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Hei,

Tiedoksesi että asiakirjapyyntösi on meillä DVV:ssa käsittelyssä. Kaikilta osin
asiakirjoja joita pyydät ei ole, laitan tuohon alle punaisella lisätietoja.

Ystävällisin terveisin
Noora Kallio
Lakiasiainjohtaja
Digi- ja väestötietovirasto

-----Alkuperäinen viesti-----
Lähettäjä: Elias Aarnio <elias.aarnio@effi.org>
Lähetetty: maanantai 1. helmikuuta 2021 21.00
Vastaanottaja: Salovaara Timo (DVV) <timo.salovaara@dvv.fi>
Aihe: Asiakirjapyyntö: aihe - muutokset Suomi.fi-palvelujen tuotantoympäristöihin ja
tietosuoja

Hei,

Tiedotteenne mukaan Suomi.fi -palveluita ollaan siirtämässä pilvipalveluun.
Yhdistyksemme tarkoitus on edistää sähköisiä kansalaisoikeuksia. Tietosuoja on yksi
toimintamme ydinasioista.

Saamiemme tietojen ja tekemmme analyysin perusteella palvelu on toteutettu
Amazon Web Services-yhtiön Ruotsissa sijaitsevasta palvelinkeskuksesta käsin.
Käytössämme olevien Amazon Web Services-vakioehtojen perusteella kyseistä
palveluntarjoajaa käytettäessä on hyvin hankala täyttää tietosuojalainsäädännön
vaatimuksia.

Tästä johtuen pyydämme seuraavia viranomaisen julkisia asiakirjoja:

1. Uuden ratkaisun yhteydessä tehdyn tietosuojavaikutusten arviointiraportin
Tietosuojavaikutusten arviointia ei ole tehty sellaisena kuin tulkitsen tässä
tarkoitettavan. Meillä kuuluu prosessiin vaikutusten jatkuva arviointi ja riskien ei ole
katsottu olevan pilvisiirroissa niin suuria, että laajamittaista vaikutustenarviointia
tarvitaan, ottaen huomioon suojaustoimenpiteet joita on tehty. Viestit-palvelun osalta
DPIA tullaan tekemään, mutta sitä ei siis ole vielä tehty.

2. Listan palvelun tuottamisessa käytettävistä tietoteknisistä palveluntuottajista,
mukaanlukien yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella alikäsittelijöiksi katsottavat
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tahot. Valtori ja sen alikäsittelijänä AWS.

3. Kyseisen pilvipalvelun tuottajan kanssa tehty tietojenkäsittelysopimus ja
pääsopimus siltä osin kuin se vaikuttaa tietosuojan toteutumiseen, esimerkiksi mutta
ei rajoittuen palveluntarjoajan harjoittaman tietojen käsittelyn käsittelypaikkaan tai
DVV:n mahdollisuuksiin auditoida palveluntarjoaja alihankkijoineen
DVV:n ja AWS:n välillä ei ole sopimusta, tältä osin voit osoittaa tietopyynnön
Valtorille  (sähköposti kirjaamo@valtori.fi). DVV:lla on toki Valtorin kanssa sopimus
tietojenkäsittelystä, tulkitsen tietopyyntösi koskevan myös sitä?

4. Tiedot ja asiakirjat, joilla todennetaan ne suojakeinot, joilla tietosuojan
toteutuminen kolmansissa maissa varmistetaan yleisen tietosuoja-asetuksen ja
oikeuskäytännön mukaisella tavalla, mukaan lukien EU:n komission
mallisopimuslausekkeiden mukaiset allekirjoitetut sopimukset jos
mallisopimuslausekkeita käytetään suojakeinona. Tietoja ei käsitellä kolmansissa
maissa.

Jos punnitsette tietopyynnötöä julkisuuslakia vasten, ottanette huomioon että
allekirjoittanut luonnollisena henkilönä ja Effi ry oikeushenkilönä käyttää Suomi.fi
-viestejä ja pyydetyt asiakirjat ovat siten osa sitä tietosuojan kokonaisuutta josta
rekisteröidyillä on oikeus saada tietoa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan.

Jos päädytte siihen, että ette luovuta kaikkia pyydettyjä asiakirjoja, pyydän ajan
säästämiseksi antamaan saman valituskelpoisen päätöksen.

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n puolesta,

Elias Aarnio, varapuheenjohtaja

--
Elias Aarnio
varapuheenjohtaja, Vice president
Electronic Frontier Finland (Effi) ry
email elias.aarnio@effi.org
GSM/Signal +358-40-5411832
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