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Suomessa ja koko Euroopassa astui 25.5.2018 voimaan uusi tietosuoja-asetus, GDPR.  
 

Mitä tämä uusi asetus tarkoittaa yrityksen näkökulmasta ja mitä vaatimuksia se tavalliselle 

pk-yritykselle asettaa? Mikä ihme on GDPR ja mitä se meistä haluaa? 

 

Työn toimeksiantaja on oma työnantajani, LVI-Nordic Oy. Tarve työlle ja konkreettiselle oh-

jeistukselle on yrityksessä erittäin suuri. 

 

Toimeksiantoni on perehtyä uuteen tietosuoja-asetukseen, saattaa yrityksen henkilötieto-

käsittely ajan tasalle, kartoittaa riskit, laatia tarvittavat dokumentit osoitusvelvollisuuden 

täyttämiseksi, sekä tarkistaa henkilörekistereiden oikeanmukaisuus. Olennaisena osana 

toimeksiantoa on myös kouluttaa yrityksen johtoa tietosuoja-asioista, sekä luoda heille työ-

kalu, muistilista, avuksi tietosuoja-asioiden lainmukaiseen hoitamiseen.  

 
Tutkimuksen tavoite on saada toimeksiantajan tietosuoja lain edellyttämälle tasolle, sekä 

opettaa yritys- ja työnjohtoa siitä mitä pitää, mitä saa ja mitä ei saa lain mukaan tehdä käsi-

teltäessä henkilötietoja. Käytännön tavoitteet tutkimukselle on luoda yritykselle ohjeet, 

tehdä tietotilinpäätös, nykytilan kartoitus, sekä rekisteriselosteet. Nämä ovat suurimmat ja 

tärkeimmät konkreettiset asiat käännetyn todistustaakan luomista velvollisuuksista. Tutki-

mus on toimeksiantajalle välttämätön ja pahimman skenaarioin realisoituessa sakkojen 

muodossa, myös taloudellisesti erittäin merkityksellinen.  

 

Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen; mitä GDPR käytännössä merkitsee rekisterinpi-

täjän (toimeksiantajan) näkökulmasta.  
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1 Johdanto 

EU:n tietosuoja-asetus ja tuleva kansallinen lainsäädäntö ovat vuoden 2018 kuuma pu-

heenaihe, koska näillä on suuri vaikutus henkilötietoja sisältävien rekisterien käyttöön ja 

arkistointiin. Tuskin kukaan vuoden 2018 alussa on välttynyt kuulemasta uudesta asetuk-

sesta ja kirjainyhdistelmästä GDPR.  

 

Onko kyseessä paljon melua tyhjästä, vai onko suomalaisilla yrityksillä aihetta paniikkiin 

uuden asetuksen astuessa voimaan? Erittäin paljon huomiota asetus on ainakin osak-

sensa saanut.  

 

Suuren huomion takia on moni siinä uskossa, että asetuksen esittämät määräykset olisi-

vat aivan uusia. Näin ei tietenkään ole, vaan yhteiskunnassa on henkilön tietosuojaa py-

ritty suojaamaan aina Hippokrateen valasta asti. ”Luonnollisten henkilöiden suojelu henki-

lötietojen käsittelyn yhteydessä on perusoikeus. … jokaisella on oikeus henkilötietojensa 

suojaan.” Nämä ovat keskeisiä periaatteita ja lähtökohtia uudessa asetuksessa ja ovat 

sellaisenaan voimassa jo tälläkin hetkellä Suomen lainsäädännössä. 

 

Suomessa kirjoittamishetkellä voimassa oleva henkilötietolaki on hyvin kattava ja sisällöl-

tään siis hyvin samankaltainen kuin uusi asetus. Suurin muutos lienee se, että nyt yritys-

ten pitää sakkojen uhalla voida myös osoittaa noudattavansa lakia ja toimivansa oikein 

alusta asti. Aiemmin oli mahdollista välttää sakot sillä, että virheet vain korjasi jälkikäteen.  

Yritysten tulee siis uuden asetuksen myötä toimia samalla vastuullisella tavalla kuin aikai-

semminkin piti henkilötietoja käsitellessään, mutta nyt sääntely on yksityiskohtaisempaa ja 

sanktiot velvoitteiden laiminlyömisestä suuremmat. 

 

Tämän työn aikana on tarkoitus vastata siihen, mitä ihmettä kirjainyhdistelmä GDPR tar-

koittaa, mitä asioita se yrityksen näkökulmasta muuttaa ja mitä vaatimuksia se tavalliselle 

pk-yritykselle asettaa.   

 

Työn toimeksiantaja on oma työnantajani, LVI-Nordic Oy. Tarve työlle ja konkreettiselle 

ohjeistukselle on yrityksessä erittäin suuri. Erityisen ajankohtaiseksi selvitystyö muodostui 

myös siksi, koska yritys oli saman aikaisesti aikeissa ulkoistaa osan henkilötietojensa kä-

sittelystä uudelle tilitoimistolle. 
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1.1 LVI-Nordic Oy  

 

LVI-Nordic Oy on IV- sekä LV-urakoitsija. Yritys asentaa ilmanvaihto-, lämmitys-, sekä 

vesi- ja viemärijärjestelmiä rakennuksiin. Se on toiminut vuodesta 2002 ja on keskittynyt 

liiketilojen sekä asuntojen uudisrakentamiseen Uudellamaalla.  

 

LVI-Nordic ei tee lainkaan kuluttajakauppa, vaan ainoastaan B-to-B sopimuksia. Sen suu-

rimmat toimeksiantajat ovat YIT, SRV ja Bonava. Yrityksen liikevaihto vuonna 2017 oli n. 

8,2milj euroa. 

 

Yritys työllistää 6 toimihenkilöä, sekä 32 asentajaa. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös 

usean alihankkijan kanssa. Osan urakoista yritys ulkoistaa kokonaisuudessaan alihankki-

jalle, mutta useimmiten ainoastaan osia urakasta, kuten eristystöitä ja automatiikkaa. 

 

Yrityksellä ei ole ulkopuolista rahoitusta, eikä velkaa. Sen omistaa lähes kokonaisuudes-

saan kaksi yrityksen avainhenkilöä: toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja. Muuta-

malla muulla toimihenkilöllä on myös pienet prosenttiosuudet yrityksen osakkeista.  

 

LVI-Nordic on vakavarainen, kolmen A:n luottoluokituksen omaava yritys. Rakennusalaa 

vakavasti järkyttäneistä suhdannevaihteluista huolimatta yritys on aina tehnyt positiivista 

tulosta. Tämä kertoo yrityksen hyvästä riskienhallintakyvystä ja ammattitaitoisesta johta-

misesta. Yksi tärkeistä keinoista hallita riskejä on varautua tulevaisuuteen ja edetä suunni-

telmallisesti alati muuttuvalla rakennusalalla. Yritys on siksi myös teettänyt riskienhallinta-

suunnitelman, jotta se osaa varautua kaikkiin liiketoiminnan kannalta merkittäviin riskeihin.  

 

Osana aktiivista riskienhallintaansa pyrkii yritys varautumaan hyvin myös tulevaan tieto-

suoja-asetukseen. Ajatus yritystä kehittävästä, aktiivisesta suunnitelmasta on myös vah-

vasti taustalla tässä yrityksen toimeksiannossa.  

 

 

1.2 Toimeksianto 

Uuden tietosuoja-asetuksen lähtökohtana on riskilähtöisyys. Rekisterinpitäjä ja käsittelijä 

ovat velvollisia arvioimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja valitsemaan arvioi-

dun realisoitumisen todennäköisyyden mukaan tarvittavat hallintatoimenpiteet. Tietosuoja-

riskien hallinta on syytä ottaa kiinteäksi osaksi yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. 

(Hanninen, Laine, Rantala, Rusi & Varhela 2017, 16.) 
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Riskienhallinnalla on perinteisesti protektiivinen rooli, eli sen tavoite on suojata yrityksen 

rakenteet ja toiminnot. Mutta sen on hyvä myös olla aktiivinen, jolloin sillä myös on yritystä 

kehittävä rooli. Katsellessaan yrityksen toimintoja ulkopuolisen silmin voi johto huomata 

toiminnassa kehitysmahdollisuuksia, saada arvokasta tietoa yrityksen tilasta ja jopa uusia 

liikeideoita. (Erola & Louto 2000, 38-39.) 

 

Riskienhallintaa ei pidä koskaan vähätellä tai ajatella välttämättömänä pakkona. Yrityksen 

johto on erityisesti kiinnostunut riskien todennäköisyydestä, vakavuudesta sekä toteutues-

saan niiden kustannusvaikutuksista. (Andreasson, Riikonen & Ylipartanen 2017, 57.) 

 

Riski tarkoittaa mahdollisuutta menettää jotakin äkillisen tapahtuman seurauksena, sekä 

tuon tapahtuman todennäköisyyttä. Yrityselämässä kyse on loppujen lopuksi aina talou-

dellisista menetyksistä, joko suoraan tai välillisesti. Riskin ominaispiirteisiin liittyy myös sa-

tunnaisuus ja sattumanvaraisuus, mutta ei kuitenkaan aina ennalta-arvaamattomuus. 

(Erola & Louto 2000, 23.) 

 

LVI-Nordic ei pyri ainoastaan tekemään asetuksen vaatimia asiakirjoja, vaan pyrkii aktiivi-

sesti suojaamaan asiakkaidensa ja henkilökuntansa tietosuojaa osana riskienhallintasuun-

nitelmaansa. Hyvin hoidetut henkilötietojen käsittelyprosessit kasvattavat yrityksen positii-

vista imagoa ja aikaansaavat sen, että yritys näyttäytyy haluttuna yhteistyökumppanina. 

Hyvät prosessit herättävät myös luottamusta yrityksen työntekijöiden keskuudessa.  

 

Tietosuoja uudistuksen lähtökohtana on riskipohjainen lähestymistapa. Tarkoituksena on 

ottaa huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit. Näin pyritään myös välttämään 

vähäriskisten toimintojen ylisääntelyä. Samalla on haluttu taata henkilötietojen suojan kor-

kea taso. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä on velvoitettuja ottamaan huomioon 

käsiteltäviin tietoihin liittyvät riskit. (Aalto-Setälä 2016.) 

 

Toimeksiantoni on perehtyä uuteen tietosuoja-asetukseen, saattaa yrityksen henkilötieto-

käsittely ajan tasalle, kartoittaa riskit, laatia tarvittavat dokumentit osoitusvelvollisuuden 

täyttämiseksi, sekä tarkistaa henkilörekistereiden oikeanmukaisuus.  

 

Olennaisena osana toimeksiantoa on myös kouluttaa yrityksen johtoa tietosuoja-asioista, 

sekä luoda heille työkalu, muistilista, avuksi tietosuoja-asioiden lainmukaiseen hoitami-

seen.  
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1.3 Tutkimussuunnitelma 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää uuden tietosuoja-asetuksen sisältö, poimia sieltä tär-

keimmät kohdat ja implementoida tämä kaikki käytäntöön yrityksen sisällä.  

 

Tutkimuksen aihealue on yrityksen sidosryhmien tietosuojan toteutuminen työelämässä. 

Mitä muutoksia uusi tietosuoja-asetus tuo siihen ja mitä vaatimuksia tämä asettaa yrityk-

selle. Ilmiö ei Suomessa ole uusi, mutta uuden asetuksen myötä se on saanut enemmän 

julkisuutta. Tutkimus pyrkii konkretisoimaan aiheen toimeksiantajalle ja antamaan mahdol-

lisimman tarkkoja ohjeita uuden asetuksen noudattamiseen. Absoluuttisia totuuksia on 

osin vaikea antaa ilman olemassa olevia ennakkotapauksia. Tutkimus pyrkii silti selventä-

mään asetuksen sisällön ja perusperiaatteet. Aihepiiri on erittäin ajankohtainen ja rele-

vantti, koska kaikki yritykset joutuvat uuden asetuksen myötä aiheeseen paneutumaan. 

Omalla kohdallani aihe kiinnostaa juuri työni takia, koska joudun työssäni saattamaan yri-

tyksen tietosuojan ajan tasalle.  

 

Tutkimuksen laajempi tieteellinen viitekehys on yksityisyyden suoja. Tämä on se, mihin 

myös uusi EU:n tietosuoja-asetus pyrkii, yksityisyyden suojaan. Konkreettisempi, suppe-

ampi viitekehys rajautuu uuteen tietosuoja-asetukseen. Mitä uutta se tuo vanhaan lakiin ja 

mitä velvoitteita työnantajan näkökulmasta? Tämä tutkimus käsittelee siis sekä aiempaa 

lainsäädäntöä, että uutta asetusta. Näkökulma tutkimukseen on rekisterinpitäjän kanta, 

nimenomaan uusien velvollisuuksien kannalta, sekä erityisesti rakennusalan työnantajan 

kannalta.   

 

Tutkimuksen tavoite on saada toimeksiantajan tietosuoja lain edellyttämälle tasolle, sekä 

opettaa yritys- ja työnjohtoa siitä mitä pitää, mitä saa ja mitä ei saa lain mukaan tehdä kä-

siteltäessä henkilötietoja. Käytännön tavoitteet tutkimukselle on luoda yritykselle ohjeet, 

tehdä tietotilinpäätös, nykytilan kartoitus, sekä rekisteriselosteet. Nämä ovat suurimmat ja 

tärkeimmät konkreettiset asiat käännetyn todistustaakan luomista velvollisuuksista. Tutki-

mus on toimeksiantajalle välttämätön ja pahimman skenaarion realisoituessa sakkojen 

muodossa, myös taloudellisesti erittäin merkityksellinen.  

 

Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen; mitä GDPR käytännössä merkitsee rekisterin-

pitäjän (toimeksiantajan) näkökulmasta.  
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Opinnäytetyön tutkimusongelma ja tavoite rajaavat luonnollisesti kvantitatiiviset menetel-

mät pois. Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. On myös selvää, että 

tutkimus on osin toiminnallinen, koska se on myös projektityyppinen. Tutkimuksen produk-

tit, muulta osin kuin muistilistan, jätän kuitenkin tämän tutkimuksen kirjallisen osuuden ul-

kopuolelle. 

 

Kvalitatiivinen tutkimus painottuu rajatun asian ymmärtämiseen. Se on pohdiskelua, joka 

perustuu muuhun kuin muuttujien välisille määrällisille suhteille. Laadullinen tutkimus on 

teoreettista analyysiä, eikä sille ole tiettyä metodia. Päämäärä usein alusta asti selvä, 

mutta menetelmää päämäärän saavuttamiseksi ei voi tutkimuksen alussa päättää. Tutki-

muspolkua ei voi täysin etukäteen määritellä, koska tutkijan ymmärrys kasvaa matkan var-

rella koko ajan. (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tämän takia en tutkimussuunnitelmassani ha-

lua rajoittaa polkuani liian tarkalla suunnitelmalla. 

 

Teoreettisessa analyysissä on kyse ongelmanratkaisusta. Tutkimuksessa korostuu se, mi-

ten argumentointi suoritetaan, ja kuinka uskottavasti. Tästä näkökulmasta korostuu lähtei-

den tärkeys. Lähteiden tulee olla aiheen kannalta keskeisiä ja lähdeviitteiden relevantteja. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

 

Saatavilla oleva aineisto on aiheen uutuuden takia vielä suppea. Etsin kaiken mahdollisen 

kirjallisen materiaalin aiheesta kirjastoista, sekä internetistä. Pyrin tukemaan saatavilla 

olevaa aineistoa myös asiantuntijahaastattelulla, kahdella eri asiantuntija luennolla ja kat-

tavalla hakumenetelmällä. Kerään paljon aineistoa myös valtamediasta; eri sanomaleh-

distä, radiosta, sekä televisiosta. Tutkimukseen tarvittava aineisto on laaja, koska asetuk-

sen säädökset ulottuvat jokaiseen yritystoimintaan. Toimeksiantajan toimiessa rakennus-

alalla tuo se vielä muutamia erityispiirteitä ja tarpeita tutkimukseen.  

 

Tutkimus vaatii paljon aikaa laajan teoriapohjan hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Alustavan aikataulun mukaan pyrin saamaan toimeksiantajalleni valmiit asiakirjat asetuk-

sen astuessa voimaan 25.5.2018. Tämän jälkeen, opinnäytetyöni kirjallisen osuuden ke-

sän 2018 aikana. Koko tutkimukseni joudun muiden työkiireideni takia tekemään suurim-

maksi osaksi työajan ulkopuolella. Myös tämä asettaa omat haasteensa tutkimukselle. 
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2 Suomen tietosuojan nykytila 

”Suomen perustuslain mukaan jokaisen yksityiselämä on turvattu. Kirjeen, puhelun ja 

muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.” (Nyyssölä 2018, 5.) 

 

Yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 

25.5.2018. Tietosuoja-asetus on poikkeuksellinen, koska se tulee voimaan sellaisenaan 

kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Asetukset, kuten yleinen tietosuoja-asetus ovat sitovia sää-

döksiä, joiden kaikkia osia on sovellettava kaikkialla EU:ssa. Direktiivit taas ovat säädök-

siä, jotka määräävät tavoitetilan joihin EU-maiden tulee pyrkiä. Maiden omalla vastuulla 

on toimeenpanevien lakien säätäminen. Tämä juuri on johtanut epäyhtenäiseen lainsää-

däntöön EU:n alueella. (Andreasson, Riikonen & Ylipartanen 2014, 16.) 

 

Asetuksen myötä Suomessa tulee udelleen arvioitavaksi koko kansallinen erityislainsää-

däntö. Kansallinen lainsäädäntö ei kuitenkaan voi olla ristiriidassa tulevan EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen kanssa. (Andreasson 2014, 17.)  

 

Tällä hetkellä Suomessa voimassa olevan lainsäädännön pohjana oleva tietosuojadirek-

tiivi on jo yli 20 vuotta vanha ja sitä sovelletaan epäyhtenäisesti eri EU:n jäsenmaissa. Di-

rektiivi 95/46EY on Suomessa pantu täytäntöön vuonna 1999 voimaan tulleella henki-

lötietolailla (523/1999). Lisäksi eri sektoreiden ja toimialojen henkilötietojen käsittelyä 

sääntelevät lukuisat kansalliset erityislait, kuten laki yksityisyyden suojasta työelä-

mässä. Uusi tietosuoja-asetus ja uudet säännökset tuovat tähän selkeän parannuksen. 

Yhtenäisillä säännöksillä pyritään myös tukemaan rajojen yli tapahtuvaa kauppaa, koska 

säännöstö koskee kaikkia toimijoita EU:ssa. (Aalto-Setälä 2016.)  

 

Kaikkien käsillä olevan tiedon määrän lisääntyessä, lisääntyvät myös riskit. Suomessa tie-

tosuojan tilanne on suhteellisen hyvä, mutta tietoturvaloukkauksia tapahtuu silti ja riski 

hyökkäykselle on aina olemassa. Kuten taulukosta 1 näkyy, on Suomessa tapahtuvien 

verkkohyökkäysten määrä vain kolmannes maailmanlaajuisesti tapatuvista hyökkäyksistä. 

Tietokoneemme Suomessa ovat myös hyvin suojattuja, jopa 92,2% koneista. Maailmalla 

vastaava luku on myös verrattain korkea, 87,3%. (Microsoft 2017.) 

 

Vaikka uskottelemme tietoturvamme olevan hyvällä tolalla, tapahtuu hyökkäyksiä koko 

ajan. Ari Hintikka sanoi osuvasti luennollaan 30.5.2018; ”Kyllä ihmisen tekemästä suo-

jasta, toinen ihminen läpi menee”. Tämän hän pitää hyvänä muistutuksena kaikille, jotka 
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käsittelevät henkilötietoja ja arkaluontoisia tietoja tietokonejärjestelmissä. Tietoturvaan pi-

tää siis jokaisen yrityksen pyrkiä ja tietoturvaloukkaukseen jokaisen yrityksen valmistau-

tua. (Hintikka 30.5.2018.) 

 

 

Taulukko1. Verkkohyökkäysten prosentuaalinen määrä. (Microsoft 2017.) 

 

 

Vaikka tilanne maailmanlaajuisesti näyttää Suomen perspektiivistä hyvältä, kertoo tau-

lukko 2, kuitenkin karua tilastoa Suomesta. Tieto- ja viestintärikokset ovat vuosien varrella 

tasaisesti kasvaneet. Vuonna 2016 ja 2017 jopa räjähdysmäisesti. Nämä luvut suhteutet-

tuna siihen, että 92,2% tietokoneistamme kuitenkin ovat suojattuna viruksentorjuntaohjel-

milla, on luku jopa huolestuttava. 
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Taulukko 2. Viranomaisten tietoon tulleet tieto- ja viestintärikokset 2010-luvulla.  

 

(Lähde: Tilastokeskus 2018.)  

 

 

2.1 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

Suomessa on ainoana Euroopan maana laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Se on 

ollut jo suhteellisen pitkään käytössä, ja siihen on täällä totuttu. Laki tuli voimaan vuonna 

2001 (477/2011) ja se täydensi henkilötietolain säädöksiä. Vuonna 2004 laki yksityisyyden 

suojasta uudistettiin kokonaan (759/2004). (Nyyssölä 2018, 24.) 

 

Kuten lain ensimmäisessä luvussa sanotaan: ”Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksi-

tyiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämässä.” 

(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759.) 

 

Lain lähtökohtana on, että työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työsuhteen kannalta tar-

peellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 

hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityis-

luonteesta. Työnantaja ei saa edes työntekijän suostumuksella käsitellä sellaista tietoa, 

joka ei liity työsuhteeseen. (Syrjälä & Mäkinen 2015, 185.) 

 

Laki yksityisyydensuojasta työelämässä pitää sisällään kattavasti työnantajan oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Laissa tehdään selväksi, että yrityksen on ensisijaisesti kerättävä tiedot 

työntekijältä itseltään. Näin työntekijä tietää mitä tietoja hänestä kerätään. Jos yritys kui-

tenkin kerää tietoja muualta, on siihen hankittava työntekijältä suostumus. Muualta kuin 
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työntekijältä itseltään kerätystä tiedosta ja sen sisällöstä on kerrottava työntekijälle ennen 

kuin niitä käytetään työntekijää koskevaan päätöksentekoon. (Syrjälä & Mäkinen 2015, 

185.) 

 

Sisällöltään uusi tietosuoja-asetus on siis hyvin samankaltainen kuin laki tietosuojasta työ-

elämässä. Siksi Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.9.2017 kolmikantaisen työryhmän sel-

vittämään työelämän tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen väli-

sen suhteen, sekä selvityksensä pohjalta ehdotukset lainsäädännön mahdollisista muu-

tostarpeista. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muutosten käsittely edus-

kunnassa on sidoksissa kansallisen tietosuojalain käsittelyyn ja hyväksymiseen eduskun-

nassa. (Tietosuoja 2018.) 

 

Edelleen on epäselvää, säilytetäänkö laki tietosuojasta työelämässä vai ei.  

 

 

2.2 Kansallinen tietosuojalaki 

 

Vaikka yleinen tietosuoja-asetus on kansallisesta suoraan sovellettava säädös, jättää se 

eräissä asioissa jäsenvaltioille direktiivinomaista kansallista liikkumavaraa. Jäsenvaltioilla 

on siis mahdollisuus säätää tietyissä kysymyksissä poikkeuksia ja täsmennyksiä. Kansalli-

nen liikkumavara ei kuitenkaan velvoita jäsenvaltioita säätämään kansallista lainsäädän-

töä, vaan asia on jätetty jokaisen maan lainsäätäjän päätettäväksi. (Andreasson 2014, 

17.) 

 

Suomen oikeusministeriö asetti helmikuussa 2016 laajan työryhmän, nk. TATTI-työryh-

män, jonka keskeisenä tehtävänä oli valmistella lainsäädäntöehdotus yleisen tietosuoja-

asetuksen mahdollistaman kansallisen liikkumavaran käytöstä, sekä valmistella ehdotus 

kansallisesta valvontaviranomaisesta. Työryhmän tehtävänä oli arvioida henkilötietolain 

kaltaisen yleislain tarvetta ja tehdä ehdotus mahdollisesti tarvittavasta yleislaista.  

 

Työryhmän mietintö luovutettiin oikeusministeriölle ja se julkaistiin 21.6.2017 (OM:n mie-

tintöjä ja lausuntoja 35/2017). Työryhmä ehdotti mietinnössään, että henkilötietolaki kumo-

taan ja säädetään uusi henkilötietojen suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki, jolla täs-

mennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi työryhmä ehdotti eräitä 

muutoksia rikoslakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin.  
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Työryhmän mietinnön oikeusministeriö lähetti laajalle lausuntokierrokselle. Lausunnon an-

toi kaikkiaan 105 tahoa, joista 40 oli viranomaisia ja 65 yhteisöjä. Lausuntokierroksen 

päätteeksi Suomen hallitus luovutti maaliskuussa 2018 eduskunnalle esityksen yleisestä 

tietosuojalaista (HE 9/2018). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi täydennyksiä ja täs-

mennyksiä Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen. Esityksessä ehdotetaan, 

että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuoja-

valtuutetusta. Ehdotettu laki olisi henkilötietojen käsittelyyn sovellettava yleislaki. Lakia siis 

sovellettaisiin rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. (Finlex 2018.)  

 

Kuten kuvassa 1 nähdään, on lainvalmistelu vielä kesken ja esitys eduskunnan käsitte-

lyssä. (OM 2018.) 

 

 

Kuva 1. Oikeusministeriön internetsivuilla näkyvä lainvalmistelun nykytilanne (OM 2018.) 
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Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsää-

dännöksi saatettiin myös perustuslakivaliokunnalle lausunnon antamista varten. Valio-

kunta antoi lausuntonsa 9.5.2018.  

 

”Valiokunta pitää ongelmallisena, että eduskuntakäsittelylle varatun ajan niukkuuden 
johdosta yleistä tietosuoja-asetusta koskevaa kansallista lainsäädäntöä ei ole mah-
dollista saattaa voimaan sinä ajankohtana, jolloin tietosuoja-asetuksen suora sovel-
taminen alkaa eli 25.5.2018 mennessä.   
 
Perustuslakivaliokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että tietosuojalakiehdotuk-
sen 25 §:n 2 momentin mukaan lailla kumotaan henkilötietolaki sekä tietosuojalauta-
kunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annettu laki. Henkilötietolaki on yleislaki, jossa 
säädetään mm. käsittelyn lainmukaisuuden edellytyksistä, valvontaviranomaisen 
tehtävistä ja toimivallasta sekä rekisteröidyn oikeuksista ja oikeusturvasta.   
Perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että tietosuojalakia ei sovelleta 
sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, josta säädetään henkilötietojen käsittelystä ri-
kosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annettavassa 
laissa. Valiokunnan mielestä henkilötietolakia ei voi kumota ennen mainitun lain voi-
maantuloa kokonaisuudessaan, sillä perustuslain 10 §:n mukaan henkilötietojen 
suojasta säädetään tarkemmin lailla. Valiokunnan mielestä on selvää, että perustus-
lain 10 §:n 1 momentin sääntelyvarauksella ilmaistaan lailla säätämisen lisäksi se 
lähtökohta, että henkilötietojen suojaa koskeva perusoikeus selvästi edellyttää tuek-
seen tavallista lainsäädäntöä”  
 

(Eduskunta 2018) 

 

Valiokunta esittää siirtymäsäännöksiä edellytyksenä sille, että 1. lakiehdotus voidaan käsi-

tellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Voimassa olevaa henkilötietolakia ei voida ku-

mota kokonaan uuden lain tullessa voimaan. Tietosuoja-asetusta täsmentävää ja täyden-

tävää tietosuojalakia ei Suomessa saatu voimaan samanaikaisesti uuden asetuksen 

kanssa. Lain valmistelu on edelleen kesken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

3 Tietosuoja-asetus, GDPR 

Tietosuoja-asetuksesta käytetään suomeksikin yhä useammin lyhennystä GDPR, joka tu-

lee sen englanninkielisestä nimestä General Data Protection Regulation. Asetus on suo-

raan sovellettavaa lainsäädäntöä 25.5.2018 alkaen koko EU:n alueella. Muutoksia ja tar-

kennuksia Suomen lainsäädäntöön valmistellaan myös parhaillaan. (Hanninen 2017, 13.) 

 

Asetuksen ensimmäisessä luvussa, ensimmäisessä artiklassa sanotaan: ”Tällä asetuk-

sella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän 

oikeuttaan henkilötietojen suojaan. Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei 

saa rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilö-

tietojen käsittelyssä.” (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 679/2016)  

 

Asetus koskee siis nimensä mukaisesti tietosuojaa eli henkilötietojen käsittelyä. Tällaista 

käsittelyä tapahtuu käytännössä kaikissa, tai ainakin lähes kaikissa yrityksissä, yhdistyk-

sissä ja muissa yhteisöissä. (Hirsiniemi, 2017.)   

 

Korkean tietosuojan ylläpitäminen ei enää ole pelkästään pankkitoiminnan ja terveyden-

huollon asia, vaan jatkossa asiat pitää hoitaa toimialasta riippumatta huolellisesti. Toden-

näköistä on, että hallinnollinen työ joka tapauksessa lisääntyy jatkossa.  

Asetusta sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla riippumatta esim. henkilötie-

tojen käsittelyn laajuudesta, tai tietojen luonteesta. (Hirsiniemi, 2017) 

 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on kokonaan tai osittain 

automaattista. Jos henkilötietoja käsitellään muussa kuin automaattisessa muodossa, rat-

kaisevaa asetuksen soveltamisen kannalta on se, muodostuuko tiedoista rekisteri, tai 

onko niistä tarkoitus muodostaa rekisteri, tai sen osa. (HE 9/2018.) 
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Kuva 2. Asetuksen sisältö ja tavoite (Opitietosuojaa 2018) 

 

 

3.1 Asetuksen käsitteet ja määritelmät 

Tietosuoja-asetuksessa on paljon erilaisia käsitteitä, joiden ymmärtäminen on tarpeen, 

jotta yritys voi toimia asetuksen vaatimalla tavalla.  

 

 

3.1.1 Henkilötieto 

”Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolli-

seen henkilöön liittyviä tietoja.” (Hirsiniemi 2017) 
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Kuten kuvassa 1 näkyy, ovat henkilötiedot hyvin laaja käsite. Henkilötiedoksi lasketaan 

nimi, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto ja yhden tai useamman henkilölle tun-

nusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen 

tai sosiaalisen tekijän perusteella. Lyhyen määritelmän mukaan henkilötiedot ovat tietoja 

joiden perusteella voidaan tietää tai saada selville, kenestä on kyse. Kun kyse on tunnis-

tettavan tai tunnistettavissa olevan henkilön tietojen käsittelystä, tulee tietosuoja-asetus 

aina sovellettavaksi. Yrityksiä koskevat tiedot eivät ole henkilötietoja, eivätkä siksi kuulu 

tietosuoja-asetuksen piiriin. Sen sijaan yrityksen yhteyshenkilöistä koostuvat rekisterit ovat 

asetuksen tarkoittamia henkilötietoja ja niiden käsittelyyn sovelletaan asetusta. (Hanninen, 

ym. 2017, 20.)  

 

Kuva 3. Mitä henkilötiedot ovat. (Käännös; Aristi Ninja PVT Ltd 2017) 

 

Jos käsitellään ns. arkaluonteisia tietoja tulee rekisterinpitäjän saada rekisteröidyltä ni-

menomainen suostumus tietojen käsittelyyn. Nimenomainen suostumus tarkoittaa sitä, 

että suostumusta pyydettäessä on täsmennettävä, mitä arkaluonteista tietoa suostumus 

koskee. Nimenomainen suostumus on myös syytä pyytää kirjallisena, mutta suullinen 

suostumus on myös pätevä. (Hanninen, ym. 2017, 37.) 
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Tyypillisesti ei talotekniikka- eikä rakennusalalla käsitellä erityisen korkean riskin tietoja. 

Arkaluontoisimmat tiedot ovat yleensä palkanlaskennan käyttämät tiedot, eli rekisterit so-

siaaliturvatunnuksista, ammattiliittojen jäsenyyksistä ja kulunvalvontarekisterien veronu-

merot (valttikortit). (LVIS-Maailma 1/2018, 14.) 

 

Työnantajan kohdalla nimenomainen suostumus arkaluonteisen tiedon käsittelyyn voisi 

tulla ajankohtaiseksi esim. sairaslomatodistusten käsittelyssä ja arkistoinnissa, erityisesti 

jos sairasloma koskee alaikäisen lapsen hoitoa. On katsottu sairaslomatodistusten luovut-

tamisen olevan riittävä rekisteröidyn suostumuksen osoitus. Tähän asiaan pyysin myös 

kommenttia Rakennusteollisuuden lakimieheltä. Hän myös totesi sairaslomatodistuksen 

luovuttamisen olevan selvä merkki suostumuksesta, eikä nimenomaista suostumusta erik-

seen tarvita. Lisäksi palkanmaksu on riittävä peruste tämän tiedon käsittelyä varten (Hirsi-

niemi, 28.5.2018.). Asetuksen 6 artiklan 1 c kohdan nojalla, työnantajalla on oikeus käsi-

tellä niitä terveystietoja, joita työehtosopimusvelvoitteen täyttämiseksi tarvitaan. (Nyyssölä 

2018, 95.) 

 

Myös ammattiliiton maksujen hoidossa nimenomainen suostumus on tarpeen. Kaikilla työ-

tekijöillä on mahdollisuus myös itse maksaa liiton laskut. Pyydettäessä työnantajaa teke-

mään suoritukset, on se jo selkeä osoitus nimenomaisesta suostumuksesta.  

 

 

3.1.2 Rekisteri, rekisteröity ja rekisterinpitäjä  

 

Uusi tietosuoja-asetus perustuu hyvin pitkälti rekisterin käsitteelle. Kun tietojen käsittely ei 

ole automatisoitua, ratkaisevaa soveltamisen kannalta on se, muodostuuko tiedoista re-

kisteri, tai onko niistä tarkoitus muodostaa rekisteri tai sen osa.  

 

Rekisterillä tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot 

ovat saatavilla tietyin perustein. Kaikki rekisterit kuuluvat tietosuoja-asetuksen piiriin riip-

pumatta siitä, miten ne ovat toteutettu, tai missä muodossa ne ovat. Rekisterissä on kyse 

samaa käyttötarkoitusta varten kerätyistä ja käytettävistä tiedoista. (Hirsiniemi 2017)  

 

Rekisteröity on henkilö, jonka henkilötietoja kulloinkin käsitellään. Kyse on aina luonnolli-

sesta henkilöstä.  

 

Suurin osa tietosuoja-asetuksen velvoitteista koskee rekisterinpitäjää. Rekisterinpitäjä on 

taho, joka määrittelee miksi ja miten henkilötietoja käsitellään ja miksi rekisteriä pidetään. 
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Rekisterinpitäjä voi olla luonnollinen henkilö, viranomainen, virasto tai muu elin. Yleensä 

kyseessä kuitenkin on yritys. (Hanninen, ym. 2017, 22.)  

 

Käytännössä yrityksessä muodostuu yleensä vähintäänkin työntekijärekisteri (riippumatta 

työntekijöiden lukumäärästä) sekä asiakasrekisteri (kuluttaja-asiakkaiden tiedot ovat hen-

kilötietoja, mutta myös yrittäjäasiakkaiden osalta voidaan kerätä henkilötietoja, esim. yri-

tyksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot). Jos yrityksellä on esim. sopimuksia, joissa on 

asiakastietoja, nämä muodostavat rekisterin riippumatta siitä, miten ja mihin tiedot on tal-

lennettu, koska yrityksen toiminnan kannalta on käsiteltävä henkilötietoja. (LVI-TU 2018.)  

 

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yritystä tai muuta yhteisöä, joka rekisteröi henkilötietoja. 

Yritys on rekisterinpitäjä, jos sillä on esimerkiksi työntekijöitä tai se rekisteröi asiakastie-

toja. Mikäli yritys ulkoistaa esimerkiksi palkkahallinnon, palkkahallinnon palveluja tarjoava 

yritys on henkilötietojen käsittelijä. Rekisterinpitäjä saattaa myös ostaa esimerkiksi pilvi-

palvelun, jossa tietoja säilytetään, jolloin pilvipalvelun tarjoajasta tulee käsittelijä. Käsitte-

lijä on taho, jolla on pääsy henkilötietoihin ja joka käsittelee näitä tietoja. Vaikka henkilötie-

tojen käsittely ulkoistetaan, vastuu henkilötietojen käsittelystä säilyy rekisterinpitäjällä. Re-

kisterinpitäjän lakisääteistä vastuuta ei voida ulkoistaa. (LVI-TU 2018.) 

 

 

3.1.3 Accountability-periaate (osoitusvelvollisuus) 

Tietosuoja-asetuksessa säädetään myös niin sanotusta osoitusvelvollisuudesta. Tämän 

mukaan rekisterinpitäjä vastaa siitä, ja sen on myös pystyttävä todistamaan se, että henki-

lötietoja käsitellään lain vaatimalla tavalla. (Nyyssölä 2018, 84.) 

 

Periaate tarkoittaa sitä, että jatkossa ei enää riitä, että rekisterinpitäjä noudattaa lakia, 

vaan hänen on kyettävä osoittamaan, että säännökset otetaan yrityksessä huomioon. 

Näyttövelvollisuus tietosuojakysymysten lainmukaisesta hoidosta lankeaa rekisterinpitä-

jälle, joka on tilintekovelvollinen tietosuojavaltuutetulle. Yrityksen tulee siis jatkossa kuvata 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit, sekä dokumentoida miten tietosuojaperiaat-

teita käytännössä noudatetaan. (Hanninen, ym. 2017, 51.) 

 

Viranomaiset eivät vielä ole antaneet tarkempia ohjeita siitä, miten tämä osoitusvelvolli-

suus tulisi toteuttaa. Anu Kärkkäinen ehdotti Rakennusteollisuuden Tietosuoja-kiertueella 

puhuessaan myös kokouspöytäkirjojen laatimisen aiheeseen liittyvistä kokouksista yh-
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deksi keinoksi todistaa tietosuojan toteutumista yrityksessä. Tämä on yksi hyvä keino to-

distaa, että yrityksessä on asiaa pohdittu ja tehty tarvittavia toimenpiteitä, esim. vanhojen 

tietojen poistaminen. (Kärkkäinen 1.3.2018.) 

 

3.1.4 Tietosuojavastaava 

 

Tietosuojavastaavan tehtävä on seurata ja valvoa tietosuoja-asetuksen toteutumista yri-

tyksessä. Tehtäviin kuuluu myös koko henkilökunnan opastaminen ja kouluttaminen, sekä 

toimiminen yhteyshenkilönä viranomaisiin ja rekisteröityihin. Vastaavan tulee hoitaa teh-

tävä riippumattomasti ja objektiivisesti. Vastuu tietosuojan toteutumisesta säilyy silti aina 

rekisterinpitäjällä, sekä tietojen käsittelijällä. (LVI-TU 2018) 

  

Tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojavastaavan nimeäminen on tietyissä tilanteissa pa-

kollista. Velvollisuus nimittää vastaava voi syntyä, jos yrityksen ydintehtäviin kuuluu erot-

tamattomasti henkilötietojen käsittely, tai käsittely, pitkäaikaista ja maantieteellisesti laaja-

alaista. Velvollisuus voi syntyä myös, jos rekisteröityjen lukumäärä on huomattava, tai tie-

tomäärä suuri. (Kärkkäinen, 1.3.2018.) 

 

Tietosuojavastaava voi olla joko yrityksen sisältä, tai siihen voi palkata myös täysin ulko-

puolisen tahon. Edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen syntyy, jos henki-

löllä on tietämystä ja asiantuntemusta kansallisesta ja EU:n tietosuojalainsäädännöstä, 

sekä alan ja yrityksen toiminnasta. Vastaavan pitää myös henkilökohtaisilta ominaisuuksil-

taan sopia tehtävään. Tämä velvoittaa myös nuhteetonta taustaa. (Hirsiniemi 2018) 

 

Rakennusalalla velvoite nimetä tietosuojavastaava syntyy usein yrityksille jotka toimivat 

työmaalla säännöllisesti pääurakoitsijana. Tämä johtuu siitä, että yritys on velvoitettu toi-

mittamaan kuukausittain verohallinnolle raportit yhteisellä työmaalla työskennelleistä hen-

kilöistä. Yrityksellä on myös velvollisuus pitää työturvallisuuslain mukaista ajantasaista lu-

etteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä. (Hirsiniemi 2018) 

 

Päätös siitä, tarvitseeko yrityksen nimetä tietosuojavastaava vai ei, tulee ratkaista jokai-

sessa yrityksessä itsenäisesti. Se mihin päätökseen yritys päätyy, pitää kuitenkin aina do-

kumentoida ja perustella. Kauppakamari suosittelee kuitenkin yrityksiä nimeämään yhden 

tahon, joka kantaisi vastuun tietosuoja-asioista ja niihin liittyvien vaatimusten noudattami-

sesta. (Aalto-Setälä 2016.)  
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Rakennusteollisuus ei jäsenkirjeessään (5/2018) suosittele nimeämään tietosuojavas-

taava vapaaehtoisesti, sillä myös vapaaehtoisesti nimettyyn vastaavaan sovelletaan kaik-

kia samoja vaatimuksia kuin asetuksen velvoitteesta nimettyyn vastaavaan. Jos tietosuo-

javastaava nimetään, tulee siitä ilmoittaa koko henkilökunnalle sekä tietosuojavaltuute-

tulle. (Hirsiniemi 2018) 

 

 

3.1.5 Suojaamisvelvoite 

Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen tur-

vallisuus, suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapah-

tuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä 

tai organisatorisia toimia. (LVI-TU 2018) 

 

Rekisterinpitäjän on suunniteltava ja toteutettava asianmukainen tietojen suojaaminen. 

Sähköisiin järjestelmiin voi liittyä tietovuotoriskejä, mutta myös manuaalisiin aineistoihin 

voi liittyä riskejä, esimerkiksi varastamisen tai tuhoutumisen (esim. tulipalo) riski. Vielä 

suurempi riski voi liittyä luvattomaan käyttöön. Jos yrityksen toimistossa on esimerkiksi 

työntekijöiden työsopimuksia mapissa lukottomassa kaapissa, nämä ovat melko helposti 

muiden työntekijöiden tai vierailijoiden saatavilla. Tällaiset riskit pitää välttää ja siksi yrityk-

sen tulee miettiä, miten tiedot suojataan. (LVI-TU 2018) 

 

Rekisterinpitäjän pitää huomioida henkilötietojen käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja 

tarkoitukset suhteessa riskeihin ja riskikartoituksen perusteella toteutettava tarvittavat toi-

menpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-

asetusta. 

 

Rekisterinpitäjän on huolehdittava tietoturvasta, toteutettava tehokkaasti tietosuojaperiaat-

teita ja toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmiste-

taan, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen kannalta 

tarpeellisia henkilötietoja. Erityisesti tulee varmistua, ettei henkilötietoja oletusarvoisesti 

saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville. (LVI-TU, 2018.) 

 

Suojaamisvelvoitteessa on myös muistettava riskiperusteinen lähestymistapa. Velvoittei-

den ja suojatoimien toteuttaminen on aina suhteutettava rekisteröidyn oikeuksille ja va-

pauksille aiheutuviin riskeihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on mietittävä, millai-

nen riski aiheutuu henkilötietojen päätymisestä vääriin käsiin. Näin vältetään suhteetto-
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man suuret toimenpiteet matalan riskin tietojen suojaamisessa. Esimerkiksi asiakasrekis-

teriä varten, joka sisältää ainoastaan julkisia henkilötietoja, ei tarvitse rakentaa kallista tek-

nistä järjestelmää. Usein riittää, että tiedetään mitä tietoja rekisteri sisältää ja että ne ovat 

lukitussa kaapissa. Korkean riskin tiedoille sitä vastoin on tehtävä tietosuojaa koskeva vai-

kutustenarviointi. (LVIS-maailma 1/2018, 15.) 

 

 

3.2 Nykytilan kartoitus 

Yritysten oli ennen asetuksen voimaantuloa 25.5.2018 huolehdittava, että henkilötietojen 

käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista. Kartoituksen voi tehdä monella eri tapaa. Suo-

siteltavaa on tehdä nk. tietotilinpäätös ja pakolliseksi muodostuu myös seloste henkilötie-

tojenkäsittelyn periaatteista. 

 

Kartoituksen tavoite on löytää puutteet ja riskit henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki ilmene-

vät puutteet tulee korjata, sekä dokumentoida. Pitää myös arvioida miten tällä hetkellä toi-

mitaan jo voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. (Andreasson 2017, 39.) 

 

Kartoituksessa tulee selvittää mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään, ja muodostuuko 

niistä rekisteriä. Pitää myös miettiä tietojen keräämisen perusteita, onko kaikelle kerättä-

välle tiedolle todellista tarvetta? Myös tietoturva ja riskit tulee kartoittaa. Tämä koskee 

sekä manuaalista että digitaalista materiaalia. (Hirsiniemi 2017) 

 

Kartoituksesta tulisi vähintään käydä ilmi seuraavat seikat: 

• mitä henkilötietoja yrityksen hallussa on 
• mitä lakeja (perusteita) käsittelyyn sovelletaan 
• miten tietosuojaperiaatteet on otettu huomioon 
• toimintaan liittyvä henkilötietojen kulku 
• miten tietoturvasta on huolehdittu 
• miten tietosuojan riskienhallinta on toteutettu 

 
(Andreasson 2017, 39.) 

 

3.2.1 Tietotilinpäätös 

Tietosuoja-asetuksesta puhuttaessa, usein mainitaan sana tietotilinpäätös. Etenkin kun 

kyse on osoitusvelvollisuuden toteuttamisessa. Tietotilinpäätös on sisällöltään yhtä kuin 

nykytilan kartoitus.  
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Tietotilinpäätöksen tarkoitus on antaa kokonaiskuva yrityksen tietojenkäsittelyn nykytilasta 

ja tiedonhallinnan tehokkuudesta. Se ei ole lakisääteinen vaatimus, eikä sille ole määrätty 

mitään erillistä muotoa tai sisältöä.  

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on jo ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa antanut oh-

jeet, kokonaisen oppaan tietotilinpäätöksen tekemiseksi. Tietotilinpäätös kattaa juuri niitä 

asioita, jotka ovat tärkeitä osoitusvelvollisuuden kannalta. 

 

3.2.2 Tietosuojaseloste 

”Rekisteri- ja tietosuojaselosteista on liikkeellä virheellistä tietoa. Henkilötietolaista poike-

ten EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista. 

Rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida henkilötietojen käsittelystä.” Näin lukee tietosuo-

javaltuutetun sivuilla 3.5.2018. (Tietosuoja 2018) 

 

 Tietosuoja-asetuksessa ei siis suoranaisesti velvoiteta alle 250 työntekijän yrityksiä laati-

maan tietosuojaselostetta. Kaikkia yrityksiä silti velvoitetaan informoimaan työntekijöitään 

ja muita sidosryhmiään, kuten asiakkaitaan, tietyistä konkreettisista henkilötietojen käsitte-

lytoimista. On hankala nähdä, miten tämä onnistuu muulla tavalla kuin selosteella. (Nyys-

sölä 2018, 197.) 

 

Kuten myös tietosuojavaltuutettu jatkaa samassa tiedotteessa, ”Tietosuoja-asetuksen 

myötä organisaatioiden tulee laatia kirjallinen kuvaus niiden toteuttamasta henkilötietojen 

käsittelystä. Tätä kuvausta kutsutaan selosteeksi käsittelytoimista. Seloste on organisaa-

tion sisäinen asiakirja. Seloste käsittelytoimista toimii apuvälineenä henkilötietojen käsitte-

lyn hahmottamiseen, ja sen tarkoituksena on osaltaan osoittaa, että henkilötietoja käsitel-

lään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käsittelytoimia koskevaa selostetta ei ole tarkoi-

tettu käytettäväksi suoraan rekisteröidyn informointiin, mutta sitä voidaan hyödyntää rekis-

teröidyille suunnatun informaation tuottamisessa. (Tietosuoja 2018) 

 

Asetuksen mukainen seloste ei ole siis julkinen, mutta se kannattaa aina laatia, jotta pys-

tyy osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetusta. Rekisterinpitäjien ja henkilötietojen 

käsittelijöiden on pääsääntöisesti ylläpidettävä selostetta niiden vastuulla olevista käsitte-

lytoimista, jotta voidaan osoittaa, että ne ovat asetuksen mukaisia. Selosteen on asetuk-

sen mukaan oltava kirjallisessa muodossa ja se on pyydettäessä toimitettava viranomai-

selle. (LVI-TU 2018.)  

 

Tutkimuksen liitteenä on malli lvi-tu:n laatimasta tietosuojaselosteesta. (Liite 1) 
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4 Henkilötietoja saa ja tulee käsitellä 

Henkilötietojen tallentamiselle, säilyttämiselle tai käsittelylle on oltava lainmukainen pe-

ruste. Tämä ei tarkoita sitä, että henkilötietojen käsittelemiselle tarvitaan aina työntekijän 

tai asiakkaan suostumus. Henkilötietojen käsittely on aina lainmukaista, mikäli tietojen kä-

sittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Työnantaja 

saa, ja hänen tulee, kerätä ja käsitellä henkilötietoja, kun ne ovat tarpeen esimerkiksi pal-

kan maksamiseksi (työsopimuslaki) tai ennakonpidätyksen toimittamiseksi (ennakkoperin-

tälaki). (Nyyssölä 2918, 92.) 

 

Toisaalta on myös muistettava, että aivan kuten laissa yksityisyyden suojasta työelä-

mässä, ei työnantaja saa edes työntekijän suostumuksella kerätä hänestä tarpeetonta tie-

toa. Ne on aina kerättävä tiettyyn ennalta määrättyyn tarkoitukseen, ja niiden on oltava tä-

män tarkoituksen kannalta tarpeellisia. (Nyyssölä 2018, 93.) 

 

Muita lakisääteisiä velvoitteita ovat rakennusalalla esimerkiksi työturvallisuuslain 52 b §:n 

mukainen pääurakoitsijan velvollisuus pitää ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyö-

maalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Tällaisesta luette-

losta muodostuu henkilötietorekisteri, sillä luetteloon on kirjattava muun muassa henkilön 

nimi, syntymäaika ja veronumero. Kyseessä ei ole työnantajan ylläpitämä työntekijärekis-

teri, sillä pääurakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista työmaalla työskentelevistä työnte-

kijöistä työnantajasta riippumatta. Jokaisen työmaan päätoteuttaja on siis velvollinen anta-

maan työntekijöitä koskevia tietoja Verohallinnolle. Yhteisen rakennustyömaan pääura-

koitsijan tai muun päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain Verohallinnoille työmaalla 

työskentelevien työntekijöiden Verohallinnon määrittämät tarpeelliset yksilöinti ja yhteys-

tiedot. Myös näiden tietojen osalta muodostuu erillinen rekisteri, kun pääurakoitsija tai 

päätoteuttaja kerää tiedot. (Kärkkäinen, 1.3.2018.) 

 

Jokainen työmaalla työskentelevä yritys joutuu lain mukaan toimittamaan pääurakoitsijalle 

tai päätoteuttajalla tiedot omista työntekijöistään, jotka työskentelevät työmaalla. Jokainen 

yritys toimittaa siten tietoja, jotka yritys on rekisteröinyt omista työntekijöistään. Tietojen 

luovuttaminen on tällöin sallittua, koska se perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Käy-

tännössä tämä tietojen luovutus hoituu rakennusalan yrityksissä Tilaajavastuu-palvelun 

kautta. Tämä on internetissä toimiva palvelu johon yritys kirjaa kaikki verottajan vaatimat 

työntekijätiedot. Tämän jälkeen tiedot ovat tilaajan käytettävissä työmaalla. Palvelu helpot-

taa työmaakohtaisen urakka- ja työntekijätiedon hallintaa ja raportointia eteenpäin viran-

omaisille. Se myös arkistoi raportoidut tiedot lain edellyttämän ajan.  
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Lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen lisäksi peruste henkilötietojen käsittelyyn on 

myös se, jos se on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekiste-

röity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi 

rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittely sopimuksen täytäntöönpanemiseksi on 

mahdollista esimerkiksi asiakastietojen osalta. Tietosuoja-asetus koskee henkilötietoja, 

joten pelkästään yrityksen tiedoista ei synny henkilörekisteriä. Sen sijaan kuluttaja-asiak-

kaiden asiakastiedot ovat henkilötietoja. Asiakastietojen rekisteröinti on tietosuoja- asetuk-

sen mukaan sallittua sopimuksen toimeenpanemiseksi. (Hanninen 2017, 30.) 

 

Henkilötietoja saa käsitellä myös, jos rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötieto-

jen käsittelyyn. Mutta on erittäin tärkeää muistaa, että suostumusta ei tarvita, jos joku 

edellä mainitusta lakisääteisistä velvoitteista tai sopimussuhteesta täyttyy. Silloin ei ase-

tuksen mukaan tarvitse erikseen pyytää suostumusta henkilötietojen käsittelyyn.  

Sen sijaan, jotta esimerkiksi markkinointirekisteriin voidaan kerätä henkilötietoja,  

tietosuoja-asetus edellyttää rekisteröidyn suostumusta. (Kärkkäinen, 1.3.2018.) 

 

Tietosuoja-asetuksessa määritellään, että suostumus pitää antaa henkilötietojen käsitte-

lyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittelyn perus-

teena on henkilön suostumus, rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että suostumus 

on olemassa. Suostumus on myös oltava yksilöitävissä ja voitava peruuttaa milloin ta-

hansa. Suostumus on annettava selkeästi siten, että suostumuksesta ilmenee yksilöity, 

tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu, jolla henkilö hyväksyy henkilötietojensa käsitte-

lyn. Asetuksessa mainitaan esimerkkinä, että rekisteröity voisi rastittaa ruudun vierailles-

saan internetsivustolla tai muutoin selkeästi osoittaa, että hän hyväksyy henkilötietojensa 

käsittelyä koskevan ehdotuksen. Huomioitavaa on myös, että suostumusta ei voida antaa 

vaikenemalla, valmiiksi rastitetuilla ruuduilla tai jättämällä jokin toimi toteuttamatta. Tämä 

tarkoittaa, ettei suostumukseksi kelpaa esimerkiksi se, että henkilö jättää ilmoittamatta, 

ettei halua henkilötietojaan käsiteltävän. (Hanninen 2017, 35.) 

 

Erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn ei työntekijältä tarvita, niin kauan kun joku 

muu asetuksen antamista perusteista täyttyy. Yleinen harhaluulo on, että suostumus tulee 

aina pyytää. Näin ei tietenkään ole. Myöskään asiakkailta ei erillistä suostumusta tarvita, 

koska käsittely on tarpeellista sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 

osapuolena. (Hirsiniemi 28.5.) 
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4.1 Tietojen täsmällisyys ja säilytysaika 

Henkilötietojen käsittelyltä edellytetään, että käsiteltävien henkilötietojen on oltava täsmäl-

lisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki mahdolliset koh-

tuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja 

virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan ilman viivettä. 

 

Henkilötietojen käsittelyä on rajoitettava ajallisesti siten, että henkilötietojen säilytysaika 

on mahdollisimman lyhyt. Rekisterinpitäjän on asetettava määräajat henkilötietojen pois-

toa tai niiden säilyttämisen tarpeellisuuden määräaikaistarkastelua varten sen varmista-

miseksi, ettei henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Tämä on rekisterinpitä-

jän kannalta hyvin vaikea määritellä. Suomessa on suuri määrä lakeja, joissa määritellään 

velvollisuuksia, oikeuksia ja määräaikoja säilyttää tietoa. Säilytysaikojen määrittely etenkin 

rakennusalalla onkin yksi vaikeimmista tietosuojan seikoista. (LVI-TU 2018.) 

 

Työntekijän henkilötiedot on perusteltua säilyttää rekisterissä ainakin niin kauan kuin työn-

tekijä voi esittää palkkasaatavavaatimuksia. Kanneaika palkkasaatavissa on pääsääntöi-

sesti kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä, joten palkkakirjanpito ja siihen liittyvät henki-

lötiedot on perusteltua säilyttää ainakin kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä. 

Toisaalta kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitotositteita kuusi vuotta. Näitä ovat 

myös rekisterit rakennusurakassa työskennelleistä henkilöistä. Työturvallisuuslain mukai-

nen luettelo työmaalla työskentelevistä on niin ikään säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden 

päättymisestä, jona työmaa valmistui. Myös työsopimuslaissa on maininta, että henkilöva-

hinkokorvauksissa vanhenemisaika on 10 vuotta. (Kärkkäinen, 1.3.2018.) 

 

Verojen osalta puolestaan on viiden vuoden vanhentumisaika, joten mahdollista verotar-

kastusta tai muuta verotukseen liittyvää korjausta tai muutosta varten verotukseen liittyvät 

palkka- ja henkilötiedot on säilytettävä viiden vuoden ajan. Toisaalta taas ennakkoperintö-

laki edellyttää palkkakirjanpidon säilyttämisen 10 vuotta.  

Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle työtodistus, jos sitä pyydetään 10 vuoden 

kuluessa työsuhteen päättymisestä. Siten perustiedot työsuhteesta on säilytettävä kym-

menen vuoden ajan. (Hintikka, 30.5.2018.) 

 

Verohallinnolle työntekijätiedoista tiedonantovelvollisen on säilytettävä ne tiedot ja asiakir-

jat, joista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja on saatavissa, kuuden vuoden 

ajan sen vuoden päättymisestä, jona työmaa valmistui.  
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Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojen osalta ei ole samanlaisia lakisääteisiä velvoit-

teita tietojen säilyttämiseen kuin työntekijätietojen osalta. Tällöin on mietittävä, mikä on 

kohtuullinen ja tarpeellinen aika. Jos asiakkaalle on annettu takuu, tiedot on perusteltua 

säilyttää vähintään takuun ajan. (Hanninen, ym. 2017, 50 ; Hintikka, 30.5.2018) 

 

Lakimies Anne Hirsiniemi halusi painottaa myös sitä, että ”varmuuden vuoksi” ei saa mi-

tään tietoja säilyttää. Aina pitää säilyttämisellä olla laillinen peruste. Eikä myöskään mui-

den kuin omien intressien takia tarvitse tietoja säilyttää. (Hirsiniemi, 28.5.2018.) 
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5 Suurimmat muutokset – työnantaja on syyllinen, kunnes toisin to-

distetaan 

Tietosuoja-asetus päivittää ja uudistaa periaatteita, joilla taataan oikeus henkilötietojen 

suojaan. Asetuksella vahvistetaan ihmisten oikeuksia EU:n sisämarkkinoilla sekä sujuvoi-

tetaan henkilötietojen kansainvälisiä siirtoja. 

 

Asetus on alun perin tehty suitsimaan suuria monikansallisia yrityksiä, jotka tekevät rahaa 

kansalaisten tiedoilla ja profiileilla. Tätä silmällä pitäen muutokset antavat ihmisille parem-

mat edellytykset kontrolloida omia henkilötietojaan ja helpottavat tiedonsaantia omien 

henkilötietojen käsittelystä. Tarkoituksena on varmistaa, että ihmisten henkilötiedot ovat 

suojassa riippumatta siitä, missä ne lähetetään, käsitellään tai säilytetään, myös EU:n ul-

kopuolella, kuten internetissä usein on asian laita.  

 

Rekisteritietojen keräämisen fokus siirtyy yrityksen hyödystä rekisteröidyn oikeuksiin. Re-

kisteröidyn tulee tarvittaessa antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen vapaaehtoi-

sesti, rajatusti ja niin, että hän ymmärtää mihin suostuu. Rekisteröidylle on siis kerrottava 

selkeästi se, mihin yritys kerää tietoja ja mihin tietoja aiotaan käyttää. Yrityksen pitää 

myös pystyä osoittamaan syy tietojen keräämiselle. Tietoja ei voi kerätä vain siksi, että se 

on mahdollista (Solutions 4/2018). Aikaisemmin lähes kuka tahansa pystyi keräämään 

henkilötietoja lähes kenestä tahansa, eikä se ollut millään tavalla lain vastaista. Asetuksen 

myötä tietoja saa pääsääntöisesti kerätä vain ihmisistä, jolla on asiakassuhteen, palvelu-

suhteen, jäsenyyden tai muun vastaavan asian perusteella yhteys rekisterinpitäjään. 

(Nyyssölä 2018, 24.) 

 

Suurin muutos asetuksen myötä on myös ennakkoasetelmassa; rekisterinpitäjä on syylli-

nen, kunnes toisin todistetaan. Tämä käännetty todistustaakka velvoittaa työnantajaa do-

kumentein ja asiakirjoin todistamaan, että yrityksessä toimitaan asetuksen velvoittamalla 

tavalla. Nämä dokumentit ovat mm. tietotilinpäätös, nykytilan kartoitus ja tietosuojaselos-

teet, tai rekisteriselosteet. (Hirsiniemi, 28.5.2018.)  

 

Osoitusvelvollisuuden yhteydessä puhutaan usein nk. käännetystä todistustaakasta. Me-

diassa on jopa mainittu, että viranomaisen ei tarvitse osoittaa, että rekisterinpitäjä on rik-

konut asetusta, vaan rekisterinpitäjän on pystyttävä todistamaan, että asetusta ei ole ri-

kottu. Tämä käännetty todistustaakka kuulostaa isolta muutokselta, mutta tosiasiassa se 

ei merkitse niin suurta muutosta kuin monesti annetaan ymmärtää. Tämä lähinnä siksi, 

että on vaikea kuvitella tilannetta, jossa yritys ei pystyisi osoittamaan noudattavansa ase-
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tusta, jos sitä todella noudatetaan. Asetus pitää sisällään määräyksiä, jotka ovat olennai-

sia osoitusvelvollisuuden täyttämisessä. Tietosuojaseloste on tästä hyvä esimerkki. Se-

loste ei ole pakollinen, mutta rekisteröityjä on asetuksen mukaan informoitava henkilötie-

tojen käsittelystä. Se tapahtuu helpoiten selosteella, joka vastaa hyvin pitkälti kumotun 

henkilötietolain rekisteriselostetta. (Nyyssölä 2018, 66-67.) 

 

Tietosuoja-asetuksen voisi sanoa olevan kuin vahvistettu henkilötietolaki. Useat osat hen-

kilötietolaista löytyvät edelleen myös tietosuoja-asetuksesta, mutta joitain eroavaisuuksia-

kin löytyy. Henkilötietolaki keskittyy enemmän siihen, miten tietoja hallitaan ja käsitellään 

kun uusi asetus taas keskittyy enemmän siihen, miten ja miksi henkilötietoja kerätään. 

Eräässä lukemassani koulutusoppaassa kiteytetään ero mielestäni hyvin:  

”Suurin ero henkilötietolain ja GDPR:n välillä lienee, että yritykset eivät voi enää omistaa 

henkilötietoja. Niitä voi ainoastaan lainata.” (Koulutus 2018.) 

 

 

 

Kuva 4. Tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat muutokset. (Consilium.Europa 2018.) 

 

 

5.1 Rekisteröidyn oikeudet 

Suurimmat muutokset asetuksen myötä liittyvät rekisteröidyn oikeuksiin. Rekisteröidyllä 

on henkilötietojen käsittelyssä oikeus läpinäkyvään tiedonantoon, hänellä on myös oikeus 
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saada pääsy omiin tietoihinsa, oikeus oikaista häntä koskevia tietoja, oikeus pyytää pois-

tamaan häntä koskevia tietoja ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen. (Nyyssölä 

2018, 194.) 

 

Kun rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyltä häntä koskevia henkilötietoja, rekisterinpitäjän on 

myös toimitettava pyydättäessä rekisteröidylle muun muassa seuraavat tiedot:  

  

• rekisterinpitäjän tai tämän mahdollisen edustajan nimi ja yhteystiedot 
• henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste  
• henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät  
• henkilötietojen säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskri-

teerit  
• rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henki-

lötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista  
• jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus 

milloin tahansa 
 

Edellä luetellut tiedot on ilmoitettava tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärret-

tävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Lisäksi asetuksessa todetaan, että tiedot on toi-

mitettava selkeällä ja yksinkertaisella kielellä kirjallisesti tai sähköisesti. Tiedot voidaan an-

taa rekisteröidyn pyytäessä suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyys on vahvistettu. 

(Hanninen, ym. 2017, 56-57) 

 

 

5.2 Rekisterinpitäjän vastuu 

Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen tur-

vallisuus, suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapah-

tuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä 

tai organisatorisia toimia. Rekisterinpitäjän on suunniteltava ja toteutettava asianmukainen 

tietojen suojaaminen. (LVI-TU 2018.) 

 

Rekisterinpitäjän pitää huomioida henkilötietojen käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja 

tarkoitukset suhteessa riskeihin ja riskikartoituksen perusteella toteutettava tarvittavat toi-

menpiteet sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-

asetusta.  

 

Rekisterinpitäjän on huolehdittava tietoturvasta, toteutettava tehokkaasti tietosuojaperiaat-

teita ja toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmiste-

taan, että oletusarvoisesti käsitellään vain käsittelyn kunkin erityisen tarkoituksen kannalta 
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tarpeellisia henkilötietoja. Erityisesti tulee varmistua, ettei henkilötietoja oletusarvoisesti 

saateta rajoittamattoman henkilömäärän saataville. (Hanninen, ym. 2017, 55) 

 

 

5.2.1 Ilmoitusvelvollisuus 

Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan val-

vontaviranomaiselle. 

 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä ja 

mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta. Ilmoituksen voi jättää teke-

mättä vain, jos henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnol-

listen henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. Ilmoituksessa on vähintään 

kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkaus, ilmoitettava tietosuojavastaavan nimi ja yh-

teystiedot tai muu yhteyspiste, josta voi saada lisätietoa sekä kuvattava henkilötietojen tie-

toturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset ja toimenpiteet, joita rekisterinpitäjä on eh-

dottanut tai jotka se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta. Mikäli 

henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten 

henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on lähtökohtaisesti ilmoitettava tie-

toturvaloukkauksesta myös rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. (Hanninen 2017, 

108-109)  

 

 

5.2.2 Käsittelyn ulkoistaminen 

Ulkoistettaessa esim. palkanlaskenta, hämärtyy helposti rekisterinpitäjän ja henkilötietojen 

käsittelijän roolit. Kuvassa 2 on nämä roolit ja sopimussuhteet selkeästi määrtelty.  

 

Henkilötietojen käsittelijän (eli ulkoistetun palvelun suorittajan) suorittamasta henkilötieto-

jen käsittelystä on sovittava kirjallisella sopimuksella. Sopimuksessa on yksilöitävä, mitä 

henkilötietojen käsittelyä ulkoistetaan ja keitä ja mitä tietoja ulkoistaminen koskee. Sopi-

muksessa tulee siis käydä ilmi, että henkilötiedot koskevat yrityksen työntekijöitä ja ulkois-

tettavat tiedot ovat työntekijöiden henkilötunnukset ja yhteystiedot. Sopimuksessa tulee 

myös määritellä käsittelyn kesto; milloin henkilötietojen käsittelijän oikeus tietojenkäsitte-

lyyn alkaa ja päättyy.  
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Kuva 5. Palkanlaskentapalvelun osapuolet, roolit ja sopimussuhteet. (Suojaatietosi 2017.) 

 

Rekisterinpitäjän on myös velvoitettava henkilötietojen käsittelijä käsittelemään henkilötie-

toja ainoastaan rekisterinpitäjän ohjeiden ja sopimusehtojen mukaisesti. Tämän lisäksi on 

velvoitettava henkilötietojen käsittelijä salassapitoon ja samalla varmistettava, että henki-

lötietoja käsittelevät henkilöt (henkilötietojen käsittelijän työntekijät) sitoutuvat noudatta-

maan salassapitovelvollisuutta. Sopimuksessa on velvoitettava henkilötietojen käsittelijä 

toteuttamaan riittävät turvatoimet henkilötietojen suojaamiseksi esim. tietokoneiden virus-

torjunta, palomuurit, toimitilojen kulunvalvonta ja palontorjunta, yms. (Hanninen 2017, 82-

83) 

 

On myös hyvä velvoittaa käsittelijä avustamaan rekisterinpitäjää tämän vastatessa rekis-

teröityjen pyyntöihin esim. tilanteissa, joissa rekisteröidyt haluavat pääsyn omiin tie-

toihinsa. Käsittelijän on myös noudatettava samoja velvoitteita kuin rekisterinpitäjän, kuten 

tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen ja tarpeettomien tietojen poistaminen, ellei muu lain-

säädäntö edellytä tietojen säilyttämistä. Sopimuksessa voidaan lisäksi sopia osapuolten 

vahingonkorvausvelvollisuudesta ja mahdollisista vastuunrajoituksista. (LVI-TU 2018.) 

 

Käytännössä tämän sisältöisiä sopimuspohjia löytyy paljon internetistä ja niistä muokkaa-

malla saa helposti itselleen ja yhteystyökumppanilleen pätevän sopimuksen. Myös LVI-
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Tekniset Urakoitsijat tarjoaa jäsenilleen valmiin mallipohjan. Hyvin moni tilitoimisto esittää 

asiakkailleen valmiin sopimuksen. Tilitoimisto siis luonnostelee sopimuksen jota yritys voi 

edelleen esittää tilitoimistolle allekirjoitettavaksi. Koska asetelma on nurinkurinen, on yri-

tyksen syytä lukea sopimus hyvin tarkasti läpi.  

(Liite 2) 

 

Usein palveluntuottaja (tilitoimisto) käyttää palveluissaan tietojärjestelmiä, joihin liittyy kol-

mansia osapuolia, joita voivat olla esim. tietotekniikkapalveluiden tarjoajat, ylläpitokump-

panit ja pilvipalvelutoimittajat. Näiden toimittajien kanssa on myös sovittava henkilötietojen 

käsittelystä. Vaikkeivat IT-toimittajat suoranaisesti käsittele henkilötietoja, heillä on toden-

näköisesti järjestelmien pääkäyttäjäominaisuuksien myötä siihen tekninen mahdollisuus. 

Tämänkin sopimuksen tarjoaa tilitoimisto yleensä valmiiksi asiakkailleen. (Suojaatietosi 

2018.) 

 

Ari Hintikka painotti myös 30.5. luennollaan, että on syytä tarkastaa, onko kolmansien 

osapuolien pilvitallennus EU:n sisäpuolella. (Hintikka, 30.5.2018) 

 

 

5.3 Valvova viranomainen ja asetuksen rikkomisen seuraukset 

Tietosuojan toteutumista valvoo Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto. Tietosuojaval-

tuutetun toimisto turvaa ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. 

Toimisto on asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee noin 25 henkilöä ja se on itsenäi-

nen ja riippumaton viranomainen. Organisaatio on perustettu vuonna 1987 ja sen joh-

dossa on Reijo Aarnio toiminut tietosuojavaltuutettuna 1.11.1997 lähtien. Tietosuojaval-

tuutetun nimittää valtioneuvosto. (Tietosuoja 2018.) 

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston päätöksistä voi valittaa toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen 

tietosuojavaltuutetun toimistosta saadun valitusosoituksen mukaisesti. Tietosuojavaltuute-

tun toimiston toiminnan lainmukaisuutta valvovat ylimmät laillisuusvalvojat, eli eduskunnan 

oikeusasiamies sekä oikeuskansleri. (Ttietosuoja 2018.)  

 

Yksi suurimmista syistä, miksi EU:n uusi tietosuoja-asetus on saanut niin paljon julki-

suutta, liittyy asetuksen rikkomisen seurauksiin. Kuten kuvassa 6 näkyy, monesta tiedo-

tusvälineestä on saanut lukea, että sakot suurimmillaan ovat jopa 20 milj. euroa, tai 4% 

yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.  
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Aikaisemmin on lain noudattamisen valvonta ollut hyvin löyhää. On riittänyt, ettei yritys ole 

räikeästi rikkonut lakia. Nähtäväksi vielä jää, minkälaisen linjan viranomaiset Suomessa 

uuden asetuksen myötä ottavat. Anne Hirsiniemi totesi haastattelussa, että tietosuojaval-

tuutetun toimistosta on annettu ymmärtää, että aluksi asetuksen tiimoilta ennen kaikkea 

pyritään ohjeistamaan ja neuvomaan. Missään tapauksessa ei ole tarkoitus heti lähteä yri-

tyksiä sakottamaan. Varsinkin jos on selkeitä viitteitä siitä, että on pyritty toimimaan oikein. 

(Hirsiniemi 28.5.2018) 

 

 

Kuva 6. Asetuksen rikkomisen seuraukset. (Consilium.europa 2018.)  
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6 Tietosuoja-asetuksen soveltaminen LVI-Nordicissa; tehdyt havain-

not ja toimenpiteet 

 

LVI-Nordic on yrityksenä rekisterinpitäjä. Sitä velvoittavat siis kaikki rekisterinpitäjän vas-

tuut. Rekistereitä yrityksessä on kaksi; asiakasrekisteri sekä henkilöstörekisteri. 

 

 

6.1 Tietosuojan lähtötilanne  

Tietosuojan lähtötilanne LVI-Nordicissa on saman kaltainen kuin monessa muussa keski-

suuressa yrityksessä, lähes olematon. Yrityksellä ei ole käytössä toiminnanohjaus järjes-

telmää ja suuri osa yrityksen käytännöistä ovat vanhoja. Yrityksellä ei ole moneen vuo-

teen ollut toimitusjohtajan lisäksi henkilöä, jonka tehtäviin kuuluu ainoastaan toimistotyöt. 

Palkanlaskenta ja kirjanpito ovat ulkoistettuja toimintoja. Tämän takia ei kenelläkään ole 

ollut ajallisia resursseja hoitaa kaikkia pakollisia paperitöitä. Esimerkiksi jo henkilötietolain 

edellyttämää rekisteriselostetta henkilötiedoista ei yrityksellä ole. 

 

Tietokoneet ovat kuitenkin asiallisesti suojattuja perinteisin palomuurein ja viruksentorjun-

taohjelmin. Näiden lisäksi kaikkien toimihenkilöiden tietokoneet ovat myös lukittuja ja 

avaamiseen tarvitaan henkilökohtaiset tunnukset.  

 

Manuaalista aineistoa työntekijöiden henkilötiedoista on siellä täällä, eri työnjohtajien huo-

neissa. Yksi ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistäni onkin manuaalisen aineiston läpi-

käynti ja turhien tietojen asianmukainen hävittäminen. Koska yrityksellä ei ole tietoturval-

lista jäteastiaa, joudun silppuamaan kaiken hävitettävän aineiston, jotta tiedot eivät päädy 

vääriin käsiin. Yrityksellä on myös erittäin suuri arkisto, jossa on paljon henkilö- ja palkka-

tietoja, jotka ovat jo yli 10 vuotta vanhoja. Skannaan ja tallennan pilvipalveluumme myös 

kaikki tärkeimmät asiakirjat, kuten työsopimukset, jotta nämä pysyvät tallessa esim. tulipa-

lon sattuessa. 

 

Asiakasrekisteri kostuu ainoastaan manuaalisesta aineistosta. Tämä kaikki materiaali on 

rajoitettu yhteen lukolliseen kaappiin. 

 

Työntekijöiden ja työnjohdon välillä on valloillaan suuri luottamus ja kunnioitus, joka takaa, 

että tietojen tahallisen väärinkäytön riski on olematon. Myös kommunikointi on avointa ja 

suoraa. Yrityksen työntekijöiden vaihtuvuus on hyvin pientä ja suurin osa työntekijöistä on 

työskennellyt yrityksen palveluksessa yli viisi vuotta. Tämäkin osaltaan kertoo siitä, että 



 

 

33 

työntekijät ovat tyytyväisiä työnantajaansa ja luottavat siihen. Myös asiakkaat ovat suu-

relta osin vanhoja. Samojen yhteistyökumppaneiden kanssa toimitaan projektista toiseen, 

mikä kertoo myös asiakkaiden luottamuksesta. 

 

Tietosuojaan ei työnjohto ole aikaisemmin joutunut tarkemmin perehtymään, joten heidän 

tietonsa uudesta tietosuoja-asetuksesta ovat hyvin pitkälle median muokkaamia. Kysy-

myksiä herää etenkin siitä, mitkä kaikki asiat muodostavat rekisterin ja milloin suostu-

musta henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan. Nämä kysymykset ovat suoraan valtamedian 

raflaavien otsikoiden ja osin virheellisten tietojen seurausta. Anne Hirsiniemi oli törmännyt 

jopa useaan uutiseen, jossa väitettiin, että henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan uuden tieto-

suoja-asetuksen myötä aina työntekijän suostumus (Hirsiniemi, 28.5.2018.). Tämä virheel-

linen käsitys on myös yrityksessä usealla työnjohtajalla. Tämän takia työnjohdon ohjeista-

minen yrityksessä on tärkeää. 

 

 

6.2 Tietosuoja-vastaavan tarpeellisuus 

 

LVI-Nordicissa henkilötietojen käsittely ei ole säännöllistä eikä laajamittaista. Käsittely ei 

myöskään muodosta rekisterinpitäjän ydintehtävää, eikä tietojen määrä ole huomattava. 

Tämän lisäksi yritys ei toimi päätoteuttajana yhteisellä työmaalla. Näiden seikkojen perus-

teella yrityksen ei mielestäni tarvitse nimetä tietosuojavastaavaa. LVI-Tekniset Urakoitsijat 

katsoo myös jäsensivuillaan, ettei tietosuojavastaavan nimittäminen ole tarpeen LVI-alan 

yrityksissä. (LVI-TU 2018) 

 

Pidimme yrityksen johdon kanssa asiasta myös palaverin. Palaverissa esitin näkemykseni 

sekä LVI-TU:n näkemyksen tietosuojavastaavan tarpeellisuudesta. Yrityksen johto oli 

kanssani samaa mieltä siitä, että asetuksen vaatimukset tietosuojavastaavan ni-

meämiseksi eivät täyty. Siksi laadin kokouksen päätteeksi asetuksen mukaisen dokumen-

tin rekisterinpitäjän ratkaisusta ja perusteluista tietosuojavastaavan nimeämättä jättä-

miseksi.  

 

Kuten Rakennusteollisuus jäseniään kehotti, suosittelin kuitenkin johdolle epävirallisen tie-

tosuoja-asioista vastaavan nimeämistä. Tämä on tärkeää siksi, että on yrityksessä yksi 

taho, jonka vastuulla on tarkistaa tasaisin väliajoin, että tiedot ovat ajantasaisia ja rele-

vantteja. Hyvin tärkeää on myös vanhojen tietojen hävittäminen, koska näiden säilyttämi-

seen harvoin löytyy peruste. Olin toimeksiannon takia itse tehtävään luonnollinen valinta. 
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6.3 Henkilötietojen käsittely   

Yrityksen johdon sitoutuminen tietosuojatyölle on ehdoton edellytys tietosuojatyön onnis-

tumiselle. Johdon tulee ymmärtää, että tietosuoja on yksi olennainen osa yrityksen koko-

naisturvallisuutta. Huomioitavaa on myös se, että myös johdon henkilötietoja käsitellään 

samoin perustein kuin kaikkien muidenkin työntekijöiden. Tämän takia johdolla tulisi olla 

myös selkeä oman edun tavoite tietosuojakäytännöissä.  

 

Yrityksen kuudesta toimihenkilöstä viisi on johtotehtävissä ja kaikki ovat henkilötietojen 

käsittelijöitä. He käsittelevät tietoja työajankirjausohjelmassa, vastaanottavat sairasloma-

todistuksia, verokortteja yms. He käsittelevät myös asiakasrekisteriä, neuvottelevat aliura-

koitsijoiden kanssa ja ovat aktiivisesti yhteydessä kaikkiin yrityksen sidosryhmiin. Siksi on 

ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ovat uusista tietosuoja-asetuksen vaatimuksista ajan ta-

salla. LVI-Nordic on ulkoistanut palkkahallintonsa tilitoimistolle. Palkkahallinnon palveluja 

tarjoavasta yrityksestä on siten tullut henkilötietojen käsittelijä.  

 

Yritys myös ostaa pilvipalveluita, jossa tietoja säilytetään. Näitä ovat OneDrive, Lixani työ-

ajankirjausjärjestelmä, tilitoimiston palvelualusta Tietokonttori ja Tilaajavastuupalvelu.  

Näiden kaikkien tahojen kanssa tulisi yrityksen rekisterinpitäjänä pitää huoli, että nämä 

kolmannet tahot ovat turvallisia sekä suojattuja.  

 

Yrityksellä on selkeä tahtotila toimia oikein tietosuoja-asioissa. Tästä kertoo jo tämä toi-

meksianto. Ennakkoasetelma toimeksiannon alussa oli myös, että tekisin työn työajalla. 

Prosessin alussa kävi tosin selväksi, ettei tämä olisi mahdollista omien työtehtävieni vaati-

vuuden takia. Tahtotila ja näkemys ovat jo suuri osa tietosuojapolitiikkaa, yrityksen pitää 

myös määritellä tietoturvan kohteet, käsittelyn periaatteet, sekä tietosuojan merkitys. 

 

Yksi konkreettinen asia, minkä yritys on jo hiljattain tehnyt tietoturvariskien pienentä-

miseksi, on hankkia tietoturvavakuutus. Tämä on vakuutus, joka kattaa kaikki tietoturva-

loukkaukset ja haittaohjelmat. Käytännössä vakuutus kattaa tämän kaltaisista tieturvalouk-

kauksista aiheutuvat kulut, mutta myös antaa asiantuntija-apua. Yritys voi siis huoletta 

käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tietoturvaloukkausten käsittelyssä, kuluista huolehti-

matta. Vakuutuksen antaja on myös ottanut huomioon asetuksen antaman aikavaatimuk-

sen ilmoitusvelvollisuudesta, 72 tunnista. Vakuutus lupaa toimittaa asiantuntija-apua yri-

tykselle tässä samassa ajassa.  
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6.4 Tehdyt toimenpiteet 

 

Suurin ja haastavin urakkani oli manuaalisen aineiston läpikäynti. Se vei valtavasti aikaa, 

mutta oli ehdottoman hyödyllistä. Sain järjestettyä kaiken aineiston yhteen paikkaan, lukol-

liseen kaappiin.  

 

Vanhempi digitaalinen aineisto oli jo hyvin suojattu ja ainoastaan palkanlaskennan käytet-

tävissä. Skannauksella tehty uusi digitaalinen aineisto on oman koneeni lisäksi pilvipalve-

lussa, johon olen itse määritellyt oikeudet käsittelijöille. Näin voin olla varma, että aineis-

toon ei pääse käsiksi muut kuin he joiden työnkuva sen vaatii. Pystyin lajittelemaan aineis-

ton niin tarkoin, että ainoastaan asentajien omat esimiehet pääsevät tietoihin, ei koko 

työnjohto.  

 

Asiakasrekisterin osalta työni oli hyvin helppo. Kaikki sopimukset, jotka hyvin pitkälti muo-

dostavat koko yrityksen asiakasrekisterin, olivat jo valmiiksi kohdistettu yhteen paikkaan. 

Tehtäväkseni jäi ainoastaan muistuttaa työnjohtoa siitä, että kaappi tulisi pitää lukossa, 

kun sitä ei käytetä.  

 

Täytin molemmista rekistereistä yritykselle selosteet Anne Hirsiniemen laatimaa pohjaa 

hyödyntäen. Kirjoitin myös nykytila selvityksen, tietosuojaohjeet henkilörekisterin käsitte-

lyyn ja tietosuojaohjeen sähköpostin ja internetin käyttöä varten.  

 

Hyvin suuri osa toimeksiantoa oli myös kouluttaminen. Pidin työnjohdolle tietosuojasta in-

formatiivisen koulutustilaisuuden, jossa kävin lyhykäisyydessään läpi asetuksen sisällön, 

sekä johdon muistilistan. Johdon kouluttaminen sekä oma osaamiseni on edelleen jatku-

vaa työtä ja osa aktiivista riskienhallintaprosessia. 
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7 Opinnäytetyöprosessi ja produkti 

Koko tutkimusprosessi oli hyvin haastava, mutta ennen kaikkea hyvin opettavainen. Kaik-

kein suurimmaksi haasteeksi osoittautui ajanhallinta ja aiheen laajuus. En myöskään ollut 

valmistautunut siihen, että konkreettinen manuaalisen henkilötietomateriaalin läpikäynti 

veisi minulta niin paljon aikaa. Materiaalia oli paljon luultua enemmän. 

 

Tämän lisäksi ajanhallintaan vaikutti paljon isot muutokset yrityksessä, joiden läpivienti oli 

suurelta osin minun vastuullani. Tämän opinnäytetyön prosessin aikana olen kilpailuttanut 

yrityksen taloushallintapalvelut ja läpivienyt sen aiheuttamat muutokset, kilpailuttanut yri-

tyksen mobiili- ja ICT-palvelut ja läpivienyt muutokset, ja kilpailuttanut vakuutukset sekä 

hälytysjärjestelmät. Tämän kaiken lisäksi yritys on muuttanut lokakuussa uusiin toimitiloi-

hin, joka myös on ollut todella suuri ja aikaa vievä prosessi. Tämän kaltaiset suuret muu-

tokset harvoin menevät täysin ongelmitta, niin kuin ei tässäkään tapauksessa. Kaikki 

nämä työtehtävät ovat vieneet paljon aikaani ja pitkittänyt valitettavasti opinnäytetyöpro-

sessiani.  

 

Erityisen hankalaksi rikkonainen ajankäyttö teki opinnäytetyön kirjoittamisen. Joka kerta 

kun aikaa kului kirjoitusprosessin välillä, tuntui siltä kun olisin aloittanut työn alusta. Tämä 

teki hankalaksi myös työn jäsentämisen. Jouduin useaan otteeseen vaihtamaan kappalei-

den ja lukujen paikkaa, ja välillä tuntui siltä, kun en olisi edennyt prosessissa lainkaan, 

vaikka tekstiä tulikin lisää.  

 

Toinen vaikeaksi osoittautunut seikka liittyi tutkimuksen laajuuteen. On vaikea määritellä 

kuinka paljon asioita pitää taustoittaa, jotta asiat ovat tutkimuksen lukijalle yhtä selkeitä 

kuin tutkijalle. Se lieneekin kvalitatiivisen tutkimuksen ikuinen ongelma, tutkimuksesta tu-

lee aina subjektiivinen siltä osin, että tutkija päättää mitkä asiat milläkin laajuudella taus-

toittaa. Pyrin kuitenkin hyvin objektiivisesti pohjustamaan tutkimustani henkilötietolailla, 

sekä lailla yksityisyyden suojasta työelämässä. Mitä enemmän näitä lakeja tutkin, sitä sel-

keämpää oli se, että tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset kuitenkin ovat melko vähäi-

set työnantajan näkökulmasta. 

 

Tutkimus sujui kuitenkin muilta osin suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Sain tehtyä tar-

vittavat asiakirjat yritykselle ennen 25.5.2018, kun asetuksen soveltaminen alkoi. Myös 

kaikki manuaalinen materiaali tuli viimeistään muuton yhteydessä läpikäytyä ja turhat asi-

allisesti tuhottua. Koulutin työnjohtoa aina tarpeen tullen ja koulutan edelleen. Tärkein 

oppi kuitenkin on jo mennyt perille; kysy jos olet epävarma. 
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Itse muistilistan tekeminen oli koko prosessin helpoin ja mieluisin tehtävä. Halusin myös 

panostaa muistilistan visuaalisuuteen, koska tämä tulisi olemaan esillä kaikkien toimihen-

kilöiden työpisteillä.  

 

 

7.1 Haastattelu 

Pääsin haastattelemaan Rakennusteollisuuden lakimiestä, Anne Hirsiniemeä 28.5.2018. 

(Liite4) Tämä oli tutkimukseni kannalta erittäin merkittävä osuus, koska tiesin jo etukäteen 

Annen olevan hyvin perehtynyt uuteen tietosuoja-asetukseen. Hän on myös se taho, joka 

asetukseen liittyvissä asioissa neuvoo kaikkia Rakennusteollisuuden jäsenyrityksiä. Hän 

on mukana myös Elinkeinoelämän Keskusliiton tietosuoja-asetus-ryhmässä, sekä asetuk-

sen tiimoilta useasti ollut suorassa yhteydessä tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnioon. 

 

Olin aloittanut tutkimukseni jo hyvissä ajoin, ennen sovittua haastattelua. Halusin olla hy-

vin perehtynyt ja valmistautunut haastatteluun, koska tiesin saavani tärkeitä näkökulmia ja 

ajankohtaisia tietoja, jos vain tiesin kysyä oikeita asioita.  

 

Aiheen suurin haaste on siinä, että se on uusi. Ennen kuin on yhtään ennakkopäätöstä 

asetuksen sisällöstä saatu, on kaikki spekulaatioiden varassa. Tätä seikkaa halusi myös 

Anne Hirsiniemi useasti haastattelun aikana painottaa.  

 

Sain kaikkiin kysymyksiini kuitenkin vastaukset ja opinnäytetyöhöni liittyvien kysymyksien 

lisäksi myös käytännön neuvoja esimerkiksi tietosuojaselosteen ja muistilistan sisällöstä. 

 

Muutamaan kysymykseeni oli myös asiantuntijan vaikea vastata. Näistä suurin liittyi spe-

kulaatioon siitä, että muodostuuko myös sähköposteista henkilörekisteri. Tämä seikka jäi 

vielä hieman auki. Anne halusi kuitenkin painottaa tässäkin asiassa riskiperusteista lähes-

tymistapaa ja sitä, ettei tässä vaiheessa, kun asetuksen ympärillä vielä velloo paljon epä-

tietoisuutta, kannata liioitella ja tehdä elämästä liian hankalaa.  

 

Tutkin asiaa hieman lisää haastattelun jälkeen ja huomasin, että asetuksen 95 artikla sel-

keästi sanoo, että ”tällä asetuksella ei aseteta luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille 

lisävelvoitteita sellaisen käsittelyn osalta, joka liittyy yleisesti saatavilla olevien sähköisten 

viestintäpalvelujen tarjoamiseen yleisissä viestintäverkoissa unionissa, joiden osalta nii-

den on noudatettava direktiivissä 2002/58/EY säädettyjä erityisiä velvoitteita, jolla on 

sama tavoite.” Direktiivi 2002/58/EY on sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi, joka siis 
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pysyy muuttumattomana uuden asetuksen myötä. Sähköpostit ovat sähköistä viestintää, 

eikä oman käsitykseni mukaan niiden osalta tietosuojavelvoitteet muutu.  

 

 

7.2 Luennot  

 

Kävin tutkimustani varten kahdella eri luennolla. Molemmat oli suunniteltu rakennusalan 

yrityksille ja nimenomaan henkilöille, jotka joutuvat työssään käsittelemään henkilötietoja. 

 

Ensimmäinen luento oli osa Rakennusteollisuus RT ry:n järjestämää tietosuojakiertuetta. 

Rakennusteollisuuden lakimiehet olivat laatineet materiaalin jäsenyrityksilleen. Mukana 

puhumassa oli myös Tilaajavastuun edustaja, Antti-Eemeli J. Mäkinen. Hän oli selventä-

mässä henkilötietojen käsittelijöiden eri rooleja ja erityisesti Tilaajavastuun roolia työnteki-

jöiden tietojen käsittelyssä. Luento järjestettiin jo maaliskuussa, eli tutkimusprosessin al-

kuvaiheessa. Tämä oli loistava ajankohta, koska se hälvensi myös omia uhkakuviani ase-

tuksen tiimoilta. Se oli hyvin informatiivinen, kertoi uudesta asetuksesta kompaktisti ja re-

hellisesti. Painotettiin paljon sitä, ettei kaikkea vielä tiedetä.  

 

Toinen luento oli Pajadatan järjestämä koulutus asiakkailleen. Pajadata on yritys, joka toi-

mittaa Xpaja-ohjelmistoa talotekniikka-alalle. Xpaja oli LVI-Nordicissa käytössä toukokuu-

hun saakka. Ohjelmistolla hoidettiin osto- ja myyntireskontraa, tarjouslaskentaa sekä pal-

kanlaskentaa. Tämäkin koulutus oli suunnattu henkilötietojen käsittelijöille talotekniikka-

alalla. Kouluttajana toimi tuki- ja koulutuspäällikkö Ari Hintikka. Koulutuksessa painotettiin 

hieman eri asioita kuin ensimmäisessä luennossa. Tämä oli omalta kannaltani hyvä, 

koska sain paljon täydentävää informaatiota. Hintikka oli erityisesti paneutunut henkilötie-

tojen säilytysaikoihin, mikä oli yksi tärkeimmistä seikoista minulle. Hänen neuvojaan mu-

kaillen olen myös LVI-Nordicissa ohjeistanut noudattavamme 10 vuoden säilytysaikaa lä-

hes kaikissa tiedoissa. Tämä 10 vuotta on aina perusteltavissa esim. ennakkoperintälailla 

tai työturvallisuuslailla. 

 

Luentojen parasta antia minulle, muistilistaa silmällä pitäen oli, että joku oli jo puolestani 

tiivistänyt asetuksen tärkeimmät pointit.  

 

 



 

 

39 

7.3 Johdon muistilista 

Pidin päämäärän muistilistasta mielessäni koko tutkimukseni ajan. Pyrin jäsentelemään 

saamani informaation päässäni lokeroihin, otsikoihin, jotka tulisivat muodostamaan muisti-

listani. Muistilistan tarkoituksena on ainoastaan tiivistää informaatio, jonka johdolle esitän. 

Lista toimii siis muistutuksena ja tarkoitus on pitää se esillä toimistolla, jotta tietosuoja to-

teutuu kaikkien jokapäiväisessä työssä. 

 

Muistilistan pointeiksi valitsin seuraavat; 

• Onko tieto tarpeellinen 
• Onko tieto ajan tasalla 
• Onko tieto vai luulo 
• Onko tieto turvassa 
• Älä jaa 
• Kysy 
• Ilmoitusvelvollisuus 

 

Ensimmäinen ja mielestäni tärkein pointti on ”onko tieto tarpeellinen”. Tämä muistuttaa 

työnjohtoa siitä, että kaikilla kerätyillä tiedoilla pitää olla laillinen peruste. Tietoa ei saa olla 

liikaa, eikä sitä säilytetä turhaan. 

 

”Onko tieto ajan tasalla” muistuttaa tärkeästä rekisterinpitäjän velvollisuudesta tarkistaa, 

että työntekijöistä kerätyt tiedot ovat ajan tasalla. Tämä on tärkeää myös työnantajan vel-

voitteiden hoitamista varten. 

 

”Onko tieto vai luulo” kertoo rekisteröidyn oikeudesta tarkistaa, että hänestä kerätyt tiedot 

ovat paikkaansa pitäviä. Muistutus myös siitä, että rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikai-

semaan hänestä kerättyjä tietoja. 

 

Neljäs pointti on myös erittäin tärkeä, ”onko tieto turvassa”. Tämä muistuttaa riskeistä. 

Tietoja ei saa missään nimessä jättää vartioimatta, eikä kohdella välinpitämättömästi. 

Henkilötiedot eivät ole turvassa pöydällä, eikä paperiroskiksessa. 

 

”Älä jaa” muistuttaa salassapitovelvollisuudesta, sekä siitä ettei tietoja jaeta muiden kuin 

niiden kanssa, joiden työntehtävät sen edellyttävät. Työntekijöiden ja asiakkaiden henkilö-

tiedoista ei myöskään jutella kahvipöydässä. 

 

Pointilla ”kysy” halusin myös muistuttaa työnjohtoa siitä, että kaikkea ei heti tarvitse muis-

taa, aina voi kysyä. Jos ei ole varma, tarvitaanko tiedon keräämiseen suostumusta, pitää 
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yksinkertaisesti kysyä. Minun työtehtäviini myös jatkossa kuuluu auttaminen tietosuoja-

asioissa. 

 

”Ilmoitusvelvollisuus” muistuttaa siitä, että kaikista tietoturvaloukkauksista on välittömästi 

ilmoitettava, vaikka kyse olisi omasta mielestään pienestä asiasta. Suurimmat sanktiot 

asetuksessa koskee nimenomaan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä.  

 

Visuaalisesti halusin, että muistilista on yhteensopiva yrityksen muun markkinointimateri-

aalin kanssa ja että se on ainoastaan yhden sivun kokoinen. Tein muistilistan juuri visuaa-

lisuuden takia PowerPoint ohjelmalla. Koska tein muistilistan aivan viimeisenä, oli pointit 

helppo valita. Valitsin juuri ne, mitkä oli koko pitkän prosessin aikana jääneet mieleeni tär-

keimpinä asioina henkilötietojen käsittelyssä. Yksikään pointeista ei sinänsä ole uutta 

asiaa, eikä eroa vanhasta henkilötietolaista. Uutta on se, että näihin asioihin tulee nyt kiin-

nittää enemmän huomiota ja implementoida asiat käytäntöön. 

 

Mielestäni onnistuin muistilistassa hyvin. Se on lyhyt, ytimekäs ja miellyttää ainakin omaa 

visuaalista silmääni. Pointit ovat informatiivisia ja tärkeitä. Toki niitä voi ajan kanssa muut-

taa, kun nähdään kuinka tietosuoja-asetuksen noudattaminen työnjohdolta alkaa luonnis-

tumaan.  

 

Kuva 7. Valmis produkti, muistilista.  
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Liitteet 

Liite 1. Esimerkki tietosuojaselosteesta 

 

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA 

YHTEYSTIEDOT 

Rekisterinpitäjän nimi 

 

 

Y-tunnus 

 

Postiosoite 

 

 

Yhteyshenkilö 

 

 

Sähköpostiosoite 

 

 

Puhelin 

 

REKISTERIN NIMI  

 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTE-

LYN TARKOITUS JA PERUSTE 

 

 

 

 

 

 

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ  

 

 

 

 

 

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETO-

LÄHTEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄ-

MINEN JA KÄSITTELYN RA-

JOITTAMINEN 
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HENKILÖTIETOJEN LUOVU-

TUS 

 Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti, lisätiedot 

 

 

 

 Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, lisätiedot       

 

 

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTE-

LYYN LIITTYVÄT RISKIT 

 

 

 

 

 

 

 

REKISTERIN SUOJAUS  Manuaalinen aineisto, miten suojattu 

 

 

 

 Sähköinen aineisto, miten suojattu 

 

 

 

TARKASTUSOIKEUS JA OI-

KEUS VAATIA TIEDON KOR-

JAAMISTA 

 

 

 

 

 

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN 

KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OI-

KEUDET 

 

 

 

 

TIETOTURVA-LOUKKAUK-

SISTA ILMOITTAMINEN 
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Liite 2. Esimerkki Osapuolten välisestä sopimuksesta  

Osapuolten välinen xx-sopimus 
 

OSAPUOLET  XX  

 

  XX 

 

Osapuolet sopivat henkilötietojen käsittelystä seuraavaa. 

 

1. Henkilötietojen käsittely koskee seuraavaa henkilötietojen käsittelyä (mitä henkilötietojen 

käsittelyä ulkoistetaan, keitä ja mitä tietoja ulkoistaminen koskee) 

xx 

xx 

xx 

 

2. Henkilötietojen käsittelijän oikeus tietojenkäsittelyyn alkaa xx.xx.xxxx ja päättyy xx.xx.xxxx. 

 

3. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja ainoastaan rekisterinpitä-

jän ohjeiden ja sopimusehtojen mukaisesti. 

−  
4. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu salassapitoon kaikkien henkilötietojen osalta. Henkilö-

tietojen käsittelijän velvoitettava kaikki henkilötietoja käsittelevät henkilöt noudattamaan 

salassapitovelvollisuutta. 

−  
5.  Henkilötietojen käsittelijän on toteutettava riittävät turvatoimet henkilötietojen suojaa-

miseksi. Suojaus on toteutettava seuraavasti: 

− xx 
− xx 
− xx 
−  

6. Henkilötietojen käsittelijä tarvitsee rekisterinpitäjältä suostumuksen, jos se aikoo käyttää 

alihankkijaa henkilötietojen käsittelyssä.  

 

7. Henkilötietojen käsittelijän on avustettava rekisterinpitäjää tämän vastatessa rekisteröidyn 

tietosuoja-asetuksen määrittämiin pyyntöihin. Tämä tapahtuu seuraavasti:  

xx 

−  
8. Henkilötietojen käsittelijän on autettava rekisterinpitäjää varmistamaan tietosuoja-asetus-

ten mukaisten velvoitteiden toteuttaminen ja saatettava rekisterinpitäjän saataville tiedot, 

jotka ovat tarpeen velvoitteiden noudattamisen osoittamisesta varten. Tämä tapahtuu seu-

raavasti: 

xx 

−  
9. Sopimuksen päättyessä henkilötiedot on poistettava / palautettava rekisterinpitäjälle. Hen-

kilötietojen käsittelijän on poistettava / palautettava kaikki henkilötiedot ja jäljennökset. 
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Henkilötietoja on sallittua säilyttää ainoastaan, mikäli niiden säilyttämiseen on lakisäätei-

nen peruste.  

−  
10. Muut vastuut tms.: 

xx 

xx 
 

11. Mikäli henkilötietojen käsittelijä rikkoo tämän sopimuksen kohdissa 1-10. määriteltyjä vel-

voitteitaan, se on velvollinen suorittamaan rekisterinpitäjälle  

- sopimussakon, jonka suuruus on xx euroa TAI  

- syntyneet vahingot täysimääräisesti TAI 

- syntyneet vahingot täysimääräisesti, ei kuitenkaan välillisiä vahinkoja. 

 

12. Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta rekiste-

rinpitäjälle välittömästi.  Mikäli rekisterinpitäjä ei voi täyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia 

velvoitteitaan johtuen henkilötietojen käsittelijän viivästyksestä, henkilötietojen käsittelijä 

vastaa rekisterinpitäjälle aiheutuvista seurauksista täysimääräisesti.  

−  
−  
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Liite 3. Teemahaastattelu 

 

28.5.2018 

 

1. Haastateltavan taustatiedot  

 

Anne Hirsiniemi, Lakimies, Rakennusteollisuus RT ry 

 

2. Onko käsityksesi mukaan rakennusteollisuuden jäsenyritykset jo aloittaneet yleiseen 

tietosuoja-asetukseen valmistautumisen?   

 

Osa on, osa ei.  

 

3. Paisutetaanko mielestäsi asiaa liikaa? Onko se hyvä, vai huono asia?  

 

Kyllä paisutetaan. Suomessa on jo oltu hyvin edistyksellisiä tietosuojan suhteen, onhan 

meillä jo olemassa laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja henkilötietolaki. Tämä uusi 

asetus ei kuitenkaan suurelta osin mitään muuta. Paisuttelu ei edesauta asiaa. 

 

4. Suhtaudutaanko muissa Euroopan maissa samalla vakavuudella uuteen asetukseen? 

 

Kuten yrityksissä on Suomessa eroja, on sama tilanne myös ulkomailla. Osa suhtautuu 

vakavasti, toiset eivät. Omasta mielestäni oikea suhtautuminen ei ole hysteria, vaan riittää 

kun voi osoittaa, että on yrittänyt asialle jotain tehdä ja miettinyt tietosuojan toteutumista 

omalla työpaikalla. Näin olen myös meidän jäsenyrityksiä ohjeistanut, hyvä tahto ja yritys 

riittävät hyvin. Tietysti mielenkiinoista olisi tietää miten asetusta muissa maissa sovelle-

taan, sitähän emme vielä tiedä. 

 

5.Mikä mielestäsi on asetuksen mukanaan tuoma suurin muutos alan yrityksille? 

 

Osoitusvelvollisuus ja käännetty todistustaakka. Tämä on isoin ja suurin työtä aiheuttava 

uudistus. Myös valvonta on ollut tähän asti löyhää, siihen saattaa myös tulla muutoksia.  

Tietotilinpäätös ja tietosuojaseloste ovat tähän parhaita työkaluja. 

 

 

6. Mitkä ovat suurimmat haasteet yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin valmistaudut-

taessa?  
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Epätietoisuus. Soveltamisala. Asioiden määrittely on vaikeaa, ennen kuin on ennakkota-

pauksia saatu. Myös se, että ulkoistetut palvelut myös kuuluvat rekisterinpitäjän vastuu-

seen. 

 

7. Onko liikkeellä paljon väärä tietoa asetuksen sisällöstä ja vaatimuksista? 

 

Kyllä. Suurin harhaluulo on, että henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan uuden asetuksen 

myötä aina henkilön suostumus. Näinhän ei tietenkään ole, vaan riittää kun käsittelylle on 

laillinen peruste. Itse olen ohjeistanut niin, että kysy lupa, jos muuta perustetta ei keksi. 

Myös se, että aina pitäisi nimetä tietosuojavastaava on yleinen harhaluulo. 

 

8. Uskotko, että yleinen tietosuoja-asetus ja sen noudattaminen tulee olemaan kilpailu-

valtti yrityksille tulevaisuudessa?  

  

Suuryrityksille varmasti tulevaisuudessa. Rakennusalalla on varmasti muita asioita, jotka 

ovat parempia kilpailuvaltteja. 

 

9. Näetkö ristiriitaa uudessa tietosuoja-asetuksessa ja rakennusteollisuuteen kohdistuvan 

”avoimuuden periaatteen” välillä? 

 

Harmaan talouden ehkäisy ja tietosuoja-asetus kieltämättä vetävät eri suuntiin. Tämä jää 

vielä nähtäväksi.  

 

10. Näetkö valttikortti järjestelmässä ongelmakohtia GDPR:n näkökulmasta? 

 

Manuaalisessa muodossa olevat kortit eivät kuulu tietosuoja-asetuksen piiriin. Ja toisaalta 

Suomessa on olemassa kansallinen laki, joka velvoittaa tiettyyn avoimuuteen harmaan ta-

louden torjunnassa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että silloin on kaikille rekistereille laillinen 

peruste. Se riittää. Tietysti pitää huolehtia, että kaikki on turvallista ja suojattu riittävästi. 

 

11. Helpottaako, vai vaikeuttaako uusi asetus harmaan työvoiman kitkentää? 

 

Nämä asiat eivät pitäisi olla vastakkain. En usko, mutta kaikki jää nähtäväksi. 

 

 

12. Mikä on henkilökohtainen mielipiteesi yleisestä tietosuoja-asetuksesta? 

Onko se hyvä, vai huono asia?   
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Lähtökohtaisesti on hyvä. Asetus on laadittu hyvin korkealentoisesti, eikä se erittele B-to-

B, eikä esim. ”somemaailmaa”. Lain soveltaminen on siksi vaikeaa, siihen olisi EU:ssa pi-

tänyt hieman enemmän kiinnittää huomiota. Mutta selvää on myös se, että tämänkaltai-

nen laki tarvittiin suojelemaan kaikkien henkilötietoja, maailmassa missä nykyään liikkuu 

erittäin paljon informaatiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


