
Varmista seuraavat asiat:

GDPR -infotaulu
 Kasvata tietoisuutta 

Kouluta ja ohjeista henkilöstö tietoturva ja tietosuoja asioihin ja käytännön toimenpiteisiin tietojen 
suojaamisen osalta. Etenkin henkilötietoja käsittelevä henkilökunta tulee olla hyvin perillä tietotur-
vasta ja tietosuojasta. Henkilötietojen käsittelylle on luotava kirjatut ohjeet ja prosessit. 

Lisäksi on pystyttävä osoittamaan (a), että ohjeita ja prosesseja noudatetaan. Organisaation tulee varmis-
taa, että jokainen työntekijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

  
 Kartoita henkilötietojen nykytila

Selvitä henkilötietojen käsittelyn nykytila. Mitä kaikkea henkilötietoa järjestelmistä löytyy, missä ja 
miten sitä säilytetään, käsitellään, ylläpidetään tai kuka siitä vastaa? Muista dokumentointi säilytettä-
vistä henkilötiedoista ja niiden sijainnista.

GDPR-vaatimukset koskevat kaikkia tietoja joissa säilytetään henkilötietoja, olivatpa ne paperimuo-
dossa, tietokannoissa tai vaikka Excel -tiedostoissa. Kannattaa myös miettiä ovatko kaikki olemassa 
olevat rekisterit todella tarpeen. Turhia rekistereitä ei pidä säilyttää.

 Oikeus käsitellä henkilötietoja 

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laissa säädetty käsittelyn oikeusperuste.

 Kartoita riskit 

Riskillä tietosuoja-asetuksessa tarkoitetaan henkilötietojen käsittelystä rekisteröidylle mahdollisesti 
aiheutuvia uhkatilanteita kuten esimerkiksi syrjintään, identiteettivarkauteen tai petokseen, talou-
dellisiin menetyksiin, sosiaaliseen vahinkoon tai tunnistamattomuuden kumoutumiseen. 

Riskit ovat suuremmat esimerkiksi käsiteltäessä suuria henkilömääriä, suuria tietomääriä tai erityis-
ryhmien, kuten vaikkapa lasten, tietoja. Toimenpiteiden priorisoinnissa kannattaa noudattaa riskipe-
rusteista lähestymistapaa, jossa suojatoimet järjestetään rekisteröidylle aiheutuvaan riskiin.

 Suojaa tiedot 

Rekisterinpitäjän on toteutettava tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen riskiä vas-
taavan turvallisuustason. Turvallisuustason arvioimisessa on kiinnitettävä huomiota tietojenkäsitte-
lyn aiheuttamiin riskeihin (erityisesti henkilötietoihin kohdistuvat riskit) sekä vahingossa tapahtuvaan 
tai laittomaan tiedon tuhoamiseen, häviämiseen, muuttamiseen tai luvattomaan luovuttamiseen.

 Laadi seloste henkilötietojen käsittelytoimista 

Organisaation tulee toteuttaa seloste kaikista henkilötietojen käsittelytoimista. Sen tulee olla yleisesti 
saatavilla esimerkiksi verkkosivuilla tai toimipaikassa. 

Henkilötietojen oikeellisuus

Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Käsittelyn tarkoituksiin nähden  
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot pitää poistaa tai oikaista viipymättä.

 Sopimukset (käsittelyn ulkoistaminen)

Sopimusten tietosuojaa koskevat ehdot tulee myös selvittää. Organisaatioiden on jatkossa tehtävä 
kirjallinen sopimus ulkoistaessaan henkilötietojen käsittely ulkopuolisille tahoille. Päivitä kaikki henki-
lötietojen käsittelyä koskevat sopimuksesi. 

Asetus tuo vaatimuksia myös henkilötietojen käsittelijälle ja ne täytyy kirjata mukaan sopimukseen, 
elleivät ne siellä jo ennestään ole. Rekisterinpitäjän on tunnistettava tietosuoja-asetuksen vaatimukset 
henkilötietojen käsittelyn ulkoistamiselle.

 
 Huomioi rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet 

Tietosuoja on ihmisten yksityiselämän suojaamista, ja siihen kuuluu kunkin oikeus omiin henkilötie-
toihinsa. Rekisteröityjen oikeuksien perusperiaatteena on henkilötietojen suojan takaaminen valtuu-
dettomalta tai henkilöä vahingoittavalta tietojen käytöltä. Rekisteröidyn oikeudet vahvistuvat uudessa 
tietosuoja-asetuksessa.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on yksi rekisterinpitäjän päävelvollisuuksista. Uusi tieto-
suoja-asetus vahvistaa rekisteröidyn oikeuksia ja siten lisää samaan aikaan uusia velvollisuuksia 
rekisterinpitäjälle.

Rekisteröityjen informointi

Rekisteröidylle tulee kertoa mitä ja miten tietoja kerätään ja miten niitä käytetään. 
Tiedot tulee antaa tiiviisti ja selkeällä kielellä. Rekisteröidyn tulee saada tiedot maksutta. 

Organisaatiolla tulee olla kuvaus henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyn saatavilla.  
Rekisteröidylle tulee ilmoittaa, jos henkilötietoja aiotaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, 
johon henkilötiedot kerättiin.  
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A. Osoitusvelvollisuudessa huomioitavaa:

• politiikat ja tietosuojaorganisoituminen; roolit ja vastuut
• tietosuojaselosteet
• tietosuojan hallinnoinnin osoittaminen
• kuvaukset rekisteröityjen oikeuksien takaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä
• riskilähtöisyys, tietosuojan riskien arvioinnit hallintakeinoineen
• tiedon elinkaaren hallinta
• tietosuojavastaava (jos edellytetään)
• koulutus ja ohjeistus
• sisäänrakennettu tietosuoja
• sopimuksien päivitys
• seuranta ja raportointi
• valvonta
• varmennus & auditoinnit

B. Nykytilan analysoinnissa tulee tunnistaa organisaation 
 henkilörekisterit ja arvioida kunkin kohdalla seuraavia asioita:

• millä perusteella henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
• kerätäänkö mahdollisesti liikaa tietoa ns. “varmuuden vuoksi”?
• kuka pääsee käsiksi tietoihin ja millä perusteella?
• miten kauan tietoja säilytetään?
• minne tiedot tallennetaan, mihin niitä siirretään / luovutetaan ja millä perusteella?
• käsitelläänkö arkaluonteisia henkilötietoja tai tehdäänkö tiedoista 
 automaattisia analyysejä ja johtopäätöksiä?
• onko rekisteröidyn oikeudet toteutettu?
• onko rekisteriselosteet asetuksen vaatimalla tasolla?

C.  Oikeus käsitellä henkilötietoja:

 Henkilötietoja saa käsitellä vain jos vähintään yksi seuraavista  
 edellytyksistä täyttyy:

• suostumus (rekisteröity antaa luvan)
• oikeutettu etu (asiakkuus, jäsenyys, työsuhde)
• sopimus (työsopimus)
• lakisääteinen velvoite (palkkatiedot)
• elintärkeä etu (ihmishenkien suojeleminen, epidemiat)
• rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen
 toteuttamiseksi (edellyttää asiakassuhdetta rekisteröidyn ja 
 rekisterinpitäjän välille. Ei sovellu, jos rekisteröidyn oikeudet 
 ajavat edelle).

EU-tietosuoja-asetus (GDPR)
Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia 
valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-
asetus tuli voimaan 24. toukokuuta 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan 
25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava 
tietosuoja-asetuksen mukaista. Asetuksen velvoitteiden noudattamista 
valvotaan. Tietosuoja-asetuksen noudattamatta jättämisestä voi seurata 
organisaatiolle tuntuvia rahallisia seuraamuksia.

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia 
henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita, niin rekisterinpitäjiä kuin 
henkilötietojen käsittelijöitä. Asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin 
julkisella sektorilla riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn 
laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä 
teknologiasta. 

Tietosuoja-asetus asettaa organisaatiolle uusia velvoitteita, jossa johdon ja 
esimiesten rooli on ratkaiseva.



D.  Riskin merkitys rekisterinpitäjälle

• riskiperusteinen lähestymistapa (tehtävä perusteellinen arvio henkilötietojen käsittelyyn
 liittyvistä riskeistä)
• riskin minimointi (arvioi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja toimenpiteet riskin 
 minimoimiseksi)
• tekniset ja organisatoriset toimenpiteet (koulutus, ohjeistus, sopimukset, tilavalvonta, tietoturva)
• vaikutusten arviointi (tehdään kun henkilötietojen käsittelyyn liittyy todennäköisesti korkea riski.).

 E.  Tiedon suojaukseen toteutettavat toimenpiteet:

• henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;
• varmistettava jatkuva järjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuus, eheys, käyttökelpoisuus 
 ja vikasietoisuus;
• järjestelmässä prosessit teknisten ja organisatoristen tietoturvamenetelmien säännöllistä 
 testausta 
 varten sekä niiden tehokkuuden arvioimista varten
• varmistetaan, että jokainen käsittelijän alaisuudessa toimiva henkilö, jolla on pääsy 
 henkilötietoihin, saa käsitellä niitä ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

 Huom! 

 Kun tietoturva ja tietosuoja on saatettu vaaditulle tasolle, sitä tulee ylläpitää aktiivisesti

F.  Tietosuojaseloste

 Selosteessa tulisi olla mm. seuraavat tiedot:

• rekisterinpitäjän ja mahdollisen yhteisrekisterinpitäjän, rekisterinpitäjän edustajan ja 
 tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot
• käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta
• tiedot rekisteröidyn oikeuksista ja kuinka niitä voi käyttää
• henkilötietojen säilytysaika tai kriteerit sille miten tämä aika määräytyy
• kaikki mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottoryhmät
• tarvittaessa tiedot henkilötietojen luovuttamisesta EU-alueen ulkopuolelle
• jos tietoja kerätään muualta kuin suoraan rekisteröidyltä, on mainittava mitä tietoja 
 kerätään ja mistä ne saadaan sekä ovatko tiedot yleisesti saatavilla.
 
 Ohjenuora hyvälle selosteelle: 

 Onko selosteessa riittävästi tietoja jotta rekisteröity voi toteuttaa omat oikeutensa. 
 Seloste on syytä tarkastaa säännöllisin väliajoin ja päivittää tarvittaessa.

G.  Tietosuoja-asetuksen vaatimukset henkilötietojen 
 käsittelyn ulkoistamiselle:

 Organisaation ulkopuolinen henkilötietojen käsittelijä:

• varmistaa henkilötietojen käsittelyn turvallisuustason
• ilmoitusprosessi tietoturvaloukkauksien ilmoituksista rekisterinpitäjälle
• tietosuojavastaava määritelty
• alihankkijaa käytetään henkilötietojen käsittelyssä vain rekisterinpitäjän suostumuksella.

 Riippumatta siitä, tehdäänkö sopimusta rekisterinpitäjän vai käsittelijän roolissa, 
 tulee sopimukseen kirjata seuraavat asiat:

• henkilötietojen käsittelyn kohde
• kesto
• luonne ja tarkoitus
• henkilötietojen tyyppi
• rekisteröityjen ryhmät (esimerkiksi loppuasiakkaat)
• rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet.

H.  Rekisteröidyn oikeuksissa huomioitavaa:

 Läpinäkyvä informointi: 
 Tieto siitä, onko rekisteröity vai ei. Jos on rekisterissä, on rekisteröidyllä oikeus:

• nähdä rekisterissä olevat omat tiedot
• oikeus siirtää tiedot rekisteristä toiseen
• oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tiedot
• oikeus korjauttaa rekisterissä olevat tiedot
• mahdollinen oikeus poistattaa omat tiedot rekisteristä
• oikeus rajoittaa/vastustaa tietojen käyttöä
• oikeus valittaa esimerkiksi laintulkinnasta
• oikeus saada tieto tietojen alkuperästä
•	 profilointi,	merkittävyys	ja	vaikutukset
• tieto mahdollisen siirron suojaustoimista
• oikeus peruuttaa annettu suostumus.

Henkilötietoihin kohdistuvan tietoturvaloukkauksen yhteydessä rekisterinpitäjän on uuden 
velvollisuuden mukaisesti pääsääntöisesti ilmoitettava loukkauksesta tietosuojaviranomaiselle ja 
tietyissä tapauksissa myös rekisteröidyille.


