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Tämä opinnäytetyö käsittelee koko EU:n laajuista uutta tietosuoja-asetusta ja sen so-

veltamista erään yrityksen asiakkuudenhallintajärjestelmään. Tarkastelin tässä työssä 

EU:n tietosuoja-asetusta, hallituksen esitystä uudeksi tietosuojalaiksi, sekä tietosuoja-

viranomaisten suosituksia aiheesta. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia riskiteki-

jöitä ja ristiriitoja järjestelmä aiheuttaa tietosuoja-asetuksen suhteen. 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen tutkimus eli laadullinen tutki-

mus. Haastattelut kerättiin tilaajayrityksen IT-asiantuntijoilta sekä CRM-järjestelmän 

pääkäyttäjiltä. Teemahaastattelussa kerättiin asiantuntijoiden subjektiivisia kokemuk-

sia sekä tietoa järjestelmästä, ja niitä peilattiin tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin ja 

hallituksen esitykseen uudeksi tietosuojalaiksi. Opinnäytetyö paljasti muutamia risti-

riitoja uuden asetuksen kanssa, ja toimii oppaana tilaajayritykselle korjaavia toimen-

piteitä varten tulevaisuudessa.  
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This thesis observed the new European general data protection regulation and how it 

were applied to a certain corporations CRM-system. In this work I studied the new EU 

wide General Data Protection Regulation, Finnish government’s proposal for new data 

protection law in Finland and recommendations of Finnish data-authories. This thesis 

examined what kind of a risks and conflicts did the CRM-system had with the new 

GDPR.   

 

The research method of this thesis was qualitative, and it was done by interviewing 

IT-experts and the people in charge of the CRM-system of the customer. Information 

about the system was gathered by interviewing subjective experiences of experts, and 

their thoughts and reports were compared with the new GDPR and also with the pro-

posal for the new data protection law in Finland. This thesis revealed some conflicts 

with the new GDPR and gave suggestions to what to fix in order to meet the demands 

of the new regulations and laws.   
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni aihealue liittyy yritysjuridiikkaan. Olen kiinnostunut markkinoinnin 

juridisiin seikkoihin liittyvistä asioista sekä itse markkinoinnista. Tästä syystä valitsin 

aiheekseni tapauksen jossa tutkin täyttääkö henkilötietoja sisältävä Yritys X:n CRM-

järjestelmä uuden EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. CRM-järjestelmä sisältää 

eri asiakasyritysten sisällä toimivien henkilöiden yhteystietoja. Näitä tietoja käytetään 

esimerkiksi sähköpostimarkkinointiin, ja muuhun viestintään myyjältä asiakkaan 

suuntaan. Toukokuussa 2018 aloitetaan soveltamaan koko EU:n alueella uutta tieto-

suoja-asetusta, ja se korvaa Suomessa tätä edeltävän henkilötietolain. Kaikkien yritys-

ten, joiden järjestelmät kuuluvat uuden tietosuoja-asetuksen piiriin, on saatettava oma 

tietoturva tasolle joka täyttää uuden asetuksen vaatimukset. Uuden asetuksen mukaan 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojaperiaatteita. Tiedot on kerättävä 

tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin 

näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. Henkilötietoja on käsitel-

tävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilö-

tietojen on oltava rekisterin käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisia, olennaisia ja 

tarpeellisia. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyn periaatteita on 

noudatettu. Tarpeen vaatiessa hänen on pystyttävä osoittamaan se. Näyttönä voi toimia 

dokumentaatio, kuten selosteet, ohjeet ja sopimukset.  (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 

5.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Opinnäytetyöongelma 

Tutkimuksen perustana voidaan pitää täsmällisesti määriteltyä tutkimusongelmaa, eli 

kysymystä johon tutkimuksella halutaan vastata. Kirjassaan Vilkka kuvailee 

tutkimusongelman asettamista seuraavasti: "Tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymysten tärkeyttä tutkimusprosessissa kuvaa se, että moni tutkimushanke 

jää tuloksiltaan merkityksettömäksi ongelman ja kysymysten huonon rajauksen 

vuoksi. Jos tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten rajaus ei toimi, tutkimus 

muodostuu usein tutkimuksen aikaresursseihin nähden liian laajaksi.” (Vilkka, 2015) 

Tästä syystä olen päättänyt, että koska oikeuskäytänteitä ei ole vielä saatavilla, 

tutkimukseni kysymykset koskettavat tietosuoja-asetuksen kaikkein keskeisimpiä 

vaatimuksia.  

 

Opinnäytetyöni päätutkimuskysymykset ovat:  

1. Täyttääkö Yritys X:n CRM-järjestelmä uuden tietosuoja-asetuksen keskeisimmät 

vaatimukset?  

2. Jos ei täytä, mitä pitäisi korjata, jotta keskeiset vaatimukset täyttyisivät? 

4. Miten uuteen tietosuoja-asetukseen on varauduttu yrityksessä? 

3. Mitä mahdollisia riskejä nykyinen tilanne voi aiheuttaa? 

2.2 Tutkimusmenetelmä ja teoreettinen viitekehys 

Viitekehyksen lähtökohtana on uuden tietosuoja-asetuksen soveltaminen jo käytössä 

olevaan asiakkuudenhallintajärjestelmään, ja erityisesti asetuksen kanssa ristiriidassa 

olevien seikkojen esiin tuominen. Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmä on laa-

dullinen tutkimus ja se toteutetaan teemahaastatteluna. Teemahaastattelu tunnetaan 

myös nimellä puolistrukturoitu haastattelu. Teemahaastattelussa tutkimusongelmasta 
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poimitaan keskeiset asiat, joitta tutkimushaastattelussa on välttämätöntä käsitellä tut-

kimusongelmaan vastaamiseksi (Vilkka, 2015) Tutkimusongelman tilanne kartoite-

taan tekemällä perusteellinen teemahaastattelu usealle eri henkilölle, jotka vastaavat 

Yritys X:n IT-järjestelmistä sekä CRM-järjestelmästä. Aivan ensimmäiseksi selvite-

tään, kuka vastaa tarkalleen mistäkin osiosta Yritys X:n IT-osastolla, ja tämän jälkeen 

tehdään tarkempi haastattelu eri osa-alueista vastaaville henkilöille heidän vastuualu-

eeseen liittyviin seikkoihin. Haastattelusta saatuja tuloksia tarkastellaan suhteessa uu-

den tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin, joista voidaan päätellä täyttyvätkö asetuksen 

eri vaatimukset vai eivät. Koska asetus on täysin uusi ja siitä ei ole saatavalla vielä 

tuomioistuinten tekemiä ennakkopäätöksiä, vaan ainoastaan itse asetus ja hallituksen 

esitys uudeksi tietosuojalaiksi, on osa viranomaisista ja muista asiantuntijoistakin on 

vielä erimielisiä asetuksen tarkimmista vaatimuksista. Tästä syystä keskitynkin tässä 

työssä asetuksen aivan keskeisimpiin vaatimuksiin. 

 

Opinnäytetyön rakenne koostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta. Työn empiirinen 

osuus pohjautuu teoriaosuuteen, jossa käsittelen avaten uutta tietosuoja-asetusta, 

hallituksen esitystä tietosuojalaiksi sekä aiheeseen liittyvää aineistoa. Empiriaosuuden 

lähteinä käytän haastatteluissa kerättyä aineistoa, suomalaista oikeuskirjallisuutta, 

aiheeseen liittyviä virallisia internetsivuja, artikkeleja sekä eri sanoma- ja 

aikakauslehtien kirjoituksia aiheesta. 

  

3 JOHDANTO UUTEEN TIETOSUOJA-ASETUKSEEN 

Kaikkia EU-maita koskevan tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018 jokai-

sessa EU-maassa. Lisäksi on huomioitavaa, että sama tietosuoja-asetus on voimassa 

myös EU:n ulkopuolisissa ETA-maissa, jotka ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein. Osa 

vanhan poistuvan Suomen henkilötietolain sisältämistä asetuksista ja periaatteista jat-

kaa edelleen voimassaolevina, mutta moni asia muuttuu silti. Mikäli näitä uusia vaati-

muksia ei oteta huomioon, ei tietosuoja-asetuksen perimmäinen tavoite, henkilötieto-

suoja, toteudu asetuksen vaatimalla tavalla ja lopputuloksena voi olla merkittäviä on-

gelmia tietoturvan, yrityksen julkisuuskuvan tai jopa korvausvaateiden kanssa.  
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Oikeusministeriö kertoo uuden asetuksen tarkoitusperistä seuraavasti: "Tietosuoja-

asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta voidaan 

vastata teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa 

koskeviin haasteisiin. Asetuksen tarkoituksena on myös tukea digitaalitalouden kehi-

tystä sisämarkkinoiden alueella yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden tietosuojaa kos-

kevat säännökset sekä rakentamalla luottamusta." (Oikeusministeriö 2017, 9.)  

 

Yksi tietosuoja-asetuksen tarkoituksista oli siis luoda samat minimisäännöt kaikille 

EU-maille tietosuojan osalta. Näin suomalainen verkkokaupan asiakas voi, ainakin pe-

riaatteessa, olla varma siitä, että hänen tehdessään tilausta bulgaarialaisessa nettikau-

passa, hänen henkilötietojaan käsitellään oikein ja asetuksen mukaisesti. 

 

 

(Kuva 1.)  EU- ja ETA-maat 

 

Tietosuoja-asetus koskee käytännössä kaikkia yrityksiä, niiden koosta riippumatta. Jo-

kaisessa yrityksessä käsitellään henkilötietoja, joten tietosuoja-asetuksen määräyksiltä 

ei voi yksikään yritys täysin välttyä.  
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Uusi tietosuoja-asetus on Suomessa merkittävästi edeltäjäänsä, henkilötietolakia, edis-

tyksellisempi kuluttajan näkökulmasta. Eri yritysten IT-osastoille tämä asetus varmasti 

aiheuttaa päänvaivaa, ja lisäksi asiaan tutustuneena tuntuu siltä että eivät kaikki asiaan 

perehtyneet asiantuntijatkaan ole vielä tarkalleen yhtä mieltä siitä, kuinka asetusta tar-

kalleen sovelletaan. Asetuksesta on annettu hallituksen esitys, jossa käy ilmi uuden 

asetuksen varsinainen henki, selostus pääasiallisesta sisällöstä, yleisperustelut, yksi-

tyiskohtaiset perustelut, sekä esitys uudesta tietosuojalaista. Tavanomaisesti hallituk-

sen esitysten sisältöä pidetään heikosti velvoittavana oikeuslähteenä, joka sisältää lain-

säätäjän tarkoituksen silloin kun eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen hallituksen 

esittämässä muodossa. EU:n osalta asetuksen henki on kuitenkin varsin selvä ja yksi-

selitteinen. Sen tehtävänä on nimenomaan palvella luonnollista henkilöä, eli esimer-

kiksi kuluttajaa. Asetuksen johdannossa kuvataan asetuksen tarkoitusta seuraavasti: 

"Luonnollisten henkilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoi-

keus. Sen vuoksi niissä periaatteissa ja säännöissä, jotka koskevat luonnollisten hen-

kilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä, olisi heidän kansalaisuudestaan ja asuin-

paikastaan riippumatta otettava huomioon heidän perusoikeutensa ja -vapautensa ja 

erityisesti oikeus henkilötietojen suojaan. Tämän asetuksen tarkoituksena on tukea va-

pauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ja talousunionin kehittämistä, taloudellista 

ja sosiaalista edistystä, talouksien lujittamista ja lähentämistä sisämarkkinoilla sekä 

luonnollisten henkilöiden hyvinvointia." (EU:n tietosuoja-asetus, johdanto)  

 

Asetus lähtee siitä, että yritysten pitää laittaa itse asiat kuntoon, ja että niiden on voi-

tava myös osoittaa asioiden olevan kunnossa, jos viranomainen tätä kysyy. Mikäli on-

gelmia ilmenisi, ylintä valvontavaltaa Suomessa tietosuoja-asetuksen osalta käyttää 

tietosuojavaltuutetun toimisto, jota ollaan muuttamassa tietosuojavirastoksi. Tämä toi-

misi tietosuoja-asetuksen mukaisena valvontaviranomaisena Suomessa. Tietosuojavi-

raston päällikkönä toimisi tietosuojavaltuutettu. Tehtäviensä suorittamiseksi valvonta-

viranomaisella on laajat tutkintavaltuudet. Näihin kuuluu muun muassa oikeus mää-

rätä rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät antamaan tarvittavat tiedot, oikeus 

toteuttaa tarkastuksia ja oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä rekisterinpitäjän ja 

käsittelijän tiloihin. Valvontaviranomaisella on valtuudet antaa erilaisia varoituksia, 

huomautuksia ja määräyksiä sen varmistamiseksi, että yritykset noudattavat tieto-

suoja-asetusta. Näistä merkittävimpiä ovat hallinnollisten sakkojen määrääminen sekä 
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henkilötietojen käsittelyn väliaikainen tai pysyvä rajoittaminen mukaan lukien käsit-

telykielto. (Hanninen, Laine, Rantala, Rusi & Varhela 2017) 

 

3.1 Hallituksen esitys HE 9/2018 ja uuden tietosuojalain säätäminen 

Hallituksen esitykset ovat heikosti velvoittavia oikeuslähteitä, joita tuomioistuimet 

voivat huomioida oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa. Lainsäätäjän tarkoitus ja niin 

kutsuttu lain henki käy parhaiten esiin valiokuntamietinnöistä, työryhmäraporteista ja 

hallituksen esityksistä. Tässä opinnäytetyössä hallituksen esitys on ensiarvoisen tärkeä 

sillä tästä aiheesta ei ole vielä olemassa oikeuskäytäntöjä tai ylimpien tuomioistuimien 

rakaisukäytäntöjä. (Eduskunnan www-sivut 2018) 

 

Oikeuslähteet Vahvasti velvoittavat Heikosti velvoittavat Sallitut 

Auktoriteettilähteet Laki Lainvalmistelutyöt Oikeustiede 

    Tuomioistuinratkaisut   

Asialähteet Maantapa   Oikeusperiaatteet 

      Moraali 

      Reaaliset argumentit 

(Kuvio 1.) Oikeuslähteiden ryhmittely Suomessa  

(Hirvonen 2011, 43) 

 

Uusi tietosuoja-asetus määrää siis kansallisen minimitason, ja on sellaisenaan suoraan 

sovellettava säädös. Se jättää kuitenkin kansallista liikkumavaraa ja mahdollistaa sää-

tää täsmentävää lainsäädäntöä. Hallituksen esityksessä HE 9/2018 ehdotetaan säädet-

täväksi uusi tietosuojalaki, jolla täydennettäisiin tietosuoja-asetusta ja että samalla ku-

mottaisiin henkilötietolaki, laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta. Li-

säksi esityksessä ehdotetaan yleisen tietosuoja-asetuksen säännösten soveltamista kat-

tavasti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn, jollei laissa ole toisin säädetty. Koska 

kyse on tietosuoja-asetusta täydentävästä lainsäädännöstä, muodostaa se hallituksen 

esityksen mukaan yhtenäisen kokonaisuuden tietosuoja-asetuksen kanssa. Kansallista 

liikkumavaraa on mahdollista käyttää myös myöhemmin esimerkiksi annettaessa eri-

tyislainsäädäntöä, ja todennäköisesti tulemme näkemään vielä lukuisia täsmennyksiä 

asetuksen eri kohtiin sen käyttöönoton jälkeenkin. 
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(Kuva 2.) Lain säätäminen prosessina 

 

Hallituksen esitys HE 9/2018 annettiin eduskunnalle 1.3.2018. Esityksen pohjalta on 

tarkoitus luoda uusi tietosuojalaki, joka täydentää kansallisen liikkumavaran puitteissa 

EU:n uutta tietosuoja-asetusta. Esityksestä käytiin eduskunnassa lähetekeskustelu 

6.3.2018. Uuden lain valmistelu eduskunnassa alkaa aina täysistunnon lähetekeskus-

telulla. Keskustelussa ei vielä säädetä itse lakia tai tehdä sen sisältöä koskevia päätök-

siä, vaan päätetään mille valiokunnalle esitys annetaan käsiteltäväksi. (Eduskunta 

www-sivut, 2018) Tässä tapauksessa asia lähetettiin hallintovaliokunnan valmistelta-

vaksi, ja jolle perustuslakivaliokunnan sekä lakivaliokunnan on annettava lausuntonsa 

asiasta. Perustuslakivaliokunta jätti lausuntonsa asiaan 9.5.2018 (PeVL 14/2018) ja 

lakivaliokunnan lausunto käsiteltiin 24.5.2018. Lakivaliokunta puuttui lausunnossaan 

ehdotuksessa rangaistuksia käsittelevien pykälien 23-25§ keskinäiseen järjestykseen 

ja piti niitä epäjohdonmukaisina. (LaVL 5/2018) 

 

Ehdotuksessa tietosuojalaiksi (HE 9/2018) 

23 § Käsittelee ehdotuksen mukaan muutoksenhakua 

24 § Komission päätökset  

25 § Hallinnolliset seuraamusmaksut 
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Lakivaliokunta katsoi, että muutoksenhakua koskeva pykälä tulisi siirtää järjestyk-

sessä seuraamusmaksujen jälkeen, sillä myös itse muutoksenhaku prosessi toimii näin. 

Muutosta päätöksiin voidaan hakea vasta määrättyjen seuraamusmaksujen jälkeen. 

 

Hallintovaliokunta päätti 6.6.2018 pyytää vielä perustuslakivaliokunnalta lausunnon 

seuraamusmaksujen määräämiseen liittyvästä sääntelykokonaisuudesta, ja perustusla-

kivaliokunta antoi lausuntonsa 21.9.2018. (PeVL 24/2018) Tällä hetkellä esitys uu-

desta tietosuojalaista on hallintovaliokunnalla. Käsittely valiokunnassa voi kestää 

vielä kuukausia, mutta valmistelun jälkeen se päätyy eduskunnan täysistuntoon. Täys-

istunnossa se voidaan hyväksyä kahdessa erillisessä käsittelyssä. Ensimmäisessä kä-

sittelyssä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä ja siitä käydään yleiskeskustelu. Tämän 

jälkeen lakiehdotus otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisen käsitte-

lyn aikana tehdään mahdolliset valiokunnan lausunnosta poikkeavat ehdotukset. Tä-

män jälkeen toisessa käsittelyssä päätetään vain lakiehdotuksen hyväksymisestä tai 

hylkäämisestä, ja sen sisältöön ei tuolloin voi enää puuttua. (Eduskunta www-sivut, 

2018)   

 

Eduskunta hyväksyi 13.11.2018 hallituksen esityksessä esitetyn uuden tietosuojalain 

ja siihen liittyvät muut lait hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti muutettuna. Se 

tulee se kumoamaan vanhan henkilötietolain, ja samalla myös tietosuojavaltuutetun 

toimisto laajenee tietosuojavirastoksi. (Oikeusministeriö www-sivut, 2018) Uutta, laa-

jempaa virastoa johtaisi tietosuojavaltuutettu. Hallituksen esitystä valmistelemassa ol-

lut TATTI –työryhmä ehdotti, että tietosuojavirastossa olisi erityinen seuraamuslauta-

kunta, jonka tehtäväksi jäisi merkittävämpien seuraamusasioiden eli hallinnollisten 

sakkojen määrääminen, tai henkilötietojen käsittelyä koskevien rajoitusten tai kielto-

jen määrääminen. (HE 9/2018) Näin ollen myös tietosuojavaltuutetun toimiston tehtä-

väkenttä laajenee uuden lain voimaan astumisen myötä. 
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3.2 Keskeinen käsitteistö 

Asetuksen sisältäessä käsitteistöä, jonka merkitys ei ilman tarkempaa selitystä 

välttämättä avaudu, on hyvä käydä läpi keskeisimmät käsitteet tämän asetuksen ja 

opinnäytetyön kannalta. 

 

Henkilötieto 

Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät 

tiedot, kuten esimerkiksi nimi, ammatti, asema ja muu yksilöivä tieto. (Tietosuoja 

valtuutetun toimiston www-sivut 2018) Yrityksiä koskevat tiedot eivät sen sijaan ole 

henkilötietoja, eikä tietosuoja-asetus sovellu niihin lainkaan. Yrityksen 

yhteyshenkilön nimi- ja muut tiedot ovat asetuksen tarkoittamia henkilötietoja, joiden 

käsittelyyn sovelletaan asetusta. 

 

Henkilötietojen käsittely 

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa käytännössä sitä, että aina kun henkilötietoja 

ylipäänsä käytetään, lähes miten ja mihin tarkoitukseen vain, on kyse käsittelystä. 

Kauppakamarin julkaiseman kirjan mukaan: "Käsittely voi olla tietojen keräämistä, 

tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai 

muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä 

tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, 

rajoittamista, poistamista tai tuhoamista." (Hanninen ym. 2017)  

 

Profilointi 

Profiloinnin avulla arvioidaan tai järjestellään automaattisesti tiettyjä henkilön 

ominaisuuksia, statusta tai analysoidaan muita näkökohtia, jotka liittyvät kyseiseen 

henkilöön. Tällaista jäsenneltyä tietoa voidaan käyttää Yritys X:n Artist-järjestelmää 

hyväksi käyttäen esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen tietylle ammattiryhmälle 

tai tietyn alan yritysten henkilökunnalle. 
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Rekisterinpitäjä 

"Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee 

henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot." (Tietosuojavaltuutetun toimiston 

www-sivut 2018) Rekisterinpitäjä on siis yleensä yritys tai muu yhteisö, joka päättää, 

mitä henkilötietoja kerätään sekä miten ja mihin niitä käytetään.  

 

Suostumus 

Mikä tahansa vapaaehtoisesti annettu, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen 

tahdonilmaus, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn selkeästi 

indikoiden. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.  

(Hanninen ym. 2017)  

 

Henkilötietojen tietoturvaloukkaus 

Kauppakamarin julkaisu kuvaa tietoturvaloukkausta käsitteenä seuraavasti: 

"Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan asetuksessa 

tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten 

käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, 

häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin." (Hanninen 

ym. 2017)  

 

Henkilötietojen käsittelijä 

Henkilötietojen käsittelijä on luonnollinen henkilöä tai oikeushenkilö, joka käsittelee 

henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. Kyse on siis alihankkijasta tai 

yhteistyökumppanista, joka käsittelee henkilötietoja nimenomaan rekisterinpitäjän 

puolesta. Henkilötietojen käsittelijän on annettava riittävät takeet siitä, että sen 

suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Henkilötietojen käsittelijä voi osittain osoittaa riittävien takeiden olemassaolon 

noudattamalla asetuksen mukaisia hyväksyttyjä käytännesääntöjä tai 

sertifiointimekanismeja. (Oikeusministeriö 2017, 22.) 
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4 EU:N TIETOSUOJA-ASETUS  

 

Uutta koko EU:n laajuista tietosuoja-asetusta aletaan soveltamaan 25.5.2018, ja se kor-

vaa nykyisellään Suomessa käytössä olevan henkilötietolain. Tietosuoja-asetusta tul-

laan soveltamaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-

asetus muodostaa eräänlaisen minimin, jota kansallisin määräyksin voidaan täsmentää 

ja/tai tiukentaa. Uuden tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on vastata nykypäivän glo-

baalin toimintaympäristön sekä teknologian kehittymisen myötä henkilötietojen suo-

jaa koskeviin haasteisiin ja saattaa kaikki EU:n jäsenvaltioiden ihmisiä koskevat tieto-

suoja-asetukset yhdenvertaisiksi, yhdenmukaistamalla henkilötietojen käsittely. Yh-

denmukainen käytäntö edesauttaa eri organisaatioita toimimaan järjestelmällisemmin, 

palauttaen kuluttajien luottamuksen, toimimaan oikeudenmukaisemmin, tuoden sääs-

töjä ja tehden samalla Euroopasta kilpailukykyisemmän sekä houkuttelevamman 

maanosan organisaatioille sekä investoinneille. (Euroopan komission www-sivut 

2017.) 

 

Suomessa oikeusministeriö asetti keväällä 2016 TATTI-täytäntöönpano työryhmän 

edesauttamaan kansallisen lainsäädännön tarpeen selvittämisessä. Työryhmä antoi eh-

dotuksensa 31.5.2017, jossa kumotaan henkilötietolaki, laki tietosuojavaltuutetusta 

sekä tietosuojalautakunnasta ja uudeksi yleislaiksi koskemaan henkilötietoja tulisi tie-

tosuojalaki joka täydentäisi EU:n tietosuoja-asetusta. Tällä olisi myös vaikutusta sa-

kon täytäntöönpanosta annettuun lakiin sekä rikoslakiin, näiden voimaantuloa ehdote-

taan toukokuulle 2018. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679, I k. 10.; 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö 

35/2017.) 

 

EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus muuttaa luonnollisten henkilöiden eli rekisteröity-

jen oikeuksia sekä rekisterinpitäjän velvollisuuksia. Suurelta osin Suomen uusi kan-

sallinen lainsäädäntö on vielä valmisteluvaiheessa, mutta päädyin tarkastelemaan mie-

lestäni merkittävämpiä muutoksia voimassaolevaan henkilötietolakiin 22.4.1999/523 

nähden. 
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4.1 Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 

Rekisterinpitäjän on uuden tietosuoja-asetuksen myötä voitava osoittaa, että henkilö-

tietojen käsittelyssä on noudatettu kaikkia tietosuoja-asetuksen 5. artiklan 1 kohdan 

määrittämiä henkilötietojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita. Henkilötietojen 

käsittely on laillista lisäksi vain, mikäli tietosuoja-asetuksen 6. artiklan edellytyksistä 

yksi tai useampi täyttyy. Edellytykset henkilötietojen käsittelylle ovat:  

 

a) Rekisteröity antaa suostumuksensa nimenomaista käsittelyä varten.  

b) Mikäli käsittelyllä pannaan täytäntöön sopimus, jonka osapuolena rekisteröity on. 

c) Rekisterinpitäjä suorittaa lain edellyttämiä velvoitteitaan.  

d) Käsittelyllä suojataan rekisteröidyn tai toisen henkilön elintärkeitä etuja.  

e) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän julkisen vallan tai yleistä etua koskevan teh-

tävän suorittamiseksi.  

f) Tai sillä turvataan kolmannen osapuolen etuja tietyin poikkeuksin.  

(EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5. sekä artikla 6.) 

4.2 Käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, täsmällisyys sekä 

rajoittaminen 

Henkilötietoja voidaan kerätä vain laillista ja ennalta määrättyä tarkoitusta varten. Re-

kisterinpitäjä ei saa käyttää kerättyä tietoa myöhemmin hyväksi, toista tarkoitusta var-

ten. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5.) Rekisterinpitäjän ja kohdehenkilön osalta vain 

oleellinen tieto saadaan kerätä ja tiedon tulee olla suhteutettuna asiaan, jota varten sitä 

käsitellään. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5, 1c). Henkilötietojen tulee olla myös 

ajantasaisia, ja rekisterinpitäjän on suoritettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tarvitta-

essa virheelliset tiedot saadaan korjattua tai poistettua vastaaman todellisuutta. (EU:n 

tietosuoja-asetus, artikla 5. 1d) 

 

Henkilötietoja voidaan tallettaa vain ajaksi, joka on käyttötarkoituksen kannalta tar-

peen. Tästä voidaan poiketa, mikäli kyseessä on yleisen hyvän mukainen tietojen säi-

lytys, tieteellistä-, historiallista tutkimusta tai tilastotieteellistä tarkoitusta varten.  
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(EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5. 1e) Ensimmäinen tuomio, joka rikkoi käyttötarkoi-

tussidonnaisuutta, annettiin Saksassa heinäkuussa 2018. Tapauksessa tuomittu yhdys-

valtalainen taho halusi saksalaisen kumppaninsa keräävän henkilökohtaista dataa ja 

ylläpitämään rekisteriä ilman ennalta tarkoin määriteltyä tarkoitusta. Tietojen keruu 

olisi rikkonut asetusta, koska tietoja ei ole kerätty aiemmin, eikä niiden tarpeellisuutta 

pystytty perustelemaan riittävän hyvin. (Saksa oli nopein… 2018) 

4.3 Tietoturvan osoitusvelvollisuus, yleiset velvollisuudet ja tietosuoja 

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriä vastuullaan olevista käsittelytoimista osoit-

taakseen toimien olevan asetuksen mukaisia. Vanhan henkilötietolain nojalla riitti, että 

rekisterinpitäjä kertoi noudattavansa toimissaan lakia. Nyt uuden EU:n tietosuoja-ase-

tuksen myötä rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan mitä toimia se on teh-

nyt ja tekee asetusta noudattaakseen. Rekisterinpitäjältä odotetaan ennalta laadittua 

suunnitelmallisuutta tietojen käsittelyyn ja käsittelyvaiheiden tarkkaa kirjallista kuvai-

lemista. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5. 2 k.)   

 

Organisaatiot voivat jatkossa osoittaa toimintansa olevan kunnossa käyttämällä tieto-

suoja-asetuksen mukaisia tietosuojaa koskevia sertifikaatteja tai käytännesääntöjä sen 

osoittamiseksi. Näkyvä sertifikaatti rekisterinpitäjän kotisivulla kertoo myös maalli-

kolle asioiden olevan hyvällä tolalla ja linjassa asetusten kanssa, joten itse henkilökoh-

taisesti suosin tätä. Tietosuojavaltuutetun ja Oikeusministeriön opas linjaa asian näin: 

"Organisaatioille myönnettävien sertifikaattien tarkoituksena on antaa rekisteröidyille 

mahdollisuus arvioida helposti tuotteiden ja palveluiden tietosuojan tasoa. Alakohtai-

silla käytännesäännöillä voidaan puolestaan helpottaa asetuksen soveltamista, sillä 

niissä voidaan ottaa huomioon tietyillä aloilla suoritettavan käsittelyn erityispiirteet ja 

esimerkiksi erikokoisten organisaatioiden tarpeet henkilötietojen käsittelyyn liittyen." 

(Oikeusministeriö 2017, 33.) 

 

Rekisterinpitäjä on aina vastuussa tietojen käsittelyn lainmukaisesta käsittelystä. Re-

kisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja 

osoittaa, että tietosuoja-asetusta noudatetaan. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 24. 1 k.) 

Näitä toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomion henkilötieto-
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jen käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyvät riskit. Tällainen riskiperusteinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että suo-

jatoimet on suhteutettava henkilötietojen käsittelystä rekisteröidyn oikeuksille ja va-

pauksille aiheutuvaan riskiin. (Hanninen ym. 2017) Uusi asetus velvoittaa rekisterin-

pitäjää aiempaa vahvemmin ottamaan huomioon tietosuojaa koskevat periaatteet ja 

toimenpiteet alusta asti, henkilötiedon koko elinkaaren ajan. Puhutaankin oletusarvoi-

sesta tietosuojaperiaatteesta. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että käsiteellään vain 

tarpeellisia tietoja, huomioiden kerättyjen tietojen määrä, käsittelyn laajuus, säilytys-

aika ja saatavilla olo. Rekisterinpitäjän on huomioitava ja toteutettava toimet, jotta 

henkilötiedot eivät pääse vuotamaan ulkopuolisille. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 25.  

1 & 2 k.) 

5.4 Henkilötietojen käsittelijä 

Henkilötietojen käsittelijän on toimittava tietosuoja-asetuksen mukaisesti toimissaan 

ja rekisterinpitäjä saa käyttää tietojen käsittelyyn vain henkilöitä, jotka toimivat tieto-

suoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittely on määritettävä sopi-

muksella, jossa on säädettävä erityisesti, että tietojen käsittely tapahtuu rekisterinpitä-

jän laatiman ohjeistuksen mukaisesti, ja että käsittelijä noudattaa salassapitovelvolli-

suutta. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 28 1 & 3 k.) 

 

Vanha Henkilötietolaki ei huomioi henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksia, mutta 

uusi tietosuoja-asetus tuo velvoitteita aiemmasta poiketen rekisterinpitäjän ohella 

myös henkilötietojen käsittelijälle. Uusi tietosuoja-asetus asettaa myös käsittelijän va-

hingonkorvausvastuuseen, joka ei ole rajattavissa pois edes sopimuksin, vaikka osa-

puolet niin haluaisivatkin. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 82. 2 k.) 

5.5 Seloste käsittelytoimista 

Rekisterinpitäjän on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. 

Tämä seloste vastaa vanhan henkilötietolain mukaista rekisteriselostetta, mutta sitä ei 

tarvitse esittää yleisölle, kuten henkilötietolaissa velvoitettiin rekisteriselosteen osalta. 
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Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on pyydettäessä toimitettava tämä se-

loste valvontaviranomaiselle. Selosteesta on käytävä ilmi rekisterinpitäjä ja tietosuo-

javastaava sekä heidän yhteystiedot, tietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaukset rekisteröi-

tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä, tietojen vastaanottajaryhmät joille tietoja luo-

vutetaan, mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien tietojen poistamisajat, sekä mah-

dollisuuksien mukaan yleinen kuvaus toimista joilla tiedot suojataan. Selosteen on ol-

tava kirjallinen ja myös sähköisessä muodossa oleva. Pienten, alle 250 henkeä työllis-

tävien organisaatioiden ei tarvitse laatia selostetta, ellei tietojen käsittely on säännöl-

listä tai koske erityisiä henkilötietoryhmiä (rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mieli-

pide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettinen tai 

biometrinen tieto), rikostuomioita tai rikkomuksia koskeva henkilötieto tai mikäli hen-

kilötietojen käsittelystä aiheutuu todennäköinen riski rekisteröidyn oikeuksille. (EU:n 

tietosuoja-asetus, artikla 30.) 

5.6  Tietoturvaloukkauksista informointi 

Tietosuoja-asetus tuo velvoitteen rekisterinpitäjälle informoida tietoturvaloukkauk-

sista 72 tunnin kuluessa siitä kun tietomurto on havaittu. Jos ilmoitusta ei anneta 72 

tunnin kuluessa, rekisterinpitäjän on toimitettava valvontaviranomaiselle perusteltu 

selitys. Rekisterinpitäjä on velvollinen informoimaan ja dokumentoimaan tietoturva-

loukkauksista niin viranomaisille kuin itse rekisteröidylle, mikäli tietoturvaloukkaus 

aiheuttaa todennäköisen riskin rekisteröidylle. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta 

viivytystä, jos ilmoitusvelvollisuuden ehdot täyttyvät. Ilmoituksessa on annettava 

myös tietoa ja suosituksia miten mahdollisia haittoja voi minimoida. Tietoturvalouk-

kauksia ovat asetuksen mukaan henkilötietoihin kohdistuvat tietomurrot tai henkilö-

tietojen tuhoutumisesta vahingossa.  (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 33. 1 & 5 k. ja 

artikla 34.)   

5.7 Tietosuojavastaavan nimeäminen 

Asetus velvoittaa rekisterinpitäjää sekä käsittelijää nimeämään tietosuojavastaavan, 

mikäli kyseessä on julkisen hallinnon elin tai viranomainen, rekisterinpitäjän päätoi-

miset tehtävät muodostuvat henkilötietojen käsittelystä ja ovat laajuudeltaan mittavia 
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tai ne kohdistuvat rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsitte-

lyyn. Tietosuojavastaavaa nimitettäessä tulee ottaa huomioon henkilön ammattipäte-

vyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalainsäädännöstä ja alan käytänteistä sekä 

valmiudet suorittaa 39. artiklassa tarkoitetut tehtävät. Tietosuojavastaava voi olla re-

kisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän henkilöstön jäsen tai tietosuojavastaava 

voi hoitaa tehtäviään ulkoistettuna palvelusopimuksen perusteella. Rekisterinpitäjän 

tai henkilötietojen käsittelijän on julkistettava tietosuojavastaavan yhteystiedot ja il-

moitettava ne valvontaviranomaiselle. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 37. 1 k.)  

5.8 Rekisterinpitäjän toimet, rekisteröidyn halutessa tulla unohdetuksi 

Merkittävänä muutoksena rekisteröidyn kannalta on että, EU:n tietosuoja-asetuksen 

myötä rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi eli tulla unohdetuksi. Tämä 

velvoittaa myös rekisterinpitäjältä toimia; asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on vii-

pymättä ilmoitettava kaikkiin rekistereihin, joihin tietoja on luovutettu, että henkilö 

haluaa tulla unohdetuksi. Rekisterinpitäjien on poistettava kaikki linkit, kopiot ja jäl-

jennökset ko. tiedoista. Henkilötietolain mukaan rekisteröity voi kieltää itseään kos-

kevien tietojen käsittelyn ainoastaan suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramark-

kinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimusta sekä sukututkimusta varten. (EU:n 

tietosuoja-asetus, artikla 17; Henkilötietolaki 30 §) 
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5 ARTIST CRM-JÄRJESTELMÄNÄ 

 

Yritys X:n valitsema CRM-Järjestelmä on sen ruotsalaisen sisaryrityksen Momentum 

Industrial AB:n tekemä järjestelmä ja on siten joustavasti päivitettävissä konsernin si-

säisesti. CRM-järjestelmän perimmäinen tarkoitus on kerätä järjestelmällisesti tietoa 

asiakkaista, ja kehittää kumppanuutta asiakkaan kanssa. Tätä tietoa keräävät kaikki 

asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat tahot Yritys X:llä. Filosofisesti CRM:n tarkoi-

tuksena on siis kehittää asiakkuuksien hallintaa ja kerätä tietoa niistä. Pirstaleiset tie-

dot, joita vuosien varrella kerätään, saattavat tuntua merkityksettömiltä yksittäisen 

käyttäjän silmissä, mutta CRM:n käyttö tuottaa liiketoimintakriittistä tietoa ja siinä 

kartoitetaan yrityksiä, niiden palvelukanavia sekä muita palveluita ja tarpeita jotka asi-

akkuuden kannalta koetaan tärkeiksi. Erityisesti kartoitukset asiakkaissa on tarpeelli-

sia kirjata järjestelmään. Pienistä pirstaleisista tiedoista saadaan siis muodostettua laa-

jempia kokonaiskuvia asiakkuuksista. Tällaista tietojen keräämistä kuvataan tietyissä 

piireissä jopa tiedusteluksi. Tiedustelua käsittelevässä kirjassaan Porvali kertoo, että 

kaikkia johtajia kautta historian yhdistää tarve saada parempaa ja täsmällisempää ti-

lannekuvaa toimintaympäristöstä. Porvalin mukaan tiedon keräämistä kutsutaan tie-

dusteluksi silloin kun tietoa kerätään päätöksen teon tueksi. Tiedustelu ei pääty tietojen 

keräämiseen, vaan tiedusteluun kuuluvat myös tietojen säilyttäminen, päivittäminen ja 

esittäminen tavalla, jotka tarjoavat päätöksen tekijälle mahdollisimman hyvän käsityk-

sen aiheesta. (Porvali 2018, 9) Tämän tietojen keräämisen tulee toki olla linjassa lain-

säädännön ja hyvän moraalin kanssa. 

 

Keskinen & Lipiäinen kertovat, että erilaisten kartoitusten tarkoituksena on tunnistaa 

ja ymmärtää asiakkaan tarpeita, prosesseja, hankintakanavia, valintoja ja motiiveja. 

Kartoitusten perusteella pyritään muokkaamaan myyvän yrityksen toimintatapoja niin, 

että myyvän yrityksen palvelut tuntuvat asiakkaasta helpommalta ja mukavammalta 

käyttää. (Keskinen & Lipiäinen 2013)  

 

 

Aivan minimitasolla asiakkaista pyritään keräämään kontaktitietoja CRM-

järjestelmään. Nämä kontaktitiedot pitävät sisällään asiakasyrityksessä toimivien hen-

kilöiden nimet, yhteystiedot ja mahdollisesti jotain muita pieniä muistiinpanoja jotka 
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liittyvät yksittäisiin henkilöihin. Järjestelmässä yksilöidään myös henkilöiden amma-

tilliset tittelit ja muut statukset. Näin ollen voidaan perustellusti sanoa, että Artist 

CRM-järjestelmänä on EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilörekisteri, ja jol-

loin tietosuoja-asetuksen vaatimukset koskevat sitä. 

 

"Tämän asetuksen tarjoaman suojelun olisi koskettava luonnollisia henkilöitä heidän 

kansalaisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on kyse henkilötietojen 

käsittelystä." (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 14.) 

 

Käyttöjärjestelmä itsessään on varsin yksinkertainen käyttää, ja se tarjoaa paljon 

hyödyllistä taustatietoa yrityksistä. Luonnollisesti asiakkaan kanssa töitä tekevät tahot 

kasvattavat tätä tietomäärää entisestään ja terävöittävät kuvaa asiakkaasta. Tietoa 

käyttävät paitsi yksittäiset myyjät, mutta myös tuoteryhmäpäällikköt ja muu 

yritysjohto. 

(Kuva 3.) Artist CRM-järjestelmä 
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Tämän opinnäytetyön kannalta keskeisemmässä asemassa on kuitenkin eri yritysten 

sisältä löytyvät henkilötiedot. Nämä henkilötiedot tallentuvat rekisteriin myyjien, ja 

muiden asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden toimesta. Tallennettuja 

henkilötietoja käytetään muun muassa sähköpostimarkkinointiin ja lisäksi muuhun 

suoraan kontaktointiin. Näillä yhteystiedoilla voidaan myös varmistaa, että 

yhteydenpitomahdollisuus asiakkaaseen säilyy, vaikka asiakkaasta vastuussa oleva 

henkilö olisi estynyt esimerkiksi kesälomasta johtuen. 

(Kuva 4.)  Artist CRM-järjestelmä - Esimerkki kontaktilistasta 

 

Koska rekisteröitävät määrät henkilötietojen osalta ovat mittavia ja henkilömäärät 

rekisterissä mitataan tuhansissa, voidaan varmuudella sanoa että tämä rekisteri on 

tietosuoja-asetuksen tarkoittama rekisteri johon asetusta sovelletaan: "Tätä asetusta 

sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista, 

sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, 

jotka muodostavat rekisterin osan tai joiden on tarkoitus muodostaa rekisterin osa." 

(EU:n tietosuoja-asetus, artikla 2. 1 k.) 
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(Kuva 5.) Artist CRM-järjestelmä - Esimerkki kontaktikortista 

 

Yksittäisestä henkilöstä voidaan tallentaa tietoa kattavasti. Yhteystietojen lisäksi, 

voidaan henkilöstä tallentaa lisäksi tarvittaessa muita henkilökohtaisia tietoja, joita voi 

hyödyntää tarvittaessa. Näitä tarkempia tietoja tallennetaan kuitenkin harvoin. 

Tällaisia tietoja voisi olla vaikkapa aiemmin sattuneet reklamaatiotilanteet tai muut 

sellaiset tilanteet, jonka vuoksi jatkoyhteydenpidossa tulee olla erityisen tarkka tai 

huomaavainen henkilöä kohtaan. Nämä kaikki tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat 

tietosuoja-asetuksen tarkoittamia henkilötietoja, joita itse asetus koskee:  

 

6.1 Oikeus kerätä tietoja ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu 

EU:n tietosuoja-asetuksen 5. ja 6. artikla määrittelee, että tietoja saa kerätä vain ennalta 

määrättyä ja tiettyä tarkoitusta varten. Tämä ennalta määritelty tarkoitus on myös pys-

tyttävä osoittamaan artiklan 5. kohdan 2. mukaisesti. 6. artikla määrittelee, että tietoja 

saa kerätä muun muassa, jos:  

 

• Rekisteröity henkilö on antanut ennalta suostumuksensa erityistä tarkoitusta 

varten.  

• Tietojen kerääminen on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteutta-

miseksi. 
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Tietosuoja-asetuksen 6. artikla kohta f määrittelee, että tietoja saa siis käsitellä –ilman 

erillisen suostumuksen pyytämistä- jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kol-

mannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Oikeutettua etua ei kuitenkaan 

voi syntyä, jos käsittelyn kohde on lapsi, tai käsittely on ristiriidassa rekisteröidyn pe-

rusoikeuksien tai vapauksien kanssa. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 6.) 

 

Yritys X kerää tietoja CRM-järjestelmäänsä kahdesta syystä. Se haluaa kerätä kontak-

titietoja asiakasyritystensä yhteyshenkilöistä, jotta näille voidaan lähettää sähköpos-

titse suoramainontaa, ja jotta asiakkuuksista vastuussa olevien henkilöiden ollessa es-

tyneitä esimerkiksi kesälomalla, saavat vastuuhenkilöitä tuuraavat varahenkilöt tietoja 

yrityksistä ja niiden yhteyshenkilöistä toiminnan takaamiseksi. Logistisen tavaralii-

kenteen ja asiakasyritysten häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi on hyvin tärkeää, 

että Yritys X:lla on tiedossaan myös asiakasyritysten varsinaiset yhteyshenkilöt, ja 

myös näiden varahenkilöt sekä tiedot käytänteistä eri asiakkuuksissa. Näitä kerätään 

keskitetysti CRM-järjestelmään.  

Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa on tärkeää huomata, että tietojen keräämi-

nen perustuu olemassa olevaan asiakassuhteeseen, eikä esimerkiksi potentiaaliseen 

asiakkuutteen. Euroopan komissio linjaa: ”Kyse on yrityksesi/organisaatiosi oikeute-

tusta edusta, kun tietojenkäsittely tapahtuu asiakassuhteessa, kun se käsittelee tietoja 

suoramarkkinointitarkoituksissa, petoksen estämiseksi tai IT-järjestelmien verkon ja 

tietoturvan varmistamiseksi.” (Euroopan komission www-sivut) Komission linjauk-

sesta voi siis päätellä, että oikeutettu etu täyttyy kun on olemassa oleva asiakassuhde, 

intressit ovat määritelty tarkasti ennalta, ja asiakkaalle viestitään avoimesti ja reilusti 

tietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksen 5. artiklan 1 a kohdan mukaan henkilötietoja 

on käsiteltävä paitsi lain- ja asianmukaisesti, mutta myös rekisteröidyn kannalta lä-

pinäkyvästi. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5.) 

 

Käsittelyn lainmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta tietosuoja-asetuksen 6. artikla kohta 

b määrittelee seuraavasti: ”Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön pa-

nemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toi-

menpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.”  

EU:n tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 70. perustelukappaleessa määritellään: ”Jos 

henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä olisi oltava oikeus 
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milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin 

kuin se liittyy suoramarkkinointiin, olipa kyse sitten alkuperäisestä tai myöhemmästä 

käsittelystä. Tämä oikeus olisi nimenomaisesti saatettava rekisteröidyn tietoon ja esi-

tettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään.” (EU:n tietosuoja-asetus johdanto-

osa 70. perustelukappale) Yritys X:n suoramarkkinoinnin vastaanottamisesta rekiste-

röidyn on mahdollista kieltäytyä milloin tahansa, joko sähköpostitse, tai suoramarkki-

noinnin yhteydessä ”peruuta tilaus” painiketta painamalla.  

 

    
(Kuva 6.) Kuvakaappaus yrityksen sähköpostitse lähetetystä markkinointikirjeestä 

 

Samassa yhteydessä rekisteröidyllä henkilöllä on mahdollista myös vähentää häneen 

kohdistuvaa markkinointia, mikäli hän ei kuitenkaan halua tyystin lopettaa häneen 

kohdistunutta markkinointiviestintää. 

 

(Kuva 7.) Kuvakaappaus sähköpostitse lähetetystä markkinointikirjeen tilausasetuk-

sista 

 

Yritys X:n lähettämissä sähköisissä suoramarkkinointikirjeissä tämä peruutusominai-

suus todistettavasti siis on, ja siltä osin voidaan katsoa asetuksen hengen täyttyvän. 

Tärkeää kuitenkin on, että tietoja kerätään ja niitä käsitellään vain ennalta määrättyä 
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tarkoitusta varten. Mikäli tarkoitusperä muuttuu, on jälleen joko pyydettävä uusi lupa 

rekisteröidyltä, tai tarkkaan punnittava onko kyseessä oikeutettu etu. 

 

 

6 NYKYTILAN JA VARAUTUMISEN KARTOITTAMINEN  

Opinnäytetyöongelman ratkaisemiseksi pitää saada selvyys järjestelmän nykytilasta 

pääpiirteittäin. Koska asetus on uusi, eikä oikeuskäytänteitä vielä oikein ole, pyrittiin 

ensin kartoittamaan vain sellaiset tietosuoja-asetuksen seikat jotka poikkeavat van-

hasta henkilötietolaista merkittävästi ja jotka aiheuttavat varmuudella toimenpiteitä or-

ganisaatiossa. Kartoitus tapahtui haastattelemalla Suomen CRM-järjestelmän pääkäyt-

täjää, sekä Ruotsissa kaikkien pohjoismaiden CRM-pääkäyttäjää, joka osaltaan vastaa 

koko järjestelmästä sekä sen tietoturvasta. Molemmille pääkäyttäjille järjestettiin muu-

tamia haastattelukertoja, ja kysymykset tarkentuivat eri haastattelukerroilla, antaen pa-

remman kokonaiskuvan koko järjestelmästä ja sen ylläpidosta. Haastattelussa kävi 

ilmi muun muassa, että CRM-järjestelmän tietokannan fyysinen valvonta ja ylläpito 

kuului kolmannelle osapuolelle, eikä yritykselle itselleen. (Grefberg henkilökohtainen 

tiedonanto 16.8.2018) 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Kuva 8.) Tiedonkulku Artist CRM-järjestelmässä konsernin sisällä. 

SUOMI 

NORJA 

Henkilötietojen  

käsittelijä 

PULSEN AB 

RUOTSI 
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6.1 Kuka vastaa mistäkin? 

Yrityksen CRM-järjestelmän pääkäyttäjää haastateltiin ennalta lähetettyjen 

kysymysten perusteella. Haastattelussa pääkäyttäjä kertoi, että periaatteessa kaikilla 

myyntityöhön osallistuvilla yrityksen sisällä kaikki on pääsy CRM-järjestelmään, ja 

että jokainen käyttäjä voi lisätä ja muokata kontakteja järjestelmään. (Wirén 

henkilökohtainen tiedonanto 23.5.2018) 

Näin voidaan siis varmuudella olettaa, että pääkäyttäjän lisäksi järjestelmää käyttää on 

noin 160 myynnin parissa työskentelevää henkilöä. Tietosuojavastaavaa Suomessa ei 

ole kuitenkaan nimetty yrityksen puolesta, eikä asetus sitä vaadi. Tietosuoja-asetus 

edellyttää, että tietosuojavastaava nimetään, kun rekisterinpitäjän ydintehtävät 

edellyttävät laajamittaista rekisteröityjen säännöllistä ja järjestelmällistä seurantaa. 

(Tietosuojatyöryhmä 2016, 22) Asetuksen tarkoittamaa laajamittaista käsittelyä ei 

opinnäytetyön käsittelemässä yrityksessä harjoiteta, vaan rekisterin ylläpito on 

paremminkin vain toimintaa tukevaa ja varmistavaa toimintaa.  

 

Pääkäyttäjä kertoi lisäksi, että serveri jolle tiedot tallennetaan, sijaitsee fyysisesti 

Ruotsissa yrityksen pääkonttorilla. Pääkäyttäjän kertoman mukaan vastuu itse 

tietokannan suojaamisesta tietomurtoja vastaan on yrityksen pääkonttorilla. Yrityksen 

pääkonttorilta asiaa tiedusteltaessa järjestelmästä vastaavalta henkilöltä selvisi, että 

CRM-järjestelmän serverit ja muut laitteet sijaitsevat ulkopuolisen IT-

palveluntarjoajan Pulsen AB:n tiloissa ja valvonnassa. Pulsen AB vastaa CRM-

järjestelmän toimivuudesta, tietoturvasta ja fyysisestä ylläpidosta. (Grefberg 

henkilökohtainen tiedonanto 16.8.2018) Pulsen AB ei ole kuitenkaan toimittanut 

rekisterinpitäjälle artiklan 28. vaatimia tietoja omista tietoturvajärjestelyistään. 

Henkilötietojen käsittelijällä, joka sopimussuhteessa käsittelee rekisterinpitäjän 

lukuun tietoja, on osoitusvelvollisuus siitä että hän noudattaa tietosuoja-asetuksen 

vaatimuksia. (EU Tietosuoja-asetus, 28 artikla.) 
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6.2 Oikeus tulla unohdetuksi 

Haastattelussa kysyttiin Suomen CRM-järjestelmän pääkäyttäjältä, että jos asiakas 

haluaa perua uutiskirjeen, tai haluaa että hänen tietonsa poistetaan CRM-

järjestelmästä, miten tämä tapahtuu? Pääkäyttäjä kertoi, että henkilön poistaminen 

järjestelmästä ei ole vielä mahdollista, mutta sen eteen tehdään koko ajan töitä 

yrityksen pääkonttorilla, jossa CRM-järjestelmä ja ohjelma on luotu. (Wirén 

henkilökohtainen tiedonanto 23.5.2018) Yrityksen markkinointipäällikkö puolestaan 

kertoi, että Hubspot niminen ohjelma jolla uutiskirje lähetetään, muistaa käyttäjän joka 

on pyytänyt poistamaan itsensä uutiskirjeiden saajien listalta eikä lähetä tälle enää 

yrityksen markkinointiviestejä. (Härkönen henkilökohtainen tiedonanto 20.6.2018) 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Kuva 9.) Uutiskirjeen välityksen periaate 

 

Ruotsalainen, koko CRM-järjestelmästä vastaava henkilö kertoi, että on tekeillä 

työkalu, jolla tulevaisuudessa saadaan poistettua nimeen kytketyt tiedot ja tapahtumat, 

mutta kontaktin nimi jää järjestelmään. Lisäksi työkalun on tarkoitus tarkastella, että 

mikäli kontaktin kohdalla ei ole pitkään aikaan ollut tapahtumia, voi se ehdottaa 

kontaktin tietojen poistamista epäaktiivisena kontaktina. (Grefberg henkilökohtainen 

tiedonanto 16.8.2018) Tässä saattaa olla ristiriita tietosuoja-asetuksen artiklan 17. 

kanssa. Se velvoittaa poistamaan rekisteröidyn henkilötiedot viivyttelemättä, kun 

jokin artiklan 17. kohdan 1. seikoista täyttyy. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 17.) 

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi 

eli tulla unohdetuksi. Tämä velvoittaa myös rekisterinpitäjältä toimia. Asetuksen 

CRM 

kontaktilista 

HUBSPOT 

Markkinointi- 

ohjelma 

Loppuasiakas 
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mukaan rekisterinpitäjän on myös viipymättä ilmoitettava kaikkiin rekistereihin, joihin 

tietoja on luovutettu, että henkilö haluaa tulla unohdetuksi. Rekisterinpitäjien on 

poistettava kaikki linkit, kopiot ja jäljennökset ko. tiedoista. (EU:n tietosuoja-asetus, 

artikla 17.) Pelkkä tietojen pyyhkiminen, mutta nimen jättäminen rekisteriin ilman 

tietoja ei siis välttämättä riitä. 

6.3 Tietoturvallisuus 

Haastattelussa kävi ilmi, että Suomessa ei olla varauduttu tietoturvaloukkauksiin, vaan 

että tämä varautuminen on jätetty yrityksen pääkonttorin harteille Ruotsiin. (Wirén 

henkilökohtainen tiedonanto 23.5.2018) Olennaista on, että Suomen pääkäyttäjän 

tulisi saada koulutusta asiaan, sillä myös Suomen pääkäyttäjä voi joutua vastaamaan 

asiakkaille nopeasti mahdollisen tietoturvaloukkauksen sattuessa.  

Haastateltaessa ruotsalaista pääkäyttäjää selvisi, että tietoturva-asiat CRM-

järjestelmän osalta on jätetty yrityksen lukuun IT-palveluita tarjoavalle Pulsen AB:lle. 

Pääkäyttäjä kertoi myös, että hänellä ei ole tietoa miten Pulsen on varautunut 

mahdollisiin tietomurtoihin, tai että miten ne dokumentoidaan. Tämä tilanne tulisi 

saattaa pikaisesti kuntoon ja selvittää toiminnan periaatteet kaikkien järjestelmästä 

vastaavien tahojen kesken.  

Tietoturvaloukkaukset on dokumentoitava ja dokumentista on käytävä ilmi tehdyt 

korjaavat toimenpiteet. Tietoturvaloukkauksista jotka vaarantavat luonnollisen 

henkilön turvan on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 72 tunnin kuluessa 

viranomaisille. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 33.) Rekisterinpitäjä voi joutua 

ilmoittamaan myös rekisteröidylle tietoturvaloukkauksista, mikäli tietoturvaloukkaus 

aiheuttaa todennäköisen riskin rekisteröidylle. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta 

viivytystä, jos ilmoitusvelvollisuuden ehdot täyttyvät. Ilmoituksessa on annettava 

myös tietoa ja suosituksia miten mahdollisia haittoja voi minimoida. (EU:n tietosuoja-

asetus, artikla 34.) 
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6.4 Seloste käsittelytoimista 

Rekisterinpitäjän on ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista. 

Tämä seloste vastaa vanhan henkilötietolain mukaista rekisteriselostetta, mutta sitä ei 

tarvitse esittää yleisölle, kuten henkilötietolaissa velvoitettiin rekisteriselosteen osalta.  

Pääkäyttäjä kertoi haastattelussa, että asetuksen tarkoittamaa selostetta ei ole vielä 

tehty. (Wirén henkilökohtainen tiedonanto 23.5.2018) Samoin myös järjestelmästä 

vastaava ruotsalainen pääkäyttäjä kertoi, että selostetta ei ole tehty, ja että näillä 

näkymin sitä ei muista kiireistä johtuen lähitulevaisuudessa tehdä, ellei sitä jokin 

viranomainen erityisesti vaadi. (Grefberg henkilökohtainen tiedonanto 16.8.2018) 

 

 

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on linjannut, että seloste käsittelytoimista tulee tehdä, 

mikäli: 

1. Organisaation koko ylittää 250 henkeä. 

2 Henkilötietojen käyttö aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, tai 

kun henkilötietojen käyttö ei ole satunnaista, tai kun henkilötiedot sisältävät erityisiä 

tietoryhmiä tai rikostuomioihin liittyviä henkilötietoja. (Tietosuojavaltuutetun www-

sivut, 2018) 

Yritys X:n henkilökuntamäärä oli maaliskuussa 2018 259 henkilöä, ja näin ollen 

käsittelytoimista tulee tehdä tietosuoja-asetuksen tarkoittama seloste. 

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän on pyydettäessä toimitettava tämä se-

loste valvontaviranomaiselle.  Selosteesta on käytävä ilmi rekisterinpitäjä ja tietosuo-

javastaava sekä heidän yhteystiedot, tietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaukset rekisteröi-

tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä, tietojen vastaanottajaryhmät joille tietoja luo-

vutetaan, mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien tietojen poistamisajat, sekä mah-

dollisuuksien mukaan yleinen kuvaus toimista joilla tiedot suojataan. (EU:n tietosuoja-

asetus, artikla 30.)  
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Yritys X ei varmaankaan ole ensimmäisten toimijoiden joukossa, joilta tietosuojavi-

ranomaiset saattavat kysyä tätä selostetta. On silti hyvä tiedostaa, että tätä voidaan 

joskus vaatia tehtäväksi, mikäli sitä ei nyt syystä tai toisesta tehdä. 

6.5    Tietojen säilytyssaika 

Tietosuoja-asetus edellyttää, että tietoja voidaan säilöä järjestelmässä vain tietyn ajan. 

(EU:n tietosuoja-asetus, artikla 13.) Tällaistä aikaan perustuvaa kontaktin poistavaa 

työkalua järjestelmässä ei ole aiemmin ollut. Asiaa tiedusteltaessa Ruotsista kävi ilmi, 

että tekeillä on kuitenkin eräänlainen automaattityökalu, joka voisi asettaa kontaktin 

”epäaktiiviseksi” kun tietyn aikamääreen jälkeen ei kontaktilla ole ollut tapahtumia tai 

aktiviteetteja. Ajatus on, että näitä epäaktiivisia kontakteja siivottaisiin 

tulevaisuudessa järjestelmällisesti säännöllisin väliajoin pois järjestelmästä. (Grefberg 

henkilökohtainen tiedonanto 16.8.2018) 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Haastatteluihin perustuen, ja niitä tietosuoja-asetukseen peilaten, voidaan päätellä että 

Yritys X:n asiakkuudenhallintajärjestelmä ei aivan vielä täytä tietosuoja-asetuksen 

vaatimuksia. Hyvään tuuriin luottamista ei voi pitää hyväksyttävänä riskienhallinta-

metodina, kun kyseessä on tietoturvallisuuteen liittyvät seikat. Tästä syystä johtopää-

töksiin kannattaa syventyä ja pohtia myös suosituksien toteuttamista käytännössä. 

Haastattelussa kävi ilmi, että seuraavien keskeisten asioiden suhteen on ristiriitaa tai 

puutteita uuden asetuksen kanssa: 

 

7.1 Oikeus tulla unohdetuksi. 

Järjestelmästä ei pysty poistamaan henkilöä täysin, vaikka tämä itse sitä rekisterinpi-

täjältä pyytäisi. Uuden tietosuoja-asetuksen keskeisimpiä periaatteita on, että käyttäjä 
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voi pyytää poistamaan tietonsa rekistereistä. Tietosuojavaltuutettu linjaa, että henkilön 

pyynnöstä kaikki tiedot rekistereistä pitää poistaa ilman aiheetonta viivytystä. Tietoja 

ei kuitenkaan tarvitse poistaa tyystin seuraavissa tilanteissa: 

 

• sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi. 

• rekisterinpitäjään sovellettavaan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädän-

töön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudatta-

miseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista 

tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. 

• kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä. 

• yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä tai historiallisia tut-

kimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten, jos oikeus saada tiedot 

poistetuksi todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti 

• oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

Tässä tapauksessa edellä mainitut seikat eivät täyty, ja tällöin rekisterin pitäjällä on 

velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä poistaa rekisteristä kaikki henkilöä koskevat 

tiedot kun esimerkiksi: 

  

• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai 

joita varten niitä muutoin käsiteltiin 

• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsit-

telyyn ole muuta laillista perustetta 

• rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinoinnin tarkoi-

tuksiin tai käyttää vastustamisoikeuttaan muutoin, eikä käsittelyyn ole ole-

massa perusteltua syytä. 

 

Lisäksi, kun henkilö pyytää tietojensa poistoa järjestelmästä, on tietosuojavaltuutetun 

mukaan rekisterinpitäjän vastattava tietojen poistopyynnön tehneelle henkilölle ilman 
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viivyttelyä, mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä. Vastaukses-

saan rekisterin pitäjän on kerrottava poistoon liittyvistä tehdyistä toimenpiteistä. Mi-

käli tietojenpoistaminen on monimutkaista, ja rekisterinpitäjä tarvitsee jatkoaikaa, on 

tästä myös ilmoitettava erikseen. Jatkoaikaa tietojen poistamiselle voi saada korkein-

taan kaksi kuukautta. Mikäli rekisterinpitäjä kieltäytyy poistamasta tietoja rekisteris-

tään, on myös tästä ilmoitettava rekisterissä olevalle henkilölle, ja perusteltava kieltei-

nen päätös. Samassa yhteydessä rekisterinpitäjän tulee kertoa poistoa pyytäneelle hen-

kilölle, että tämä voi halutessaan tehdä valituksen kielteisestä poistopäätöksestä tieto-

suojavaltuutetulle, sekä käyttää muita oikeudellisia keinoja asian ratkaisemiseksi. 

(Tietosuojavaltuutetun www-sivut, 2018)  

 

Henkilötietojen poistamisen ollessa yksi uuden asetuksen keskeisimpiä periaatteita, 

tulisi tietojen poistaminen henkilön pyynnöstä hoitaa välittömästi. Lisäksi pyynnön 

tehneeseen henkilöön tulee pitää tiivistä yhteyttä siten, että henkilölle jää mielikuva ja 

hänen pyyntöönsä suhtauduttiin vakavasti ja viivyttelemättä. Koska kynnys pyytää 

poistamaan kaikki tiedot järjestelmästä on kohtuullisen korkea, ja jos pyyntöön ei vas-

tata asiallisesti voi lopputuloksena olla jonkin asteinen some-kohu tai vähintäänkin 

mielensä pahoittanut entinen asiakas. Pahimmillaan välinpitämätön suhtautuminen 

asiaan voi johtaa sanktioihin tietosuojavaltuutetun toimesta.  

 

Tietosuoja-asetuksen 58. artikla määrittelee sanktioista muun muassa seuraavasti: 

 

• varoittaa rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää siitä, että aiotut 

käsittelytoimet ovat todennäköisesti tämän asetuksen säännösten vastai-

sia; 

• antaa huomautus rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle, jos 

käsittelytoimet ovat olleet tämän asetuksen säännösten vastaisia; 

• määrätä rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä noudattamaan re-

kisteröidyn pyyntöjä, jotka koskevat tähän asetukseen perustuvien rekis-

teröidyn oikeuksien käyttöä; 

• määrätä rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä saattamaan käsit-

telytoimet tämän asetuksen säännösten mukaisiksi, tarvittaessa tietyllä 

tavalla ja tietyn määräajan kuluessa; 
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• asettaa väliaikainen tai pysyvä rajoitus käsittelylle, mukaan lukien kä-

sittelykielto; 

• määrätä henkilötietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn 

rajoittamisesta 16, 17 ja artikla 18 perusteella sekä näistä toimenpiteistä 

ilmoittamisesta niille vastaanottajille, joille henkilötietoja on luovutettu 

artikla 17 2 kohdan ja artikla 19 mukaisesti. 

 

Edellä mainittujen keinojen lisäksi tietosuojavaltuutetulla on valvontaviranomaisena 

mahdollisuus määrätä sakon, joka on enintään 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia 

sakon saaneen yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. (EU:n tietosuoja-asetus, 

artikla 83. 5 k.) Miljoonien eurojen sakon saamiseksi pitää rikkomusten olla erittäin 

vakavia, ja ennen edes mittavilla sakoilla uhkailua käytetään edellä mainittuja peh-

meämpiä keinoja, kuten huomautuksia ja varoituksia. 

 

Ensimmäisen GDPR huomautuksen on saanut kanadalainen data-analytiikkaa harjoit-

tava yritys, joka toimi henkilötietojen käsittelijänä britannialaiselle Brexit:iä kannatta-

valle Vote Leave –puolueelle. Huomautuksen heinäkuussa 2018 antoi Britannian tie-

toturvaviranomainen UK’s Information Comissioner’s Office. (ICO, 2018) Kanada-

lainen data-analytiikkaa harjoittava yritys, AggregateIQ, keräsi Facebookista tietoja 

käyttäjistä jonka avulla kohdennettiin Brexit-kampanjan mainontaa yleisölle. Tietotur-

vaviranomainen katsoo, että data-analytiikka yritys rikkoi artiklan 5. ja 6. määräyksiä. 

Lisäksi yritys ei ole pystynyt toimittamaan artiklan 14. mukaista selvitystä. Viran-

omainen määräsi yrityksen keskeyttämään tietojen käsittelyn 30 päivän kuluessa pää-

töksen antamisesta. Mikäli päätöstä ei noudateta voi siitä olla seurauksena sakkotuo-

mio. (ICO, 2018) 

 

Tietojen poistamiseksi, asetuksen hengen mukaisesti, olisi yrityksen hyvä luoda itsel-

leen käytäntö, jota noudattamalla tietoja poistettaisiin. Tässä käytännössä olisi hyvä 

olla kaikki tietojen poistamiseen johtavat seikat käsitelty. Näitä seikkoja on poistamis-

pyyntöjen lisäksi myös säilytysaikaan ja asiakkuussuhteeseen liittyvät seikat. 
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7.2 Tietoturvallisuuteen varautuminen 

Järjestelmän tietoturvallisuus oli jätetty yrityksen ruotsalaisen pääkonttorin harteille, 

eikä mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin oltu varauduttu suomalaisen rekisterinpitäjän 

toimesta. Rekisterinpitäjällä pääkonttorilla tai henkilötietojen käsittelijällä, jolle jär-

jestelmän serverit on uskottu, ei myöskään ole valmiutta tai suunnitelmaa dokumen-

toida ja raportoida mahdollisista tietoturvaloukkauksista. (Grefberg henkilökohtainen 

tiedonanto 16.8.2018) Tämä turvallisuushavainto varmistettiin vielä toistamiseen jär-

jestelmästä vastaavalta ruotsalaiselta pääkäyttäjältä sekaannuksen tai kielimuurin pois-

sulkemiseksi, ja vastaus oli edelleen sama. Rekisterinpitäjällä ja henkilötietojen käsit-

telijällä ei ole tehty tietosuoja-asetuksen artikla 24 ja 32. mukaista varautumista en-

nalta tietoturvauhkiin.  

 

Tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää varautumaan ennalta tietoturva-uhkiin, 

ja lisäksi rekisterinpitäjän tulee myös pystyä osoittamaan, että tätä määräystä ennak-

koon varautumisesta on noudatettu. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 5.) Tilanne, jossa 

yritys jää kiinni heikosta valmistautumisesta tietoturvauhkiin sekä asetuksen laimin-

lyönnistä, voi koitua merkittävä uhka yrityksen maineelle. Pahimmillaan tätä maineuh-

kaa voivat kilpailijat käyttää yritystä vastaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja 

lietsoa epäluottamusta yritystä kohtaan. Tietosuojavaltuutettu voi puolestaan antaa 

huomautuksen tai varoituksen tietoturvan laiminlyönnistä. Erittäin vakavasta rikkeestä 

tai piittaamattomuudesta varoituksia kohtaan voi seurauksena olla sakkoa. (EU:n tie-

tosuoja-asetus, artikla 83.) 

 

Tietoturvallisuuteen varautuminen olisi sikälikin tärkeää yritykselle, että se on saanut 

kuluneen syksyn aikana osansa taitavasti toteutetusta tietojenkalastelu yrityksestä.  

 

Tässä yritettiin urkkia käyttäjätunnuksia, kalastelevan tahon tekeytyessä yrityksen en-

tisen sisaryrityksen työntekijäksi. Tietoja ei tiettävästi päässyt vääriin käsiin, mutta 

johti siihen että kaikkia yrityksen työntekijöitä ohjeistettiin vaihtamaan salasanat vä-

littömästi.  
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(Kuva 10.) Sähköpostitse saapunut tietojen kalasteluyritys 

 

Kuvakaappaus on otettu tämän opinnäytetyön kirjoittajalle saapuneesta tietojenkalas-

teluun liittyvästä sähköpostista. Sähköpostia lähettänyt henkilö ei ole itse lähettänyt 

viestiä, mutta viestissä lähettäjänä oleva henkilö ja hänen sähköpostinsa ovat oikeita 

ja päivittäisessä käytössä olevia. Koska henkilö on tunnettu ja luotettava, sekä edustaa 

yhteistyötä tekevää yritystä, saattaa epämääräisen näköinen sähköpostikin tuntua luo-

tettavalta avata. 

 

Sen sijaan että yrityksessä jäätäisiin odottamaan mahdollista some-kohua tai jopa mah-

dollisia sanktioita tietoturvallisuuden laiminlyönnistä, yritys pääsisi helpommalla jos 

se varautuisi tietoturvauhkiin asiallisesti kartoittamalla perusteellisesti nykytason, ja 

miettimällä parannuksia, kirjaten ne huolellisesti ylös. Kustannukset tietoturvan pa-

rantamiseksi eivät välttämättä nouse kovin korkeiksi, jos tietoturvan toteutuminen on 

vain asenteista, varmenteista tai käyttäytymisestä kiinni.   
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7.3 Käsittelytoimien seloste 

Selostetta käsittelytoimista ei ole tehty. Seloste pitäisi tehdä, sillä organisaation koko 

ylittää 250 henkeä, ja tietojen hyödyntäminen on säännöllistä sekä suunnitelmallista. 

 

Tilanteen korjaaminen tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tasolle ei ole mahdotonta, 

eikä edes monimutkaista jos siihen syvennytään. Haastattelun perusteella asetuksen 

vaatimuksiin peilaten on todettava, että tietosuoja-asetuksen tarkoittama osoitusvel-

vollisuus ei tässä tapauksessa täyty. Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate tieto-

suoja-asetuksessa. Tietosuojavaltuutettu linjaa, että: ”Jos rekisterinpitäjä ei pysty 

osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetuksen velvoitteita, se voi aiheuttaa maine-

riskin lisäksi hallinnollisia seuraamuksia. Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset 

tekniset ja organisatoriset toimenpiteet täyttääkseen osoitusvelvollisuuden vaatimuk-

set. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa myös dokumentointivelvollisuutta, käytännössä 

tiettyjen toimenpiteiden tekemistä ja kirjaamista.” (Tietosuojavaltuutetun www-sivut, 

2018) 

 

Seloste on tarkoitettu organisaation omaan käyttöön, ja siinä määritellään muun mu-

assa kuka vastaa mistäkin. Tällä hetkellä, haastatteluiden perusteella, vastuualueet tun-

tuivat olevan hieman hajanaiset. Tietosuojavaltuutettu linjaa, että rekisterinpitäjän ja 

henkilötietojen käsittelijän pitää tehdä omat erilliset selosteensa. Henkilötietojen kä-

sittelijän laatima seloste liitetään osaksi rekisterinpitäjän selostetta, ja näin saadaan 

kattava läpileikkaus CRM-järjestelmään liittyvien tahojen vastuualueista, valmiuk-

sista torjua uhkia sekä tietojen keräilyyn liittyvä politiikka. (Tietosuojavaltuutetun 

www-sivut, 2018) 

Selosteessa tulee tietosuojavaltuutetun mukaan käydä ilmi seuraavat asiat: 

 

• Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

• Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

• Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä 

• Ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan 

• Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainvälisille 

järjestöille. 
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• Tietojen säilytysajat 

• Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

 

Tietosuoja-asetuksen 30. artikla edellyttää selosteen tekemistä niin rekisterinpitäjältä, 

kuin henkilötietojen käsittelijältäkin. Selosteen tekeminen ei vaadi isoja investointeja, 

ja sen tekeminen on pakollista. Tässä valossa sen tekemistä tulisi harkita. (EU:n tieto-

suoja-asetus, Artikla 30.) 

7.4 Henkilötietojen rajat ylittävä käsittely 

Tietosuoja-asetuksen artikla 4 kohta 23 määrittelee rajat ylittäväksi tietojen käsitte-

lyksi henkilötietojen käsittelyä, jota suoritetaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen kä-

sittelijän toimesta useammassa kuin yhdessä EU jäsenmaassa. Tässä tapauksessa tie-

toja käsitellään sekä Suomessa, että Ruotsissa, joten kyseessä on varmuudella asetuk-

sen tarkoittamaa rajat ylittävää henkilötietojen käsittelyä. Tässä tilanteessa tulisi yri-

tyksen määritellä selosteeseensa rekisterinpitäjän päätoimipaikka ja johtava valvonta-

viranomainen. Tietosuojatyöryhmä WP 244 linjaa ”Jos organisaatiolla on useita toi-

mipaikkoja EU:ssa, periaate on, että päätoimipaikka on kyseisen organisaation kes-

kushallinnon sijaintipaikka” (Tietosuojatyöryhmä WP244, 2017) 

 

Tässä tilanteessa tulisi päätoimipaikaksi osoittaa yrityksen Ruotsin pääkonttori, koska 

sillä on myös päävastuu koko CRM-järjestelmän kehittämisestä. Näin ollen johtavaksi 

valvontaviranomaiseksi tulee Ruotsin Datainspektionen. Ruotsalaisen viranomaisen 

nimittäminen Johtavaksi valvontaviranomaiseksi ei kuitenkaan estä suomalaisen tie-

tosuojaviranomaisen yritykseen kohdistuvaa toimintaa. Johtava valvonta viranomai-

nen on ensisijaisesti vastuussa rajat ylittävästä tietojen käsittelytoiminnasta. (Tietosuo-

jatyöryhmä WP244, 2017) 

  

Koska yrityksellä on toimintaa myös Norjassa, on hyvä tiedostaa että myös siellä nou-

datetaan EU:n tietosuoja-asetusta vaikka se ei ole EU maa. EU:n tietosuoja-asetus on 

voimassa EU maiden lisäksi kaikissa Euroopan talousalueen (ETA) maissa. Näitä 

maita ovat Norja, Islanti ja Liechtenstein. 
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Haastatteluissa ei käynyt ilmi, että tietoja siirrettäisiin ETA maiden ulkopuolelle. Mi-

käli tietoja kuitenkin siirrettäisiin ETA maiden ulkopuolelle, tulee yrityksen varmistaa 

ennalta: 

• Kohdemaan tietosuoja on EU:n mukaan riittävä. 

• Yritys varmistaa asianmukaisen tietosuojan ja velvoittaa esimer-

kiksi sopimuksilla ulkopuolisen tahon sitoutumaan tietosuojaan. 

• Yrityksellä on erityiset perusteet, kuten henkilöiden antama 

suostumus, tietojen siirtoon. 

 

7.5 Henkilökunnan koulutus 

Yrityksessä ei ole toistaiseksi koulutettu käyttäjiä tietosuoja-asetuksen suhteen. Yri-

tyksen toimipisteistä tulosvastuussa oleville paikallisjohtajille on tietosuoja-asetuksen 

ja yrityksen välinen suhde esitelty pintapuolisesti muutaman dian PowerPoint-esityk-

sen muodossa mutta käyttäjien suuri massa on kouluttamatta. Koulutuksessa tulee ko-

rostaa, että kuka tahansa järjestelmään kirjattu henkilö voi pyytää itsestään kirjattuja 

tietoja näytettäväksi itselleen. (EU:n tietosuoja-asetus, artikla 15.) Tässä suhteessa pi-

tää muistaa, että vaikka henkilöistä voisi järjestelmään kirjata mitä tahansa, niin tal-

lennetun aineiston pitää kestää tarkastelua myös rekisteröidyn henkilön näkökulmasta.  

Toisin sanoen järjestelmään ei edes kannata tallentaa mitään tietoa, jota ei uskaltaisi 

paljastaa rekisteröidylle.  

 

 

(Kuva 11.) Merkittävien tietoturvaloukkausten määrät  
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Hyvin tärkeäksi seikaksi nousee myös henkilökunnan tietoturvallisuuden koulutus. 

Tietoturvaan on syytä suhtautua vakavasti, jo ennen kuin varsinaisia ongelmia ilme-

nee. Kuten aiemmin opinnäytetyössä kerrottiin, on yritys joutunut jo tietojen kalaste-

lun uhriksi. Varsinaista vahinkoa ei ole sattunut, mutta teoriassa voisi olla mahdollista 

että käyttäjätunnuksia ja salasanoja voisi joskus vuotaa vääriin käsiin. Näillä tunnuk-

silla ja salasanoilla on mahdollista, taitavissa käsissä, päästä kirjautumaan myös yri-

tyksen CRM-järjestelmään. Tästä syystä salasanoja tulee vaihtaa säännöllisesti, ja eri-

tyisesti yrityksen IT-osaston suosituksesta tietojen kalastelu yritysten jälkeen. 

 

(Kuva 12.) Tietoturvaloukkaukset tyypeittäin 

 

7.6 Loppusanat 

Edellä kuvatut poikkeamat olivat selkeimmin ristiriidassa uuden tietosuoja-asetuksen 

kanssa.  Vastuualueiden hajanaisuus aiheuttaa tietynlaisen tietoturvauhan, ja lisäksi 

organisaatiolla ei ole valmista ja kattavaa suunnitelmaa, miten toimia jos jotain sattuu. 

Mikäli henkilötietoja, tai tietoja yrityksistä pääsee vuotamaan, on seurauksena vähin-

tään maineongelma, mutta myös mahdollisia sanktioita viranomaiselta etenkin, kun 

asiaan ei ole paneuduttu ennalta tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Tietoturva 

tulee nähdä mielestäni myös katu-uskottavuus kysymyksenä, kun voimme viestiä asi-

akkaillemme: ”Keräämme tietoja, mutta olemme hoitaneet asiamme ja tiedot ovat tur-

vassa.” 
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Merkille pantavaa oli myös se, että havaittujen poikkeamien korjaaminen ei vaadi kal-

liita ohjelmisto- tai laiteinvestointeja. Korjaavat toimet vaativat yrityksen johdolta lä-

hinnä vain päätöksen siitä, että asiat pistetään ennalta kuntoon. Selosteen tekeminen 

on keskeinen seikka, sillä se edellyttää myös tietoturvavalmiuksien selvittämistä hen-

kilötietojen käsittelijän taholta. Tällä hetkellä henkilötietojen käsittelijältä, Pulsen 

AB:ltä, ei ole kerätty mitään tietoja siitä miten se on suojannut tietokannat. Seloste 

itsessään ei ole monimutkainen, mutta sen tulee olla totuutta kuvaava ja ennen muuta 

se on organisaatiota itseään varten. On mahdollista, että selostetta tehdessä ilmaantuu 

myös muita korjattavia seikkoja, mutta tällöin tulee asiat korjattua entistä paremmin. 



43 

 

LÄHTEET 

Artist CRM-järjestelmä Viitattu 18.1.18 ja 21.3.18 (Kuvat 3.-5. sekä 8. ja 9.) 

Eduskunnan www-sivut 2018. Viitattu 21.3.2018 ja 02.10.2018 https://eduskunta.fi 

(Kuva 2.) 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietintö 

35/2017. Viitattu 18.01.2018. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/80098/OMML_35_2017_EUn_yleinen_tietosuoja.pdf?sequence=1 

EU:n tietosuojatyöryhmä 2017  16/FI WP 244 rev. 01 Ohjeet rekisterinpitäjän tai 

henkilötietojen käsittelijän johtavan valvontaviranomaisen määrittämiseen. 

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Johtavan+valvontaviranomai-

sen+m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen+fi.pdf/86be1716-e06b-4102-aea4-

ca6b15f9a0f7/Johtavan+valvontaviranomai-

sen+m%C3%A4%C3%A4ritt%C3%A4minen+fi.pdf.pdf 

EU:n tietosuojatyöryhmä 2016. 16/FI.WP 243 rev.01. Tietosuojavastaavia koskevat 

ohjeet. https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/Tietosuojavastaavia+koske-

vat+ohjeet+fi.pdf/3aad84e5-bb59-4e64-bdaf-adc1e5f2d719/Tietosuojavastaa-

via+koskevat+ohjeet+fi.pdf.pdf 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, 27.4.2016. Luonnollisten 

henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liik-

kuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta. Viitattu 13.9.2017 ja 25.9.2017. 

https://publications.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-

11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-fi 

Euroopan komission www-sivut 2018. Viitattu 18.10.2018 https://ec.eu-

ropa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisati-

ons/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/what-does-grounds-legiti-

mate-interest-mean_fi 

Eurooppatiedotuksen www-sivut 2018. (Kuva 1.) Viitattu 07.02.2018 https://euroop-

patiedotus.fi 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus Viitattu 18.01.2018 http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FIN&toc=OJ:L:2016:119:FUL

L 

Euroopan komission www-sivut. 2017. Viitattu 18.01.2018. http://ec.europa.eu/jus-

tice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm 

Grefberg, P. 2018 CRM-järjestelmän pääkäyttäjä, Yritys X Sverige. Ulricehamn. Vi-

deopuheluhaastattelu 16.8.2018. Haastattelijana Samuli Seppälä. Muistiinpanot haas-

tattelijan hallussa. 

Hanninen, M., Laine, E., Rantala, K., Rusi M, & Varhela, M 2017 Henkilötietojen 

käsittely - EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset Helsinki: Kauppakamari 



44 

 

Henkilötietolaki 22.4.1999/523 muutoksineen.  

Hirvonen, A. 2011. Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Helsinki: Ari 

Hirvonen (Kuvio 1.) 

Information Comissioner’s Office 2018. Enforcement notice https://ico.org.uk/me-

dia/2259362/r-letter-ico-to-aiq-060718.pdf 

Keskinen, T.  & Lipiäinen, J. 2013. Asiakkaan matkassa: Tuotekeskeisyydestä sym-

bioosistrategiaan Helsinki : Talentum 

Lakivaliokunnan lausunto 5/2018 

Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? Selvityksiä ja ohjeita 4/2017. 2017. 

Helsinki: Oikeusministeriö ja tietosuojavaltuutetun toimisto. Oikeusministeriön jul-

kaisu. Viitattu 13.9.2017 ja 23.9.2017. http://www.tietosuoja.fi/material/at-

tachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/op-

paat/1Em8rT7IF/Miten_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf 

Perustuslakivaliokunnan lausunto 24/2018 

Porvali, M. 2018 Tiedustelun historia. Helsinki: Atena 

Saksa oli nopein – ensimmäinen GDPR-päätös tärähti, tärkeä ennakkotapaus. 2018 

Talouselämä 10.7.2018 Viitattu 31.07.2018 www.talouselama.fi 

Tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivut 2018. Viitattu 2.1.2018. http://www.tie-

tosuoja.fi 

Viestintäviraston www-sivut 2018 Viitattu 07.11.2018 www.viestintävirasto.fi (Ku-

vat 11. ja 12.) 

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. Jyväskylä : PS-kustannus 

Wirén, J. 2018 CRM-järjestelmän pääkäyttäjä, Yritys X. Vantaa. Videopuheluhaas-

tattelu 23.5.2018. Haastattelijana Samuli Seppälä. Muistiinpanot haastattelijan hal-

lussa. 

Yritys X:n markkinointikirje. Viitattu 07.11.2018 (Kuvat 6. ja 7.) 

Yritys X:n saama tietojen kalastelu sähköposti. Viitattu 07.11.2018 (Kuva 10.) 

 


