestelmät on suojattu hyvin. Eduskunnalla on erinomaiset
työkalut ja menetelmät tietosuojan varmistamiseksi.

Postiosoite:
00102 Eduskunta
Käyntiosoite:
Arkadiankatu 3

Sähköposti:
Oikeusasiamies@eduskunta.fi
Internet:
www.oikeusasiamies.fi

Puhelin:
09 4321

18 (21)

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
2018-06-01

Tietotilinpäätös 2018 EOAK/2012/2018

9.2. Johtamis- ja toimintakulttuuri
Oikeusasiamiehen kanslian toiminnalla on lähes satavuotiset perinteet. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vauhti on kiihtynyt. Teknologian
kehitys ja uudistunut sääntely on vaikuttanut kansliassa käsiteltävien asioiden
määrään, laajuuteen ja kompleksisuuteen.
Tietosuoja-asetuksen soveltamisen aloitus sekä siihen liittyvän kansallisen
lainsäädännön muutos edellyttää vanhojen toimintatapojen uudelleenarvioimista ja muuttamista tarpeen niin vaatiessa. Uuden tietosuojavalvontaviranomaisen ja oikeusasiamiehen tehtävänjako laillisuusvalvonnassa on vasta muotoutumassa.
Kanslian johto- ja toimintakulttuuri on tarjonnut suhteellisen pysyvässä toimintaympäristössä hyvän perustan tietosuojan toteutumiselle. Toimintaympäristön muutokset on huomioitava myös johtamis- ja toimintakulttuurissa.
Tietosuoja-asetuksen näkökulmasta yksittäisen rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteutuminen vaatinee uudistetun prosessin vanhan asiakirjapyyntöprosessin ohelle. Oikeusasiamiehen kansliaan lähetetään sähköpostitse tiedoksi paljon arkaluonteista henkilötietoa, jonka käsittelylle ei ole tarkoitusta ja joiden ei
voida katsoa olevan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain 4 §:ssä määriteltyjä sähköisiä asiakirjoja. Tällaisen tiedon hävittämiskäytännöistä ja säilytysajoista on päätetty erikseen.

9.3. Henkilötietoja käsittelevien henkilöiden toiminta
Oikeusasiamiehen kanslian henkilöstöä koskeva ohjeistus henkilötietojen käsittelyssä on tietosuojaa korostava. Tietoturvan näkökulmasta järjestelmän sisäinen käsittely-ympäristö on vakaa ja hyvin suojattu. Järjestelmästä ei ole liittymiä muihin järjestelmiin, joten tietoja järjestelmästä lähetetään joko sähköpostilla tai kirjepostilla.
Henkilötietojen käsittelyn riskit luonnollisen henkilön vapauksille ja oikeuksille liittyvät kanslian toiminnassa pääasiallisesti yksittäisten virkamiesten mahdollisesti tekemiin käsittelyvirheisiin tietojen käsittelyssä ja erityisesti tietojen
lähettämisessä.
Oheiseen taulukkoon on kirjattu esimerkkejä käsittelyyn liittyvistä riskeistä
luonnollisen henkilön vapauksille ja oikeuksille.
Riski/tapahtuma

Vakavuus

Todennäköisyys

Ehkäisevät toimenpiteet

Huomiot

Puutteelliset julkisuusluokkaja salassapidonperustemerkinnät asialla tai asiakirjalla
voi johtaa salassa pidettävän
tiedon paljastumiseen tai estävät julkisen tiedon antamisen

Vakava

Epätodennäköinen

Merkinnät tarkistetaan kyseisen asian vastuuhenkilön
toimesta aina ennen asiakirjan lähettämistä.

Tiedonohjaussuunnitelma tuottaa oletusarvot,
jotka on muutettava tapauskohtaisesti sisällön
mukaisesti.
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Riski/tapahtuma

Vakavuus

Todennäköisyys

Ehkäisevät toimenpiteet

Huomiot

Henkilölle voidaan lähettää
kirje, joka on osoitettu toiselle, samannimiselle henkilölle.
Tällöin salassa pidettävää,
arkaluonteista henkilötietoa
voisi päätyä sivullisen käsiin.

Vakava

Mahdollinen

Kontaktirekisterissä samannimiset henkilöt erotetaan
postiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen
perusteella.

Vireillepanijan
kontaktitiedot
tarkastaa kirjaajan lisäksi aina
myös asian käsittelijä.

Valtioneuvoston turvaverkkoon kuulumattomalle viranomaiselle lähetetään kanteluasiakirjoja suojaamattomalla
yhteydellä.

Haittaava

Mahdollinen

Kontaktirekisterissä kaikkien VNK:n turvaverkon
ulkopuolisille viranomaisille
kirjataan sähköpostiosoitteeksi suojattu yhteys.

Luovutettavien/julkaistavien
tietojen puutteellinen pseudonymisointi

Vakava

Epätodennäköinen

Ratkaisuasiakirjojen laatimistavassa otetaan huomioon pseydonymisoinnin
mahdollisuus (tietojen minimointi). Pseydonymisoinnista on tarkat ohjeet ja sen
toteutuksen tarkastaa aina
asian esittelijä.

Hyvin laajat salassa pidettävään aineistoon kohdistuvat
tietopyynnöt (esimerkiksi
henkilötietoja sisältävistä
kansliaan saapuneista sähköposteista tai muista asiakirjoista) voivat johtaa teknisiin
ja työmäärällisiin ongelmiin.

Haittaava

Mahdollinen

Tietosuoja-asetuksen myötä
kanslian on tehtävä uudelleen arvio säilytysaikojen
suhteen sellaisen sisällön
osalta, jota ei varsinaisesti
ryhdytä käsittelemään. Tällainen tieto pitäisi hävittää
mahdollisimman pian.

Tämä voi johtaa viiveeseen
tarkastusoikeus- tai asiakirjapyyntöön vastaamisessa.

Asian kirjaamisessa on oltava erityisen huolellinen, kun
asian vireillepanijan kanssa
saman nimisiä henkilöitä on
useita.

Suojaamattoman
sähköpostin joutuminen sivullisten käsiin on
nykyoloissa epätodennäköistä.

Kanteluiden liitteet on jo nyt
määritelty hävitettäväksi
käsittelyn päätyttyä, samoin
tiedoksi saapuneet viestit.
Näiden osalta hävityssykliä
voidaan nopeuttaa.

10. Johtopäätökset ja kehittämiskohteet
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tehtävien hoidossa ja toimintaympäristössä on tapahtunut selviä muutoksia. Erityisesti ydintehtäviin kuuluvien kanteluiden käsittelyssä on tapahtunut huomattava määrällinen kasvu. Samaan aikaan henkilöstöresursseissa ja toimintamenoissa ei ole tapahtunut muutoksia.
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Kasvaneista volyymeistä ja samanaikaisesti toteutetuista tietojärjestelmähankkeista huolimatta ydintehtäviin kuuluvien asioiden keskimääräiset käsittelyajat
ovat laskeneet.
Modernin asianhallintajärjestelmän käyttöönotto merkitsi kanslian historian
suurinta toimintatavan muutosta. Uudistetut, yhtenäiset toimintatavat tukevat
tietämyksenhallintaa ja johdonmukaista ratkaisukäytäntöä. Kontaktirekisterin
keskitetty hallinta ja asianhallintaan integroidut asiakirjapohjat ovat vähentäneet virheitä ja nopeuttaneet vastausprosessia.
Tällä hetkellä oikeusasiamiehen kanslian toiminta ja tietojen käsittely ovat hyvän tiedonkäsittelytavan ja hyvän tiedonhallintatavan mukaista.
Tiedonhallinnan säädöspohjaa sovelletaan laillisuusvalvontatyön lisäksi omassa toiminnassa. Ylimmät laillisuusvalvojat joutuvat toisinaan moittimaan viranomaisia tietojenkäsittelytavan puutteista ja ongelmista. Tämä valvontatehtävä velvoittaa kansliaa kehittämään ja parantamaan jatkuvasti omaa toimintaansa.
Uudistuksista ja kehittämistoiminnasta huolimatta toiminnassa voi tapahtua
virheitä. Tietosuojan näkökulmasta kanslian toiminnassa suurimman riskin
muodostavat inhimilliset käsittelyvirheet. Nämä on tunnistettu ja niitä ehkäisevät toimenpiteet on listattu.
Oikeusasiamiehen kanslian tiedonhallinnan tunnistetut kehittämisen kohteet ja
tavoitteet on listattu alla olevaan taulukkoon:
Kehittämiskohde

Tavoitteet

Toimenpiteet

Aikataulu

Asian saattaminen vireille tunnistautuneena
käyttäjänä ja tunnistetun
käyttäjän kanssa käyty
kirjeenvaihto käsittelyn
aikana

Tarjotaan optio laittaa
kantelu, tietopyyntö tai
tarkastuspyyntö vireille
hyödyntäen Suomi.fitunnistusta. Tällöin käsittelyssä ja tiedoksiannossa
voidaan käyttää Suomi.fiviestejä.

Uudistuksen toteutus
nettisivujen kantelulomakkeelle sekä asianhallinnan kehitys
vastaamaan sähköisen
asioinnin uusia prosesseja.

Suunnittelu
aloitettu
2018, toteutus vuonna
2019

Uudistuksella parannetaan tietosuojaa ja asiakaspalvelua.
Samalla säilytetään mahdollisuus saattaa kantelu
vireille ilman tunnistautumista.
Säilytysajat ja hävityssyklit

Ilman käsittelytarkoitusta
olevat tiedot hävitetään
nopeasti

Arvioidaan tietosuojaasetuksen näkökulmasta katsottuna uudelleen
perinteiset säilytysajat
ja nopeutetaan hävityssyklejä.

Vuoden
2018 aikana

Henkilösidonnaisuus

Pienessä organisaatiossa
tapahtuu tehtävien keskittymistä yksittäisille työn-

Kootaan kattava tiedonhallinnan dokumentaatio sisältäen

Aloitettu
vuonna
2016, jatku-
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Kehittämiskohde

Tavoitteet

Toimenpiteet

Aikataulu

tekijöille. Tähän liittyviä
riskejä on minimoitava.

järjestelmät, ohjeistukset ja toimintatapakuvaukset.

va työ

Tiedonhallinnan vuosikello

Vaikka kanslian tiedonhallinnassa tapahtuvat
vuosittaiset muutokset
tulevaisuudessa ovatkin
varsin vähäisiä, on tietyt
toiminnot, käytännöt,
palvelut ja niitä koskevat
sopimukset arvioitava
vuosittain. Arvioinnin
sykli saadaan yhdistettyä
eduskunnan tietohallinnon suunnitelmiin ja tavoitteisiin.

Kanslian käytössä ollut hallintojaoston
vuosikello laajennetaan koskemaan yleisemmin tiedonhallintaa ja siihen vaikuttavaa kanslian muuta
toimintaa.

Vuoden
2018 aikana

Tietosuojaloukkauksen
käsittelyprosessi

Selkeä sisäinen ohje tietosuojaloukkausepäilyn
vaikutuksista

Luodaan päivitetty
kuvaus, jossa sovitetaan oma sisäinen toiminta ja tietosuojaviranomaisen ohjeistus.

Kevään
2018 aikana

Tarkastus- ja virheenkorjauspyyntöjen prosessi

Selkeä sisäinen ohje tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja virheiden korjaamisesta

Päivitetään sisäisiä
kuvauksia asiakasnäkökulman huomioivaksi.

Kevään
2018 aikana
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