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Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n voimaantulo aiheutti re-

kisterinpitäjille uusia vaatimuksia toukokuussa 2018. Opinnäytetyön toteuttamisen 

avulla on haluttu selvittää, millaisia käytäntöjä logistiikan alalla hyödynnetään tie-

tosuoja-asetuksen noudattamiseksi, ja millaisia käytäntöjä toimeksiantajan talous-

hallinnon ja teknisen osaston työntekijät hyödyntävät asetuksen noudattamiseksi. 

Tutkimuksen lopputuotteena toimeksiantajalle on laadittu taloushallinnon ja tekni-

sen osaston käsittelemistä henkilötiedoista erillinen dokumentaatio, jota organisaa-

tio voi hyödyntää osana osoitusvelvollisuuttaan todentavaa dokumentaatiota. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ensiksi Suomessa aikaisemmin vallin-

nutta tapaa käsitellä henkilötietoja, jonka jälkeen syvennytään tarkemmin GDPR:n 

sisältöön ja vaatimuksiin. Teoriaosuuden jälkeisessä empiirisessä kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa logistiikan alalla vallitsevia käytäntöjä tutkittiin kyselytutkimuksen 

toteuttamisen avulla, ja toimeksiantajan henkilökunnan hyödyntämiä toimintata-

poja selvitettiin puolistrukturoitujen haastatteluiden toteuttamisen avulla. Haastat-

teluihin osallistui yhteensä seitsemän henkilöä. Kyselytutkimukseen osallistui sen 

sijaan 44 osakeyhtiötä, jolloin vastausprosentiksi muodostui 8,9 prosenttiyksikköä. 

Kyselytutkimuksen tuloksien mukaan useimmat logistiikan alalla toimivat osake-

yhtiöt noudattavat Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta hyvin, vaikkakin 

yrityksien reagointi GDPR;n voimaantuloon on tapahtunut verrattain myöhään. 

Toimeksiantajan henkilökunnalle toteutettujen puolistrukturoitujen haastatteluiden 

tuloksia ja johtopäätöksiä ei voida esitellä julkisesti opinnäytetyössä, sillä haastat-

teluiden välityksellä kerätty aineisto sisältää toimeksiantajan arkaluontoisia ja sa-

lassa pidettäviä tietoja. 
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The EU General Data Protection Regulation, in other words GDPR, inflicted new 

demands for the data controllers in May 2018. The aim of this thesis was to find 

out, what kinds of practices concerning personal data were utilized in the logistics 

field and what kinds of practices concerning personal data were utilized by the case 

company’s personnel in the technical and financial administration departments. In 

addition, to this written down thesis, the case company has received documentation 

which is intended solely for the case company’s use and which consist of the an-

swers of the technical and financial administration departments. The documentation 

can be used by the case company to prove the fulfilment of the accountability. 

At first in the theoretical part of the thesis, the previous way to process personal 

data in Finland was presented and secondly the contents and demands of the Gen-

eral Data Protection Regulation was presented. In the empirical part of the thesis, 

more information about the questionnaire survey and semi-structured interviews 

was presented. The questionnaire survey was implemented to those limited compa-

nies that work with logistics. The number of received responses was 44, which 

means that the response rate was 8.9 percentage units. Semi-structured interviews 

were conducted with personnel in the technical and financial administration depart-

ments of the case company. These interviews provided answers on ways of pro-

cessing personal data from seven interviewees. 

According to the questionnaire survey most of the respondents followed well the 

demands of the GDPR, albeit limited companies had responded relatively late to 

the regulation’s coming into effect. The interview study consists of sensitive and 

classified information, thus the collected data both results and conclusions from this 

collected data cannot been brought out into the open. 
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1  JOHDANTO  

Toukokuussa vuonna 2016 vain harva kuluttaja tai yritys oli kuullut käsitteistä ”Eu-

roopan unionin yleinen tietosuoja-asetus” tai ”GDPR”. Vuoden 2018 huhti–touko-

kuussa tilanne muuttui kuitenkin täysin päinvastaiseksi. Suomen eri uutiskanavat 

julkaisivat jatkuvasti uusia uutisia, joiden avulla kuluttajien tietoisuuteen viimeis-

tään nousi GDPR. Samoihin aikoihin myös organisaatiot alkoivat tiedottamaan ul-

koisille sidosryhmilleen, kuinka ne noudattavat tietosuoja-asetusta ja huolehtivat 

sidosryhmiensä henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Organisaatioiden tie-

tosuojaselosteiden ja verkkosivustojen mukaan organisaatiot huomioivat toimin-

nassaan asetuksen vaatimukset. Kuitenkin vain aika näyttää, kuinka moni yritys toi-

mii täsmälleen kirjoittamansa mukaisesti, ja kuinka moni organisaatio tuomitaan 

laiminlyönneistään jopa miljoonien eurojen suuruisten sanktioiden maksamiseen. 

1.1 Tutkimusaiheen tausta ja motivaatio 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (General Protection Regula-

tion) on tullut voimaan 24.5.2016, mutta henkilötietojen käsittelyn on täytynyt olla 

tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaista vasta 25.5.2018 lähtien, kahden vuo-

den siirtymäajan jälkeen. Tietosuoja-asetuksen avulla on pyritty ajantasaistamaan 

tietosuojaan liittyvää sääntelyä ja yhtenäistämään henkilötietojen käsittelytapaa Eu-

roopan unionin sisällä. Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen avulla on ha-

luttu myös varmistaa sääntelyn vastaavan teknologian ja digitalisoitumisen kehitty-

misen ja yleistymisen tuomia haasteita. (Oikeusministeriö 2017 a, 9.)  

Tutkimus toteutetaan toimeksiantona Kokkolan Satama Oy:lle. Kokkolan Satama 

Oy on Kokkolassa toimiva Suomen kolmanneksi suurin yleissatama, joka tekee yh-

teistyötä niin kaivannaisuusteollisuuden toimijoiden kuin Venäjän transitoliiken-

teen toimijoiden kanssa (Kokkolan Satama Oy 2018 c). Tutkimuksen tärkeimpinä 

tavoitteina on varmistaa organisaation henkilökunnan tietoisuus asetuksen vaati-

muksista ja löytää kehitysmahdollisuuksia organisaation tavasta käsitellä henkilö-

tietoja.  
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Kokkolan Satama Oy:n GDPR:ää edeltänyt henkilötietojen käsittelytapa on perus-

tunut henkilötietolakiin, mutta tietosuoja-asetus toi mukanaan uusia henkilötietojen 

käsittelyyn liittyviä vaatimuksia. Tutkimuksen toteuttamisen avulla yritys voi enti-

sestään kehittää tapaansa käsitellä henkilötietoja ja varmistaa saavuttamansa luotet-

tavan ja vastuullisen yritysimagon säilymisen. Opinnäytetyön toisena oleellisena 

tavoitteena on toimia oppaana, joka esittelee niin Suomessa aikaisemmin vallin-

nutta henkilötietojen käsittelytapaa kuin tarkemmin GDPR:n sisältöä ja mahdollisia 

asetuksen soveltamistapoja. Tutkimus auttaa siten yrityksen henkilökuntaa tieto-

suoja-asetukseen liittyvien kysymyksien kanssa ja auttaa samalla varmistamaan, 

että organisaation koko henkilökunta osaa toimia asetuksen vaatimuksien mukai-

sesti. 

Idea tutkimuksen aiheelle syntyi kesällä 2017 Kokkolan Satama Oy:ssä työskente-

lyn aikana, mutta lopulliseksi se varmistui loppusyksystä 2017 hieman ennen tutki-

mussuunnitelman kirjoittamisprosessin aloittamista. Tutkimuksen aihe oli kiinnos-

tava niin omasta näkökulmastani kuin Kokkolan Satama Oy:n, sillä tutkimuksen 

aihe on myös Kokkolan Satama Oy:n kannalta ajankohtainen ja hyödyllinen. Opin-

näytetyö tulee auttamaan organisaatiota kehittämään toimintaansa ja lisäämään 

henkilökunnan tietoisuutta GDPR:n vaatimuksista. Vaikka yritys voi käyttää laa-

dittua tutkimusta osana osoitusvelvollisuuden noudattamista todentavaa dokumen-

taatiota, osoitusvelvollisuutensa todentamiseksi Kokkolan Satama Oy:n on hyödyn-

nettävä myös muita laatimiaan asiakirjoja. 

Tutkimus on suunniteltu Kokkolan Satama Oy:n tarpeiden mukaisesti, mutta halu-

tessaan myös muut henkilötietojen parissa työskentelevät henkilöt tai muuten ai-

heesta kiinnostuneet voivat käyttää opinnäytetyötä oppaana ja tiedonlähteenä 

GDPR:n noudattamisen apuna. Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus koskee 

kaikkia organisaatioita riippumatta toiminnan laajuudesta tai yhtiömuodosta. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön toteuttamisen avulla pyritään selvittämään, mitkä tietosuoja-asetuk-

sen noudattamistavat ovat tyypillisiä logistiikan alalla ja mihin näiden toimintata-

pojen suosio saattaisi perustua. Tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään, millaisia 
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henkilötietoja ja henkilörekistereitä Kokkolan Satama Oy:n taloushallinnon osas-

tolla ja teknisellä osastolla käytetään. Kokkolan Satama Oy:llä on siten mahdolli-

suus löytää uusia toimintatapoja GDPR:n noudattamisen avuksi, joita yritys voi ha-

lutessaan hyödyntää toiminnassaan. Opinnäytetyössä hyödynnettävät tutkimusky-

symykset ovat seuraavat:  

1. Millainen GDPR:n noudattamistapa vallitsee logistiikan alan osakeyhtiöi-

den keskuudessa? 

2. Mitä ja miten henkilötietoja käsitellään Kokkolan Satama Oy:ssä? 

3. Miten Kokkolan Satama Oy voi entisestään kehittää tapaansa noudattaa Eu-

roopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta? 

Tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen noudattamista ainoastaan Kokko-

lan Satama Oy:n taloushallinnon ja teknisen osaston kannalta, sillä suurin osa hen-

kilötietojen käsittelystä tapahtuu juuri näillä kyseisillä osastoilla. Organisaatio voi 

kuitenkin hyödyntää esille nousseita asioita soveltuvin osin myös muihin yrityksen 

osastoihin ja koko organisaation toimintaan. 

Organisaation käsittelemien henkilötietojen ja Kokkolan Satama Oy:n liiketoimin-

tasalaisuuksien suojelemiseksi opinnäytetyössä käsitellään haastatteluiden tuloksia 

vain yleisellä tasolla. Toimeksiantajalle on kuitenkin laadittu kaksi erillistä yksi-

tyiskohtaista asiakirjaa, joista toinen käsittelee asetuksen noudattamista taloushal-

linnon osastolla ja toinen teknisellä osastolla. Kokkolan Satama Oy:n käyttöön laa-

dituissa raporteissa on käsitelty yksityiskohtaisesti organisaation käsittelemiä hen-

kilötietoja ja toimintatapoja. Kyseisten asiakirjojen sisällön julkinen esittely aiheut-

taisi riskin, että organisaatiossa vallitsevat sisäiset toimintatavat vuotaisivat kilpai-

lijoiden tietoon, joka ei ole suotavaa, eikä myöskään tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena. 

Valtiovarainministeriön laatimassa EU:n tietosuojauudistusta koskevassa VAHTI–

raportissa suositellaan, että tietosuojan nykytilanteen arvioinnin yhteydessä, rekis-

terinpitäjän eli organisaation tulisi laatia tai päivittää riskiarviointinsa henkilöstöris-

kien osalta (Valtiovarainministeriö 2016). Tässä tutkimuksessa ei suosituksesta 
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poiketen kuitenkaan arvioida organisaation henkilöriskejä, sillä henkilöriskien pe-

rusteellinen arvioiminen olisi opinnäytetyön laajuuteen suhteutettuna kohtuuttoman 

työlästä.  

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena, joka selvittää, kuinka Euroopan unionin 

yleistä tietosuoja-asetusta noudatetaan logistiikan alalla. Logistiikan alalla vallin-

neen käytännön ymmärtämisen jälkeen, tapaustutkimukseen tuodaan uusia näkö-

kulmia toteuttamalla puolistrukturoitu haastattelututkimus Kokkolan Satama Oy:n 

taloushallinnon ja teknisen osaston henkilökunnalle. 

Tutkimuksen toteuttamistavan vuoksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus oli 

luonnollinen valinta tutkimuksen toteuttamisen lähtökohdaksi. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa korostetaan haastateltavien henkilöiden omia kokemuksia ja havain-

toja, mistä tutkija voi muodostaa omat johtopäätöksensä ja näkemyksensä. Laadul-

lisessa tutkimuksessa on kuitenkin muistettava huomioida haastattelutilanteen,           

-ajan ja -paikan mahdollinen vaikutus haastateltavan kokemuksiin ja havaintoihin. 

(Ronkainen, Pehkonen, Lindblom–Ylänne & Paavilainen 2014, 82.)  

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yleensä vain yhtä tutkimuskohdetta eli tapausta. Ta-

pauksella tarkoitetaan tutkittavaa kohdetta ja se voi olla niin organisaatio kuin toi-

minnallinen prosessi. Tapaustutkimukselle on olennaista tarkka rajaus ja teoreetti-

nen kattavuus, minkä johdosta tapaustutkimus on hyvä vaihtoehto tutkimuksille, 

joissa tutkimuskohde voidaan rajata tarkasti ja tutkimuksen pyrkimyksenä on toi-

minnan kehittäminen. (Vilkka 2005, 130–131.)  

Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavan kokemuksia ei koskaan voida ymmär-

tää tyhjentävästi, sillä haastateltavan kokemukset ovat aina omakohtaisia. Tutkijan 

on tulkittava keräämäänsä materiaalia oman näkemyksensä mukaisesti siten, että 

tutkittavan ja tutkijan kokemukset ja näkökulmat säilyvät erillisinä. Materiaalin tul-

kitsemisen avulla tutkija voi analysoida materiaalia ja huomata materiaalista näkö-

kulmia, jotka olisivat muuten välittömän havainnoinnin tavoittamattomissa. 

(Vilkka 2005, 97–98.) 
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Vaikka tätä tutkimusta ei varsinaisesti laadita määrällisenä tutkimuksena, logistii-

kan alan osakeyhtiöille lähetetyn kyselytutkimuksen toteuttamisen ja analysoinnin 

yhteydessä on hyödynnetty myös kvantitatiivisia menetelmiä. Toisaalta myös haas-

tatteluiden analysoinnissa voidaan hyödyntää määrällisiä menetelmiä soveltuvin 

osin. (Eskola & Suoranta 1998, 13). Kun tutkimuksessa käytetään sekä kvalitatiivi-

sia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä, saadaan arvokasta tietoa ja eri mene-

telmien avulla luodut tulokset täydentävät toisiaan (Hirsjärvi & Hurme 2001, 29). 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimustulokset on esitettävä tilastollisesti käsi-

teltävässä muodossa ja johtopäätökset tehdään havaintoaineistosta tilastolliseen 

analysointiin perustuen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 136). Tätä tutkimusta 

ei voida kuitenkaan kokonaisuudessaan toteuttaa kvantitatiivisena eli määrällisenä 

tutkimuksena. Etenkin haastatteluista kerättävää materiaalia ei voida esittää kaikilta 

osin tilastollisesti käsiteltävässä muodossa. Edellä mainitun johdosta tutkimuksen 

toteuttaminen ja tuloksien arviointi pohjautuu ensisijaisesti kvalitatiivisiin menetel-

miin. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen ensimmäisessä johdantoluvussa syvennytään tarkemmin tutkimuksen 

taustaan ja aihepiiriin. Johdannossa esitellyt tutkimuskysymykset ja aiheen rajauk-

set toimivat opinnäytetyön pohjana. Tutkimuksessa hyödynnettävien tutkimusme-

netelmien tavoitteina on tukea parhaalla mahdollisella tavalla tutkimuskysymyksiä. 

Opinnäytetyössä hyödynnettävät menetelmät on esitelty niin johdannossa kuin 

myöhemmin neljännessä pääluvussa yksityiskohtaisemmin.  

Kun lukija on johdateltu aiheeseen, toisessa pääluvussa aletaan käsitellä opinnäy-

tetyön varsinaista teoriaosuutta. Ennen Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-ase-

tukseen syventymistä esitellään, millainen tilanne Suomessa on ollut henkilötieto-

jen käsittelyn osalta ennen asetuksen voimaantuloa. Kun Suomessa aikaisemmin 

vallinnut tilanne on kartoitettu, kolmannessa pääluvussa siirrytään esittelemään 

opinnäytetyön varsinaista aihetta tietosuoja-asetuksen sisällön esittelemisen avulla. 



   13 

 

Teoriaosio toimii pohjana opinnäytetyön käytännön osuudelle. Olennaisen teorian 

käsittelyn jälkeen, siirrytään esittelemään johdantolukua syvemmin opinnäyte-

työssä hyödynnettäviä tutkimusmenetelmiä. Samassa yhteydessä kuvataan myös 

tarkemmin puolistrukturoidun haastattelun ja kyselylomakkeen rakennetta, joiden 

esittelyn yhteydessä kerrotaan tarkemmin hyödynnettävien tutkimusmenetelmien 

tavoitteista ja tutkimuksen toteuttamisesta.  

Kyselylomakkeista ja haastatteluista esille nousseet johtopäätökset ja tulokset esi-

tellään tarkemmin opinnäytetyön kahdessa viimeisessä kappaleessa. Kyseisissä 

pääluvuissa esitellään logistiikan alalla vallitseva yleinen GDPR:n noudattamistapa 

ja toimeksiantajan tapa noudattaa asetusta yleisellä tasolla. Tutkimuksen tuloksien 

arvioinnin yhteydessä pyritään löytämään kehittämismahdollisuuksia ja hyviä toi-

mintatapoja GDPR:n noudattamisen avuksi. Kun haastatteluista on tunnistettu or-

ganisaation henkilökunnan tapa noudattaa tietosuoja-asetusta, haastatteluiden tu-

loksien pohjalta laaditaan ainoastaan toimeksiantajan käyttöön tarkoitettu doku-

mentaatio, jota organisaatio voi hyödyntää GDPR:n tarkoittaman osoitusvelvolli-

suuden todentamisessa. 

1.5 Aikaisemmat tutkimukset aihealueesta  

Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta on laadittu niin opinnäytetöitä 

kuin pro gradu–tutkielmia. Kun olin kirjoittamassa opinnäytetyöni tutkimussuunni-

telmaa vuoden 2017 lopussa, GDPR oli opinnäytetyölle harvinainen aihe. Tieto-

suoja-asetusta käsittelevien opinnäytetöiden määrä on kuitenkin kasvanut räjähdys-

mäisesti vuoden 2018 aikana. Pelkästään hakusanalla ”GDPR” voi löytää Theseuk-

sesta 453 opinnäytetyötä. Aiheen suosio kirjoittajien keskuudessa voi ensisijaisesti 

johtua siitä, että organisaatiot, kuluttajat ja media heräsivät kunnolla asetuksen voi-

maantuloon vasta vuoden 2018 puolella. 

Niina Koivulan (2017) kirjoittama pro gradu–tutkielma käsittelee EU:n yleisen tie-

tosuoja-asetuksen aiheuttamia muutoksia organisaatioiden tietoturvapolitiikkaan. 

Koivulan kirjoittaman tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, aiheuttiko yleisen tie-

tosuoja-asetuksen voimaantulo organisaatioille tarpeen päivittää tietoturvapolitiik-
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kaa. Kyseisessä pro gradu–tutkielmassa tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalita-

tiivista tutkimusta ja empiirisen osion tutkimusaineisto on kerätty teemahaastatte-

luiden avulla. Teoriaosuutta varten Koivula on kerännyt tietoa pääasiassa alan kir-

jallisuudesta, julkaisuista ja tietokannoista. Pro gradun keskeisimmäksi tutkimustu-

lokseksi nousi organisaatioiden halu toimia tietosuoja-asetuksen mukaisesti, sillä 

organisaatiot halusivat välttyä asetuksen laiminlyönnistä aiheutuvien sanktioiden 

maksamiselta ja maineriskin muodostumiselta. Yleisimmät muutokset organisaa-

tioiden tietoturvapolitiikkoihin käsittelivät henkilötietojen säilytysajan määrittelyä, 

sopimuksia kolmansien osapuolien kanssa ja koulutusta. (Koivula 2017.) 

Seppo Tuulan (2017) kirjoittama pro gradu–tutkielma käsittelee Euroopan unionin 

yleisen tietosuoja-asetuksen tuomia vaatimuksia rekisterinpitäjille. Tuulan kirjoit-

taman tutkimuksen tavoitteena oli luoda kehittämissuositukset, jotka toimivat kun-

tien, kuntayhtymien ja maakuntien liittojen toimihenkilöiden apuvälineinä kehittä-

essä toimintaa asetuksen mukaiseksi. Tuulan laatimassa pro gradu–tutkielmassa 

tutkimusmenetelminä on hyödynnetty sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusme-

netelmiä. Tutkimuksen aineistona on hyödynnetty muun muassa henkilötietolakia 

ja tietosuoja-asetusta, henkilötietolain ja tietosuoja-asetuksen arviointiaineistosta ja 

arvioinnista tehtyä yhteenvetoa, tutkittaville kohdehenkilöille laadittua kyselyä ja 

kyselyn perusteelta laadittua analyysiä. Tutkimuksessa selvisi, että rekisterinpitä-

jien henkilötietojen käsittelyn nykytilanne on tyydyttävällä tasolla, mutta kaikki 

henkilötietojen käsittelyn osa-alueet vaativat jonkinlaisia kehittämistoimenpiteitä. 

Pro gradussa ilmeni myös, että vastaajista 26 prosenttia ei ollut aloittanut tietosuoja-

asetuksen vaatimia toimenpiteitä ja vain 21 prosenttia vastaajista oli nimittänyt it-

selleen tietosuojavastaavan ja edelleen määritellyt tietosuojavastaavan tehtävät. 

(Tuula 2017.) 
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2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY ENNEN ASETUKSEN 

VOIMAANTULOA  

Ennen GDPR:n voimaantuloa Suomessa vallinnut henkilötietojen käsittelytapa on 

pohjautunut henkilötietolakiin. Toukokuussa 2018 voimaan tullut GDPR muistut-

taa henkilötietolakia monessa suhteessa. Henkilötietolaista poiketen asetus kuiten-

kin vaatii, että rekisterinpitäjät kykenevät todentamaan noudattavansa asetusta do-

kumentaation avulla. Henkilötietolaissa ei tällaista velvollisuutta ole ollut, vaan on 

ollut riittävää, että organisaatiot ovat ainoastaan ilmoittaneet toimivansa henkilö-

tietolain määräyksien mukaisesti, mutta tätä väittämää ei ole täytynyt osoittaa to-

deksi. Toisaalta GDPR laajentaa organisaatioiden velvollisuutta nimittää itselleen 

tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan nimittäminen ei kuitenkaan ole ollut vieras 

käsite henkilötietolain noudattamisen aikanakaan, sillä se on ollut jo aikaisemmin 

pakollista sosiaali- ja terveysalan piiriin kuuluville yrityksille (L 9.2.2007/159, § 

20). 

2.1 Henkilötietolain noudattamisen yleiset periaatteet 

Käsitteellä rekisterinpitäjä tarkoitetaan sitä tahoa, jonka tarkoituksia varten henki-

lörekisteri on luotu. Rekisterinpitäjästä on kyse myös silloin, kun tällä taholla on 

oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai tälle taholle on määrätty lainsäädän-

nössä tehtäväksi henkilörekisterin laatiminen. Tilanteesta riippuen rekisterinpitäjä 

voi olla yksityinen henkilö tai organisaatio, muttei kuitenkaan yksi henkilö tai 

osasto organisaatiosta. Käsitteen ”rekisterinpitäjä” ymmärtämiseen liittyy samalla 

olennaisesti käsite rekisteröity. Rekisteröidyllä tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan 

sitä henkilöä, johon liittyvää henkilötietoa rekisterinpitäjä käsittelee jollain tavalla. 

(Pitkänen, Tiilikka & Warma 2013, 55, 59, 107.) 

Kun puhutaan henkilötiedosta, jokaisella on varmasti selvä käsitys, mitä tällä tar-

koitetaan. Kuitenkin henkilötietolaissa henkilötiedolla tarkoitetaan huomattavasti 

laajempaa käsitettä kuin äkkiseltään voisi ajatella. Henkilötietolaissa henkilötie-

dolla tarkoitetaan kaikkea luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elin-

olosuhteitaan kuvaavia merkintöjä. Edellytyksenä tälle on, että tiedoista voidaan 
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tunnistaa kyseinen henkilö, tämän perhe tai muut samassa taloudessa asuvat. Tämän 

määritelmän mukaan itsestään selvien henkilötietojen, kuten palkanlaskennan ja 

asiakasrekisterien keräämien henkilötietojen lisäksi myös valvontakameroiden ja 

kulunvalvonnan keräämät tiedot luetaan henkilötiedoiksi. (Nyyssölä 2014, 33–34.) 

Henkilörekisteri muodostuu järjestelmällisesti kerätystä joukosta henkilötietoja. 

Henkilörekisterin muodostumisen kannalta ei ole merkitystä, onko rekisteri sähköi-

sessä vai paperisessa muodossa, kunhan tiettyä henkilöä koskevat henkilötiedot 

ovat helposti tunnistettavissa. Jokainen erillinen tiedosto, ohjelma tai tulostettu lo-

make ei yksinään muodosta henkilörekisteriä, sillä henkilörekisteri muodostuu sa-

maa käyttötarkoitusta varten kerätyistä henkilötiedoista, riippumatta siitä, mihin 

nämä kyseiset tiedot on tallennettu tai kerätty. Rekisterinpitäjän tulee itse arvioida, 

mitkä henkilötiedot muodostavat minkäkin henkilörekisterin. Kun rekisterinpitäjä 

on tunnistanut toiminnassaan hyödyntämänsä henkilörekisterit, tämän tulee laatia 

jokaisesta henkilörekisteristä erillinen rekisteriseloste. (Nyyssölä 2014, 35–36.) 

Henkilötietolaissa on esitelty erikseen henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytyk-

set, joiden täyttymistä vaaditaan, jotta rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henki-

lötietoja. Rekisterinpitäjällä on aina oltava rekisteröidyn yksiselitteinen suostumus. 

Rekisteröidyn henkilötietoja saa käsitellä sekä rekisteröidyn omasta aloitteesta että 

rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen vaatimuksien toteuttamiseksi. 

Yksiselitteisessä suostumuksessa suostumuksen tulee aina olla vapaaehtoinen ja 

suostumuksen antajan on tiedettävä, mihin tarkoitukseen suostumus on myönnetty. 

(L 22.4.1999/523 § 8; Nyyssölä 2014, 38.)  

Henkilötietolaissa on määritelty tapauksia, joissa henkilötietojen käsittely on sallit-

tua, vaikka henkilö ei olisikaan myöntänyt selkeää suostumusta tietojensa käsitte-

lyyn. Ensinnäkin rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja rekisteröidyn 

elintärkeän edun suojaamiseksi ja muiden lainsäädännössä säädettyjen velvoittei-

den noudattamiseksi. Toisaalta rekisterinpitäjällä on oikeus käsitellä henkilötietoja 

myös siinä tapauksessa, jos rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiakas- tai 

palvelussuhde. Edelleen, jos rekisterinpitäjä sattuu kuulumaan konserniyhtymään, 
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konsernilla on oikeus käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja. Henkilötietojen käsit-

tely on sallittua myös maksuliikenteen kannalta välttämättömien tietojen osalta. 

(Pitkänen ym. 2013, 80–83.) 

Rekisterinpitäjän toimintaa valvoo tietosuojavaltuutettu. Valvonnan lisäksi tieto-

suojavaltuutettu voi antaa ohjausta henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyk-

sissä. Tietosuojalautakunta sen sijaan käsittelee henkilötietolain soveltamiseen liit-

tyviä kysymyksiä ja on oikeutettu käyttämään päätösvaltaansa oman harkintansa 

mukaisesti. Tietosuojalautakunta voi esimerkiksi myöntää rekisterinpitäjälle luvan 

käsitellä henkilötietoja, vaikka henkilötietolaissa kyseisten henkilötietojen käsittely 

olisikin kielletty. (L 22.4.1999/523, §8, §38.)  

2.2 Henkilötietojen käsittely 

Rekisterinpitäjän on käsiteltävä henkilötietoja huolellisesti ainoastaan perustel-

luista syistä. Henkilötietojen keräämistä voidaan pitää perusteltuna vain silloin, kun 

rekisterinpitäjä on määritellyt ennen henkilötietojen keräämisen aloittamista sekä 

henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen että henkilötietojen keräämistavat. Jos rekis-

terinpitäjä luovuttaa henkilötietoja eteenpäin kolmansille tahoille, myös tästä on il-

moitettava. Perustelluiksi syiksi voidaan luokitella esimerkiksi palkanlaskenta ja 

siihen olennaisesti liittyvät toimenpiteet. (L 22.4.1999/523, § 5–7.)   

Arkaluontoisten tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kiellettyä. Arkaluontoisilla 

tiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, jotka liittyvät henkilön terveyteen, etniseen 

alkuperään, yhteiskunnalliseen vakaumukseen, tehtyyn rikokseen tai seksuaaliseen 

suuntautumiseen. Kuitenkin henkilötietolaissa on määritelty tiettyjä poikkeusta-

pauksia, joissa myös arkaluontoisten tietojen käsittely on sallittua. Tällaisiksi poik-

keustapauksiksi voidaan mainita esimerkiksi rekisteröidyn myöntämä suostumus 

tietojensa käsittelyyn ja laissa säädetyt tietojenkäsittelyä vaativat toimenpiteet. 

(Koskinen, Alapuranen, Heino & Lehtonen 2012, 247–248). 

Henkilötietojen käsittelyn myötä rekisterinpitäjän olennaisimpiin velvollisuuksiin 

kuuluu velvollisuus huolehtia käsittelyn tietoturvallisuudesta. Tietoturvallisuu-

dessa tarkoitetaan tässä yhteydessä laajaa käsitettä, joka kattaa kaikki toimenpiteet 
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henkilötietojen suojelemiselta niin asiattomiin käsiin joutumiselta kuin tietojenkin 

muuttumiselta, luovuttamiselta ja siirtämiseltä. Merkitystä ei ole sillä, onko tieto-

turvallisuuden vaarantuminen johtunut tahallisesta tai huolimattomuudesta johtu-

vasta teosta. Vaikka jokaisen henkilötietoja käsittelevän rekisterinpitäjän on huo-

lehdittava käsittelynsä turvallisuudesta, laissa huomioidaan rekisterinpitäjän omaa-

vat mahdollisuudet tietojen suojelemiseksi. Henkilötietojen suojaamisen tason ar-

vioinnissa huomioidaan kunkin rekisterinpitäjän käytettävissä olevat tekniset mah-

dollisuudet, tietoturvallisuudesta huolehtimisesta aiheutuvat kustannukset, käsitel-

tävien tietojen laatu, määrä, ikä ja käsittelyn merkitys yksityisyyden suojelemi-

sessa. (L 22.4.1999/523, § 32.) 

Henkilötietolaissa rekisterinpitäjä on velvoitettu noudattamaan tiettyjä keinoja hen-

kilötietojen suojelemiseksi. Ensinnäkin henkilötietojen käsittelijä on vaitiolovel-

vollinen niistä tiedoista, joita on saanut tietää henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. 

Toiseksi tarpeettomat henkilörekisterit on hävitettävä, ellei niiden säilyttämisestä 

ole erikseen määrätty lainsäädännössä. Kun henkilötietoja ei tarvita enää jokapäi-

väisten työtehtävien yhteydessä, ne voidaan arkistoida. Arkistoinnin osalta on huo-

lehdittava samoista henkilötietojen suojaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja vel-

voitteista kuin muidenkin henkilötietojen osalta. (L 22.4.1999/523, § 33–35.) 

2.3 Henkilötietolain velvoitteet rekisterinpitäjälle ja rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterinpitäjän keräämät henkilötiedot muodostavat henkilörekistereitä. Jokai-

sesta näistä olemassa olevasta rekisteristä rekisterinpitäjän on laadittava rekisteri-

seloste. Rekisteriselosteesta tulee käydä ilmi rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, 

henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, kuvaus henkilörekisterin muodostavista rekis-

teröidyistä ja näihin liittyvistä tiedoista. Selosteesta on käytävä ilmi myös kuvaus 

rekisterin suojauksen periaatteista. Tämän lisäksi rekisteriselosteesta on käytävä 

ilmi, luovutetaanko henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Jos tietoja luo-

vutetaan eteenpäin, rekisteriselosteesta on käytävä ilmi, minne kyseiset tiedot siir-

retään tai luovutetaan. (Nyyssölä 2014, 44–45.) 
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Rekisteriseloste on oltava jokaisen rekisteröidyn saatavilla. Tästä henkilötietolain 

määrittelemästä ehdosta saa poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä valtion tur-

vallisuuteen, puolustukseen, yleiseen järjestykseen, rikoksiin, verotukseen tai jul-

kiseen talouteen liittyvien tehtävien vuoksi. Rekisteriselosteen tarkoituksena on tie-

dottaa rekisteröidyille, millaisia henkilötietoja heistä on kerätty, ja missä yhtey-

dessä heidän henkilötietojaan käsitellään. Toisaalta rekisteriselosteiden laadinta 

auttaa rekisterinpitäjää arvioimaan omia perusteitaan henkilötietojen käsittelylle, 

henkilörekisteriin kuuluvia rekisteröityjä ryhmänä ja muodostamiensa henkilöre-

kisterien tietoturvallisuutta. (Nyyssölä 2014, 45; Pitkänen ym. 2013, 103.) 

Halutessaan rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä henkilötietoja hänestä on ke-

rätty eri henkilörekistereihin. Tietojen tarkastamisen yhteydessä on samalla käytävä 

ilmi henkilörekisterin laadinnan pohjana olleet lähteet, laaditun rekisterin tarkoitus 

ja mahdolliset eteenpäin luovutettavat tiedot. Rekisterinpitäjän on myönnettävä re-

kisteröidylle kyseiset tiedot ymmärrettävässä muodossa ilman aiheetonta viiväs-

tystä. Pääsääntöisesti tarkastusoikeuden hyödyntäminen on rekisteröidylle maksu-

tonta, eikä maksua siten yleensä saa periä. (Koskinen ym. 2012, 93–94; L 

22.4.1999/523, § 26, § 28.)  

Henkilörekisterin virheellinen tieto on aina oikaistava välittömästi virheellisen tie-

don tullessa ilmi. Tiedon korjaamisen osalta ei ole merkitystä, tuleeko asia ilmi re-

kisteröidyn vai rekisterinpitäjän välityksellä. Omien henkilötietojensa korjaamisen 

lisäksi rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä henkilö-

tietojaan markkinointiin liittyvissä toimenpiteissä. (L 22.4.1999/523, § 29–30.) 

2.4 Henkilötietolain suurimmat erot GDPR:ään verrattuna  

EU:n yleinen tietosuoja-asetus muistuttaa henkilötietolakia monessa suhteessa, 

mutta se on tuonut mukanaan myös muutoksia verrattuna aikaisempaan käytäntöön 

käsitellä henkilötietoja. Näiden muutoksien avulla pyritään esimerkiksi paranta-

maan rekisteröidyn oikeuksia ja yhtenäistämään henkilötietojen käsittelytapaa Eu-

roopan unionin sisällä (Andreasson, Koivisto & Ylipartanen 2016, 35). GDPR:n 
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suurten euromääräisten sanktioiden vuoksi, organisaatiot eivät uskalla jättää henki-

lötietojen oikeaoppista käsittelytapaa puolitiehen, vaan yritykset pyrkivät noudat-

tamaan asetusta pilkulleen (Lehto 2018). 

GDPR:ssä otetaan henkilötietojen ja -rekisterien tietoturvallisuuteen huomattavasti 

enemmän kantaa kuin henkilötietolaissa. Suurimpina uudistuksina voidaan mainita 

rekisterinpitäjän velvollisuus dokumentoida tapahtuneet tietoturvaloukkaukset ja il-

moittaa tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tapahtunut loukkaus vaarantaa 

rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia. Pelkkä tietoturvaloukkausten dokumentointi 

ei EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ole riittävää, vaan rekisteröidyn va-

pauksien ja oikeuksien vaarantumisesta tulee ilmoittaa myös valvontaviranomai-

selle 72 tunnin kuluttua tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta. (Hanninen, Laine, 

Rantala, Rusi & Varhela 2017, 108–111.) 

Nyyssölä (2018) toteaa, että enää viranomaisen ei tarvitse näyttää todeksi, onko 

rekisterinpitäjä rikkonut tietosuoja-asetusta, vaan rekisterinpitäjän on pystyttävä 

itse osoittamaan, ettei asetuksen määräyksiä ole rikottu. Henkilötietolaissa GDPR:n 

tarkoittamaa osoitusvelvollisuutta ei tunneta, vaan edellä määritelty niin sanottu re-

kisterinpitäjän käännetty todistustaakka on täysin uusi käsite. Ennen asetuksen voi-

maantuloa rekisterinpitäjän tuli ainoastaan noudattaa henkilötietolakia, mutta tätä 

noudattamista ei tarvinnut todistaa millään tavalla. (Nyyssölä 2018, 84.)  

Henkilötietolain mukaan rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan rekisteröidylle 

aiheuttamansa vahingon. Vahingonkorvausvelvoitteen lisäksi henkilötietolaissa on 

erikseen säädetty, mitkä henkilörekisteririkkomukset täyttävät sakon tuomitsemi-

sen edellytykset. Toisin kuin henkilötietolaissa EU:n yleisessä tietosuoja-asetuk-

sessa on määritelty tarkoin sanktioiden niin euromääräiset kuin prosentuaaliset ra-

jat. GDPR:ssä on myös säädetty vahingonkorvausvastuusta ja rikosoikeudellisesta 

vastuusta, jotka pohjimmiltaan ovat säilyneet samanlaisina kuin henkilötietolaissa. 

(Hanninen ym. 2017, 129–131; L 22.4.1999/523, § 47–48.) 

GDPR:n voimaantulo ei kumonnut organisaatioiden velvollisuutta noudattaa hen-

kilötietolakia. Henkilötietolaki ja laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuute-
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tusta kumoutuivat vasta tietosuojalain voimaantulon yhteydessä 1.1.2019. Tieto-

suojalaki pohjautuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, ja sen tarkoituksena on 

täsmentää ja täydentää asetusta. (L 1050/2018; Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 

a, 2018 b.) Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan tulla käsittelemään yksityiskohtai-

sesti tietosuojalakia, sillä tietosuojalaki käsittelee pohjimmiltaan samoja asioita 

kuin tietosuoja-asetuskin.     
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3 YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN SISÄLTÖ 

Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa henkilötiedolla tarkoitetaan, 

mitä tahansa tietoa, josta henkilö voidaan tunnistaa joko suorasti tai epäsuorasti. 

Asetuksen tuoman uuden määritelmän mukaan myös IP–osoitteet ja verkkosivujen 

keräämät evästeet ovat henkilötietoja. (Tankard 2016.) EU:n yleisen tietosuoja-ase-

tuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus varmistaa rekisterinpitäjän käsittelemien 

henkilötietojen oikeellisuus. Jos rekisteröity päättää, ettei hän halua organisaation 

keräävän hänestä henkilötietoja, hän voi vaatia tietojensa poistamista henkilörekis-

teristä. (Sobolewski, Mazur & Paliński 2017.) 

GDPR:n mukaan henkilörekisteri on mikä tahansa tietojoukko, joka sisältää jäsen-

neltyjä henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on laadittava rekisteriseloste erikseen jo-

kaisesta tunnistamastaan henkilörekisteristä. Pelkkä rekisteriselosteen laatiminen ei 

kuitenkaan ole riittävää, vaan rekisterinpitäjän on myös huolehdittava, että rekiste-

riseloste on jokaisen rekisteröidyn saatavilla. Rekisteriselosteen vaatimukset eivät 

siten ole muuttuneet verrattuna edellisessä pääluvussa esiteltyyn henkilötietolakiin. 

(Nyyssölä 2018, 255–256.) 

Jotta rekisterinpitäjä saa tietosuoja-asetuksen mukaan kerätä rekisteröidyn henkilö-

tietoja, sen on saatava rekisteröidyltä selkeä suostumus henkilötietojen keräämiseen 

ja hyödyntämiseen. Suostumus tulee olla aina annettu rekisteröidyn omasta va-

paasta tahdosta ennalta määriteltyyn tarkoitukseen siten, että rekisteröity ilmaisee 

itse selkeästi oman suostumuksensa. (Data Protection Working Party 2017, 5–6.) 

Esimerkiksi henkilön rekisteröityessä verkkosivuston käyttäjäksi, rekisterinpitäjä 

saa käyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain tähän tarkoitukseen. Käyttäjätunnuk-

sien luominen verkkosivustolle, ei siten automaattisesti anna rekisterinpitäjälle oi-

keutta hyödyntää kerättyjä tietoja myös suoramarkkinointiin. Halutessaan hyödyn-

tää suoramarkkinointia, rekisterinpitäjän tulee saada rekisteröidyn erillinen suostu-

mus henkilötietojen hyödyntämiseen myös tähän tarkoitukseen. 

Henkilötietojen käsittelijä on käsitteenä harhaanjohtava. Aiheeseen perehtymättö-

mälle henkilölle ensimmäinen ajatus voi helposti olla, että henkilötietojen käsitte-

lijällä tarkoitetaan, ketä tahansa henkilöä, jonka työtehtäviin kuuluu henkilötietojen 
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käsittely. GDPR:ssä henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan kuitenkin luonnollista 

henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän omasta 

aloitteesta tämän puolesta tai lukuun. Käytännössä organisaatioissa henkilötietojen 

käsittelijä siten on ulkopuolinen alihankkija tai muu organisaation yhteistyökump-

pani. (Hanninen ym. 2017, 22.)  

3.1 Rekisteröidyn oikeudet 

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen yksi tavoitteista on parantaa yksilön 

mahdollisuutta kontrolloida hänestä kerättyä dataa. GDPR:n myötä rekisteröidyllä 

on siten mahdollisuus päättää, missä yhteydessä hänestä kerättyjä henkilötietoja 

saadaan hyödyntää. Edelleen rekisteröidyllä on mahdollisuus päättää, haluaako hän 

kieltää henkilötietojensa käsittelyn kokonaan rekisterinpitäjältä. GDPR ei ainoas-

taan luo rekisteröidylle mahdollisuuksia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, 

vaan auttaa omalta osaltaan kehittämään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä 

tapahtuvaa tiedon välitystä. (Tuikka 2018.) 

3.1.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisuun 

Tietosuoja-asetuksessa rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa on sisäl-

löltään samanlainen kuin henkilötietolakiin sisältyvä tarkastusoikeus. GDPR:ssä ei 

kuitenkaan ole mainintaa asiantuntijoiden hyödyntämisestä osana henkilötietojen 

tarkistamista. Oikeusministeriön laatimassa mietinnössä pohdittiin kuitenkin sitä 

mahdollisuutta, että asetusta täydentävässä tietosuojalaissa säädettäisiin vielä erik-

seen asiantuntijoiden hyödyntämisestä. Tällä tavoin tietosuoja-asetuksen noudatta-

minen ei aiheuttaisi muutosta aikaisempaan henkilötietolakiin pohjautuvaan käy-

täntöön verrattuna. (Oikeusministeriö 2017 b, 152.) Tarkastusoikeudesta ja samalla 

myös rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy tietoihinsa on kerrottu tarkemmin edel-

lisessä henkilötietolakia käsittelevässä pääluvussa. 

Kuten rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihinsa myös oikeus tietojen oikaisemi-

seen on säilynyt sisällöltään vastaavanlaisena kuin henkilötietolaissa. Rekiste-

röidyn oikaisuvaatimukseen tulee vastata viimeistään kuukauden kuluttua, mutta 
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tarvittaessa rekisterinpitäjä voi saada itselleen kuukauden jatkoajan. (Valtiovarain-

ministeriö 2016, 13, 15.) Rekisteröidyn mahdollisuus oikaista omia henkilötietoja 

ei rekisterinpitäjän kannalta eroa suuresti rekisteröidyn oikeudesta tulla unohde-

tuksi. Kummassakin oikeudessa rekisterinpitäjän tulee voida vahvistaa rekiste-

röidyn henkilöllisyys, reagoida vaatimukseen saman aikarajan sisällä ja ilmoittaa 

muutoksesta eteenpäin myös muille tahoille, joille henkilötietoja on luovutettu. 

Kumpaakin rekisteröidyn oikeutta noudattaessa lähtökohtaisesti maksun periminen 

on kiellettyä. Edelleen rekisteröidyn toiveesta kieltäytyminen on sallittua vain tie-

tyissä asetuksessa tarkoin eritellyissä erityistapauksissa. (Tietosuojavaltuutetun toi-

misto 2018 c, 2018 d.) 

3.1.2 Oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profi-

lointia 

Automaattisella käsittelyllä tarkoitetaan sellaista päätöksentekotilannetta, jossa 

henkilötietojen käsittelyyn ei missään vaiheessa osallistu ihminen, ja päätös tuote-

taan automaattisesti tekniikan avulla. Ratkaisun kustannustehokkuuden vuoksi, au-

tomaattinen käsittely on käytössä erityisesti pankki- ja rahoitusalalla, verotuksessa 

ja terveydenhuollossa. Hyödyntäessään automaattista käsittelyä, rekisterinpitäjän 

on ilmoitettava menettelytavasta selkeästi rekisteröidylle. Rekisteröidyllä on oikeus 

esittää tähän oma kantansa, riitauttaa automaattisen käsittelyn avulla luotu päätös 

ja halutessaan vaatia asiansa käsittelyä ihmisen toimesta. (Euroopan komissio 2018 

a.) 

Kun rekisteröity vastustaa automaattista päätöksentekoa, rekisterinpitäjän tulee 

keskeyttää tai välttää aloittamasta kyseistä prosessia. Poikkeuksena mainittakoon 

tilanne, jossa rekisterinpitäjällä on henkilötietojen käsittelylle jokin lainsäädäntöön 

perustuva oikeus tai velvollisuus, joka ohittaa rekisteröidyn oikeuden vastustaa au-

tomaattista käsittelyä.  (Data Protection Working Party 2018, 18.) 

Automaattinen päätöksenteko on sallittu ainoastaan tilanteissa, joissa kyseinen kä-

sittelytapa on välttämättömyys rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuk-

sen muodostumiselle. Rekisterinpitäjä saa kuitenkin hyödyntää automaattista pää-
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töksentekoa myös sellaisissa tapauksissa, joista on erikseen näin säädetty joko Eu-

roopan unionin tai jäsenvaltion laatimassa lainsäädännössä. Jotta automaattinen kä-

sittely on sallittua, rekisterinpitäjällä tulee kuitenkin aina olla rekisteröidyn myön-

tämä suostumus automaattisen päätöksenteon hyödyntämiselle osana päätöksente-

koprosessia. (Euroopan komissio 2018 b.) 

Profilointi liittyy hyvin olennaisesti automaattiseen käsittelyyn. Profiloinnilla tar-

koitetaan sellaista henkilötietojen automaattista käsittelyä, jonka avulla pyritään 

selvittämään rekisteröidyn ominaisuuksia kuten taloudellista tilannetta, terveyttä, 

mieltymyksiä, käyttäytymistä, sijaintia tai liikkeitä (Hanninen ym. 2017, 21). Sekä 

automaattinen päätöksenteko että profilointi toteutetaan automaattisesti hyödyntä-

mällä tietoteknisiä ratkaisuja. Profiloinnilla selvitetään rekisteröidyn ominaisuuk-

sia, kun taas automaattisella päätöksenteolla luodaan rekisteröidyn ilmoittamien 

tietojen perusteella jokin päätös. 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa hänestä kerättyjen henkilötietojen käsit-

telyä. Rekisteröidyn näin ilmoittaessa, rekisterinpitäjällä ei ole enää oikeutta käsi-

tellä tämän henkilötietoja, ellei rekisterinpitäjä pysty osoittamaan henkilötietojen 

käsittelyn olevan yhä perusteltua. Halutessaan rekisteröidyllä on oikeus vastustaa 

vain tiettyyn tarkoitukseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä. Tällainen tilanne voi 

olla esimerkiksi suoramarkkinoinnissa. Rekisteröity voi kieltää henkilötietojensa 

hyödyntämisen suoramarkkinointiin, mutta sallii silti henkilötietojensa hyödyntä-

misen muuhun rekisterinpitäjän tarkoin ennalta määrittelemään tarkoitukseen. 

(Valtiovarainministeriö 2016, 16.) Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojensa 

käsittelyä muistuttaa suuresti rekisteröidyn oikeutta tulla unohdetuksi. Näiden oi-

keuksien erona on kuitenkin se, että rekisteröidyn vastustaessa henkilötietojensa 

käsittelyä, henkilötietoja ei tarvitse poistaa, vaan riittää, että kyseisiä henkilötietoja 

ei jatkossa enää käsitellä. 

3.1.3 Oikeus tulla unohdetuksi 

Rekisteröidyllä on mahdollisuus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan kaikki itses-

tään kerätyt henkilötiedot GDPR:ssä erikseen eritellyissä tilanteissa. Ensinnäkin 
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kerätyt tiedot on poistettava, jos kerättyjä henkilötietoja ei enää tarvita niiden alku-

peräiseen käyttötarkoitukseen. Sama pätee myös tilanteeseen, jossa rekisteröity pe-

ruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, eikä muuta laillista perustetta 

käsittelylle ole. Oikeus tulla unohdetuksi pätee myös tilanteissa, joissa rekisteröity 

vetoaa vastustamisoikeuteensa, henkilötietoja on käytetty lainvastaisesti, tietojen 

poistaminen on tarpeellista yrityksen velvoitteen toteuttamiseksi tai henkilötiedot 

ovat kerätty lapsille suunnatun sähköisen palvelun tarjoamista varten. (Hanninen 

ym. 2017, 61–62.) 

Rekisteröidyn vaatimus tulla unohdetuksi voi olla myös aiheeton, sillä GDPR:ssä 

on asetettu henkilötietojen poistamiselle rajoituksia. Rekisterinpitäjän ei tarvitse 

hävittää keräämiään tietoja, jos niiden käsittely perustuu lainsäädännössä mainitun 

velvoitteen noudattamiseen. Henkilötietoja ei tarvitse myöskään poistaa, jos ne ovat 

tarpeellisia yleistä etua palvelevan tehtävän tuottamiseen ja rekisterinpitäjälle kuu-

luvan julkisen vallan käyttämiseen. Tämän johdosta rekisterinpitäjän alaisuudessa 

työsuhteessa työskentelevä työntekijä ei voi vaatia tietojensa poistamista. Työsuhde 

perustuu työsopimuslain määräyksiin ja kyseisen lain velvoitteiden noudatta-

miseksi henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä. Työsopimuslaki ei kuiten-

kaan ole ainoa työsuhteen taustalla oleva laki, vaan työsuhteeseen liittyy olennai-

sesti myös esimerkiksi vuosiloma- ja työaikalaki lukuisten muiden lakien lisäksi. 

(Kondelin, Laitinen, & Peltomäki 2018, 89, 101, 177; Tietosuojavaltuutetun toi-

misto 2018 c.) 

Rekisteröidyn vaatimus tulla unohdetuksi voi rekisterinpitäjän kannalta olla yllät-

tävän työteliäs toteuttaa. GDPR:n mukaan ei ole riittävää, että rekisteröidyn henki-

lötiedot poistetaan rekisterinpitäjän hallussa olevista henkilörekistereistä, vaan re-

kisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen poistamisesta erikseen jokaiselle ta-

holle, jolle henkilötietoja on luovutettu eteenpäin. Rekisteröidyn niin pyytäessä re-

kisterinpitäjän tulee esittää kaikki ne tahot, joille rekisteröidystä kerättyjä henkilö-

tietoja on luovutettu. Jos rekisteröidyn henkilötiedot on julkaistu julkisina tietoina, 

rekisterinpitäjän tulee toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet ilmoittaakseen rekiste-

röidyn henkilötietoja käsitteleville tahoille rekisteröidyn vaatimuksesta. Toimenpi-

teiden kohtuullisuuden arvioinnissa huomioidaan rekisterinpitäjän käytössä oleva 
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teknologia ja henkilötietojen poistamisesta aiheutuvat kustannukset. (Tietosuoja-

valtuutetun toimisto 2018 c.) 

Oikeutta tulla unohdetuksi ei saa soveltaa sellaisessakaan tapauksessa, jossa henki-

lötietojen käsittelyllä turvataan rekisteröidyn sananvapautta tai tiedonvälitystä kos-

kevan vapauden toteutumista. Rekisterinpitäjän ei tarvitse noudattaa rekisteröidyn 

vaatimusta myöskään kansanterveyteen liittyvien syiden tai oikeudelliseen vaati-

mukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen osalta. Yleisen edun mukaisissa 

arkistointitarkoituksissa ja tieteellisissä tutkimus- tai tilastotarkoituksissa rekiste-

röity ei voi vaatia henkilötietojensa poistamista, jos tästä aiheutuu rekisterinpitäjälle 

kohtuuttomasti vaivaa. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 c.) 

Rekisteröidyn vaatimukseen tulee reagoida ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 

kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Jos henkilötietojen poistamiseen 

liittyviä pyyntöjä on useita tai tietojen poistamisen toteuttaminen on monimut-

kaista, rekisterinpitäjällä on mahdollisuus perustellusta syystä jatkaa määräaikaansa 

kahdella kuukaudella. Määräaikaa ei kuitenkaan saa pidentää, jos rekisterinpitäjä 

aikoo kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta. Vaikka rekisterinpitäjä jou-

tuu käyttämään aikaansa rekisteröidyn oikeuden toteuttamiseksi, maksun periminen 

on lähtökohtaisesti kiellettyä. Rekisteröidyn pyytäessä tietojensa poistamista tois-

tuvasti tai perusteettomista ja kohtuuttomista syistä, rekisterinpitäjä voi joko kiel-

täytyä pyynnön toteuttamisesta tai periä kohtuullisen maksun rekisteröidyltä henki-

lötietojen poistamisesta. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 c.) 

Kieltäytyessään perusteettoman tai kohtuuttoman pyynnön toteuttamisesta, rekiste-

rinpitäjän tulee aina perustella, mihin kielteinen päätös perustuu. Samassa yhtey-

dessä rekisterinpitäjän tulee kertoa myös rekisteröidyn mahdollisuudesta valittaa 

valvontaviranomaiselle tai hyödyntää muita käytettävissä olevia oikeussuojakei-

noja. Kieltäytyminen on mahdollista myös tilanteessa, jossa rekisteröity ei kykene 

tunnistautumaan luotettavalla tavalla. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 c.) 
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3.1.4 Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

Jos rekisterinpitäjän vastuulla olevien henkilötietojen salassapito, saatavuus tai 

eheys vaarantuvat, puhutaan tietoturvaloukkauksesta. Tapahtuneen tietoturvalouk-

kauksen vaatimien toimenpiteiden arvioinnissa, perusteena käytetään rekiste-

röidylle muodostuvan riskin vakavuutta. Poikkeuksetta arkaluontoisten tietojen 

vuotaminen tuottaa korkean riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille. Tieto-

turvaloukkauksen muodostumisen kannalta ei ole merkitystä, oliko kyseessä taha-

ton vai tahallinen tapahtuma. Tämän vuoksi tietoturvaloukkauksesta on kyse niin 

tilanteessa, jossa työntekijä tahallisesti kopioi ja julkaisee henkilötietoja ulkopuoli-

sille henkilöille, kuin henkilötietoja sisältävän kovalevyn tuhoutumisessa. (Euroo-

pan komissio 2018 c.) 

Rekisterinpitäjän ei tarvitse ilmoittaa rekisteröidylle kaikista tapahtuneista tietotur-

valoukkauksista. Asetuksen mukaan ilmoitus on toimitettava rekisteröidylle aino-

astaan, jos tapahtunut loukkaus aiheuttaa korkean riskin tämän oikeuksille ja va-

pauksille. Vaikka tietoturvaloukkauksesta ei tulisikaan ilmoittaa rekisteröidylle, jo-

kaisesta tapahtuneesta tietoturvaloukkauksesta tulee aina ilmoittaa 72 tunnin sisällä 

havaitsemisesta valvontaviranomaiselle. (Tietosuojatyöryhmä 2017 c, 20; Tieto-

suojavaltuutetun toimisto 2018 f.)  

Korkeasta riskistä puhuttaessa tietovuodosta aiheutuu huomattava vaikutus niille 

rekisteröidyille, joiden henkilötietoja on vuotanut. Vakavasta riskistä puhuttaessa 

yksilölle aiheutuvat seuraukset ovat vaikutukseltaan kriittisiä, laajoja tai vaarallisia. 

Rekisteröidylle ei tarvitse ilmoittaa matalasta tai keskitasoisesta riskistä, sillä ilmoi-

tuksen toimittaminen valvontaviranomaiselle on riittävää. Matalasta riskistä puhu-

taan, kun tietovuoto ei todennäköisesti vaikuta rekisteröityyn tai riski on vaikutuk-

seltaan pieni. Keskitasoisesta riskistä puhuttaessa tietovuoto saattaa vaikuttaa re-

kisteröityyn, mutta vaikutus ei todennäköisesti ole huomattava. (Data Protection 

Commission 2018.) 

Tietosuoja-asetuksessa on määritelty kolme erityistapausta, joissa rekisteröidylle ei 

tarvitse ilmoittaa edes korkean riskin tuottavista tietoturvaloukkauksista. Ilmoitusta 
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ei vaadita tilanteessa, jossa rekisterinpitäjä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja or-

ganisatoriset suojatoimenpiteet henkilötietojen suojelemiseksi. Sama pätee myös 

tilanteeseen, jossa rekisterinpitäjä on tietoturvaloukkauksen tapahtumisen jälkeen 

tehnyt jatkotoimenpiteitä, jotka todennäköisesti estävät korkean riskin toteutumi-

sen. Jos rekisteröidylle laaditusta ilmoituksesta aiheutuisi kohtuuttomasti vaivaa, 

ilmoitusta ei tarvitse laatia. Kohtuuttomasta tilanteesta voi olla kyse esimerkiksi 

silloin, kun rekisteröityjä ei tunneta. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjän tulee 

kuitenkin hyödyntää julkista tiedotusta, jolla on mahdollisuus tavoittaa kaikki re-

kisteröidyt. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 f.) 

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on määritelty vähimmäisvaatimukset rekiste-

röidylle laadittavan ilmoituksen sisällöstä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi tietotur-

valoukkauksen luonne ja rekisteröidyn yhteyshenkilön yhteystiedot. Yhteyshenkilö 

voi olla joko tietosuojavastaava tai muu henkilö, riippuen siitä, onko organisaatio 

nimennyt itselleen tietosuojavastaavan. Ilmoituksessa on kerrottava rekisteröidylle 

todennäköisesti aiheutuvista seurauksista ja seurauksien minimoinniksi tehdyistä 

toimenpiteistä. (Tietosuojatyöryhmä 2017 c, 21.) 

Rekisteröidylle laaditun ilmoituksen ei tulisi sisältää pelkästään vähimmäisvaati-

muksen mukaisia tietoja, vaan rekisterinpitäjän kannattaisi samassa yhteydessä in-

formoida rekisteröityä tälle mahdollisesti aiheutuneista riskeistä ja ehdottaa toimen-

piteitä riskien minimoinniksi. Tietoturvaloukkauksista laadittava ilmoitus auttaa si-

ten omalta osaltaan henkilötietojen tietosuojan säilyttämisessä. Tämän johdosta re-

kisterinpitäjän laiminlyödessä ilmoitusvelvollisuuttaan rekisteröidylle, rekisterinpi-

täjälle saatetaan langettaa rangaistuksena seuraamus. (Tietosuojatyöryhmä 2017 c, 

4, 21.) 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on Suomen valvontaviranomainen. Valvontaviran-

omaisen tehtävänä on valvoa GDPR:n noudattamista ja panna se käytäntöön itse-

näisesti ja riippumattomasti. Oman harkintansa mukaan valvontaviranomainen voi 

esimerkiksi määrätä rekisterinpitäjän ilmoittamaan tapahtuneesta tietoturvalouk-

kauksesta rekisteröidylle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta rekisterinpitäjä löy-
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tää tietoturvaloukkauksien ilmoittamiseen tarkoitetun sähköisen lomakkeen ja ar-

kaluontoisten tietojen lähettämiseen tarkoitetun Oikeusministeriön turvapostin. 

Sähköiseen lomakkeeseen rekisterinpitäjän tulee täyttää muun muassa yhteystie-

tonsa, kuvauksen tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta, tietoturvaloukkauksen si-

sällöstä ja sen aiheuttamista seuraamuksista. (Nyyssölä 2018, 300; Tietosuojatyö-

ryhmä 2017 b, 4; Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 g.) 

3.1.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Yksinkertaisuudessaan rekisteröidyn oikeudella siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

tarkoitetaan tilannetta, jossa rekisterinpitäjä rekisteröidyn aloitteesta siirtää kerätyt 

henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä rekisteröidyn oikeutta ei kuitenkaan 

sovelleta sellaiseen käsittelyyn, joka on tarpeellista yleistä etua koskevan tehtävän 

suorittamiseen tai julkisen vallan tehtävien toteuttamiseen. Rekisteröidyn oikeu-

desta siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle ei aikaisemmin ole lainsää-

dännössä säädetty tietosuoja-asetuksen tarkoittamalla tavalla. Lainsäädännössä tie-

tojen siirtäminen ei siltikään ole täysin vieras aihe, vaan tietojen siirtämisestä on 

säädetty jo aikaisemmin esimerkiksi sopimuksien päättämistä säätelevän lainsää-

dännön yhteydessä. (Tietosuojatyöryhmä 2017 d, 3–4; Valtiovarainministeriö 

2016.) 

Rekisterinpitäjän tulee soveltaa rekisteröidyn oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä 

toiseen ainoastaan tietyissä ennalta määritellyissä tapauksissa. Ensinnäkin rekiste-

röidyn oikeutta sovelletaan ainoastaan automaattiseen käsittelyyn. Toiseksi siirret-

tävien tietojen tulee koskea rekisteröityä ja olla rekisteröidyn itsensä toimittamia. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekisterinpitäjän ei tule siirtää toiselle rekis-

terinpitäjälle sellaisia tietoja, jotka perustuvat rekisterinpitäjän omaan arviointiin tai 

tulkintaan. Kuten missä tahansa muussakin tietosuoja-asetuksen säätelemässä re-

kisteröidyn oikeudessa, myös oikeudessa siirtää tiedot järjestelmästä toiseen käsit-

telyn oikeuskäsittelyn pohjalla täytyy olla rekisteröidyn myöntämä suostumus. 

Henkilötietojen siirtäminen ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti kolmansien osa-

puolien oikeuksiin tai vapauksiin. (Tietosuojatyöryhmä 2017 d, 4, 8; Tietosuojaval-

tuutetun toimisto 2018 e.) 
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Rekisterinpitäjä ei saa estää toista rekisterinpitäjää saamasta rekisteröidyn henkilö-

tietoja. Estämisellä ei tässä yhteydessä tarkoiteta vain rekisterinpitäjän kieltäyty-

mistä henkilötietojen siirrosta, vaan tietosuoja-asetuksessa tarkoitetaan tällä huo-

mattavasti laajempaa käsitettä. Asetuksen mukaan estämisestä on kyse myös sellai-

sissa tilanteissa, joissa rekisterinpitäjä hankaloittaa henkilötietojen siirtämistä toi-

selle rekisterinpitäjälle maksun perimisen, tiedostomuodon, sovellusliittymän tai 

esimerkiksi tietojen tallennusmuodon avulla. (Tietosuojatyöryhmä 2017 d, 16.) 

Rekisteröidyn oikeuden toteuttamiseksi, tiedot on toimitettava jäsennellyssä, ylei-

sesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjän tulee huo-

lehtia myös siirtotiedoston tietosuojasta. Siirtotiedosto tulee toimittaa oikealle re-

kisterinpitäjälle tai muutoin on tapahtunut tietoturvaloukkaus. Asianmukaisilla sa-

laustoimenpiteillä voidaan pienentää riskiä tietojen joutumisesta vääriin käsiin. 

(Tietosuojatyöryhmä 2017 d, 18, 20–21.) 

Rekisterinpitäjän on reagoitava rekisteröidyn pyyntöön siirtää tiedot järjestelmästä 

toiseen ilman aiheetonta viivästystä. Aiheettomalla viivästyksellä tarkoitetaan rea-

gointia viimeistään kuukauden sisällä, jonka aikana rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa 

rekisteröidylle tiedot toteutetuista toimenpiteistä. Tarpeen vaatiessa monimutkai-

sissa tapauksissa rekisterinpitäjällä on mahdollisuus pidentää käsittelyaikaansa 

kuukaudesta kolmeen kuukauteen, kunhan rekisteröidylle on toimitettu selvitys 

myöhästymisen syistä alkuperäisen määräajan sisällä. Rekisterinpitäjällä on mah-

dollisuus kieltäytyä kokonaan henkilötietojen siirron toteuttamisesta, mutta tällöin 

rekisterinpitäjän tulee kertoa syy päätökseensä ja informoida rekisteröidylle tämän 

mahdollisuudesta valittaa valvontaviranomaiselle tai hyödyntää muita käytettävissä 

olevia oikeussuojakeinoja (Tietosuojatyöryhmä 2017 d, 15).  

Rekisterinpitäjä saa periä tekemistään toimenpiteistä maksun ainoastaan, jos rekis-

teröidyn pyyntö on perusteeton tai kohtuuton esimerkiksi rekisteröidyn esittäessä 

pyyntönsä useasti lyhyen ajanjakson sisällä. Nykyaikana digitalisaatio on mahdol-

listanut sovellusten integroinnin ja siten myös tietojen automaattisen keräämisen, 

jonka johdosta rekisterinpitäjälle muodostuu vain harvoin asetuksessa tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta. Rekisterinpitäjälle muodostuu siten peruste kieltäytymiselle 
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tai veloituksen perimiselle vain harvoin. (Lahti & Salminen 2014, 20–21; Tietosuo-

jatyöryhmä 2017 d, 16.) 

3.2 Rekisterinpitäjän velvollisuudet 

Rekisterinpitäjän velvollisuudet tukevat ja mahdollistavat rekisteröityjen oikeuk-

sien toteutumista. Vaikka nämä velvollisuudet auttavat rekisterinpitäjää toimimaan 

asetuksen vaatimuksien mukaisesti, ne lisäävät omalta osaltaan rekisterinpitäjän 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvää työn määrää. Seuraavissa alakappaleissa kerro-

taan tarkemmin rekisterinpitäjän kannalta oleellisimpien velvollisuuksien sisäl-

löstä. 

3.2.1 Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus 

Organisaation tulee pystyä osoittamaan, että se huomioi EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen eri osa-alueet toiminnassaan. Toimiakseen osoitusvelvollisuuden mukai-

sesti rekisterinpitäjän on voitava osoittaa toimivansa asetuksessa kerrottujen yleis-

ten periaatteiden mukaisesti. (Valtiovarainministeriö 2016.) Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen 2016/679 toisen luvun viidennen artiklan ensimmäisessä 

kohdassa on määritelty seuraavat henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet: 

 Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys.  

 Käyttötarkoitussidonnaisuus. Käyttötarkoitussidonnaisuudella tarkoite-

taan sitä, että henkilötietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen kuin 

ne on alun perin hankittu. 

 Tietojen minimointi. Rekisterinpitäjän tulee pyrkiä säilyttämään järjes-

telmissään vain henkilötietojen käsittelytarpeen kannalta tarpeellisia tie-

toja. 

 Täsmällisyys. Henkilötietojen on oltava henkilörekisterissä oikeita ja 

mahdolliset virheelliset tai epätarkat tiedot on poistettava viipymättä. 

 Säilytyksen rajoittaminen. Henkilötiedot on säilytettävä sellaisessa 

muodossa, jossa rekisteröity on tunnistettavissa vain niin kauan kuin 

henkilötiedon käsittely on tarpeellista. 
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 Eheys ja luottamuksellisuus. Rekisterinpitäjän on varmistuttava käsitte-

lemiensä henkilötietojen tietosuojasta. (EU 2016/679, artikla 5.) 

 

Osoitusvelvollisuus on yksi keskeisimmistä rekisterinpitäjän velvollisuuksista. 

Voidaankin ajatella, että jokaisen rekisteröidyn oikeuden ja rekisterinpitäjän vel-

vollisuuden noudattaminen ja dokumentointi sisältyvät myös osoitusvelvollisuuden 

noudattamiseen. Rekisterinpitäjän tulee voida osoittaa, miten tietosuojaan liittyviä 

riskejä on tunnistettu ja millä toimenpiteillä näihin riskeihin on reagoitu. Se, kuinka 

laajasti ja kattavasti rekisterinpitäjän tulee osoittaa toimintansa olevan GDPR:n mu-

kaista on tapauskohtaista ja riippuu muun muassa käsiteltävien henkilötietojen mää-

rästä ja luonteesta. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2018 h.) 

3.2.2 Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja 

Rekisterinpitäjän on huolehdittava käsittelemiensä henkilötietojen tietoturvasta. 

Tietosuoja-asetuksessa tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, 

jonka tapahtumisesta aiheutuu henkilötietojen lainvastainen käsittely. Tietoturva-

loukkauksella tarkoitetaan henkilötietojen tuhoutumista, häviämistä, muuttumista, 

luvatonta luovuttamista tai saantia joko vahingossa tai lainvastaisesti. Rekisterinpi-

täjällä on ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkaustilanteissa ja hänen on ilmoitet-

tava rekisteröidylle tietoturvaloukkauksesta, jos henkilötietojen luottamuksellisuus 

on jollain tavalla vaarantunut. Jos tietoturvaloukkaus aiheuttaa rekisteröidylle kor-

kean riskin tämän oikeuksille ja vapauksille, ilmoitus on aina tehtävä. Ilmoitusvel-

vollisuus ei koske vain rekisteröidylle tapahtuvaa ilmoitusta, vaan rekisterinpitäjän 

on ilmoitettava tietoturvaloukkaustilanteista myös valvontaviranomaiselle. (Valtio-

varainministeriö 2016, 10, 13, 30.) 

Jotta rekisterinpitäjä voi varmistua käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta, tä-

män on arvioitava, millaisia henkilöriskejä toimintaan sisältyy.  Riskien arvioinnin 

jälkeen, rekisterinpitäjän on laadittava vaikutuksenarviointi niistä henkilöriskeistä, 

jotka se on tunnistanut korkeiksi. Vaikutuksenarvioinnissa rekisterinpitäjän on ku-

vattava vähintään käsittelytoimensa ja käsittelynsä tarkoituksen, arvioitava käsitte-

lynsä tarpeellisuutta tarkoituksiinsa nähden, arvioitava rekisteröidyn oikeuksia ja 
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vapauksia koskevia riskejä ja suunniteltava toimenpiteet puuttuakseen tunnista-

miinsa riskeihin. Jos rekisterinpitäjä ei laadi vaikutustenarviointia ollenkaan, laatii 

vaikutustenarvioinnin väärällä tavalla tai jättää valvontaviranomaisen kuulematta 

asetuksen mukaisissa tapauksissa, rekisterinpitäjälle voidaan määrätä hallinnolli-

sina sakkoina enintään kaksi prosenttia edeltävän vuoden liikevaihdosta tai 10 mil-

joonan euron hallinnollinen sakko, riippuen siitä, kumpi kyseisistä arvoista on suu-

rempi. (Tietosuojatyöryhmä 2017 b, 4–5.) 

Rekisterinpitäjän kannalta ilmoitusvelvollisuuden osalta kaikkein ongelmallisinta 

on tietoturvaloukkauksiin liittyvä 72 tunnin sääntö. Tällä tarkoitetaan yksinkertai-

suudessaan sitä, että rekisterinpitäjällä on tietoturvaloukkauksen havaitsemisesta 72 

tuntia aikaa laatia valvontaviranomaiselle ilmoitus tietoturvaloukkauksesta. Jos re-

kisterinpitäjä ei voi laatia ilmoitusta aikarajan puitteissa, rekisterinpitäjän on selvi-

tettävä valvontaviranomaiselle viivästymisen syyt. Valvontaviranomaiselle laadit-

tavassa ilmoituksessa on mainittava vähintään kuvaus siitä mitä on tapahtunut, 

loukkauksen kohteeksi joutuneiden rekisteröidyn ryhmät ja lukumäärät, tietosuoja-

vastaavaan nimi ja yhteystiedot, loukkauksesta todennäköisesti aiheutuvat vaiku-

tukset rekisteröidylle ja kuvaus niistä toimenpiteistä, joiden avulla rekisterinpitäjä 

lieventää tai ratkaisee tilanteen. (Valtiovarainministeriö 2016, 26.) 

Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta kieltäytyä valvontaviranomaisen pyynnön toteut-

tamisesta. Jos rekisterinpitäjä on nimittänyt itselleen tietosuojavastaavan, yhteis-

työvelvoitteesta huolehtiminen kuuluu tietosuojavastaavalle eikä rekisterinpitäjälle. 

Rekisterinpitäjän yhteistyövelvoitteeseen luetaan myös valvontaviranomaiselle laa-

dittavat ilmoitukset tietoturvaloukkauksista. (Valtiovarainministeriö 2016, 30.) 

3.2.3 Tietosuojavastaavan nimittäminen 

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 37 artiklan ensimmäisen kohdan 

mukaan organisaation on määritettävä itselleen tietosuojavastaava, jos yksi tai use-

ampi seuraavista kolmesta ehdosta täyttyy. Tietosuojavastaavaa ei ole kuitenkaan 

pakollista nimittää, jos artiklan 37 ehdot eivät täyty, mutta Tietosuojatyöryhmä suo-

sittelee silti tietosuojavastaavan vapaaehtoista nimittämistä kaikille organisaati-

oille. Tietosuojavastaavan vapaaehtoinen nimittäminen on organisaatiolle yksi 
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mahdollinen keino todentaa, että organisaatiossa toimitaan Euroopan unionin ylei-

sen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Vapaaehtoisesti nimitetyn tietosuojavastaavan 

asema on identtinen verrattuna lakisääteisten velvoitteiden perusteelta nimitettyyn 

tietosuojavastaavaan. (EU 2016/679, artikla 37.) 

Tietosuojavastaava on nimitettävä, jos: 

 Henkilötietojen käsittelyä suorittaa viranomainen tai julkishallinnon elin lu-

kuun ottamatta tuomioistuimia. 

 Henkilötietojen käsittelijän tai rekisterinpitäjän ydintehtävät muodostuvat 

henkilötietojen käsittelystä, jotka vaativat henkilötietojen säännöllistä ja jär-

jestelmällistä seuraamista. 

 Henkilötietojen käsittelijän tai rekisterinpitäjän ydintehtäviin liittyy erityis-

ten henkilötietoryhmien tai rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien hen-

kilötietojen käsittelyä. (EU 2016/679, artikla 37.) 

Vaikka asetuksessa ei määritellä tietosuojavastaavan koulutustaustaa tai ammatti-

pätevyyttä, tietosuojavastaavan on tunnettava yleinen tietosuoja-asetus perusteelli-

sesti. Tietosuojavastaavan olisi myös hyvä tuntea mahdollisimman tarkkaan orga-

nisaatio ja organisaation toimiala. (Tietosuojatyöryhmä 2017 a, 13.) Kun tietosuo-

javastaava tuntee edustamansa rekisterinpitäjän toiminnan tarkasti, tietosuojavas-

taava pystyy neuvomaan rekisterinpitäjää asetuksen noudattamisessa ottamalla 

huomioon juuri tämän rekisterinpitäjän toimintaan liittyvät henkilörekisterit ja hen-

kilötiedot.   

Tietosuojavastaavan on saatava osallistua kaikkiin organisaatiossa tapahtuviin hen-

kilötietojen suojaa koskevien kysymysten käsittelyyn ja Tietosuojatyöryhmä suo-

sitteleekin muun muassa tietosuojavastaavan läsnäoloa säännöllisesti johdon ko-

kouksissa ja muissa tietosuojaan vaikuttavissa päätöksentekotilanteissa. Tietosuo-

javastaavan organisaation toimintaan osallistamisen lisäksi tietosuojavastaavalle on 

toimitettava tarvittavat resurssit tämän tehtävän hoitamiselle. Tietosuojavastavan 

on toimittava riippumattomasti, eikä rekisterinpitäjä siten saa antaa ohjeita tieto-
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suojavastaavalle, kuinka tämän tulisi suorittaa velvollisuutensa. Tietosuojavastaa-

valla voi kuitenkin olla organisaatiossa myös muita työtehtäviä, kunhan tästä ei ai-

heudu eturistiriitoja.  (Tietosuojatyöryhmä 2017 a, 15–18.) 

3.3 Laiminlyönneistä aiheutuvat sanktiot 

Jos rekisterinpitäjä laiminlyö yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen, se voi pa-

himmillaan joutua maksamaan enintään 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia yri-

tyksen edeltävän tilikauden vuotuisesta liikevaihdosta sanktioina (Edwards & Orme 

2017). Tietosuoja-asetuksen laiminlyönnistä aiheutuvat sanktiot ovat niin suuret, 

että ne voivat pahimmillaan aiheuttaa yrityksen konkurssin. Sanktioiden suuruus ja 

se tekijä, että EU:n yleinen tietosuoja-asetus koskee kaikkia organisaatioita auttaa 

varmistamaan, että useimmat organisaatiot ovat aloittaneet valmistautumisen ase-

tuksen voimaantuloon hyvissä ajoin. 

Monille yrityksille hallinnolliset sakot toimivat tärkeimpinä kannusteina asetuksen 

noudattamiseen. Hallinnollisten sakkojen suuruus riippuu laiminlyönnin vakavuu-

desta. Hallinnollisten sakkojen määräämisessä sakon suuruudeksi tulee aina se 

arvo, joka on määrällisesti suurempi.  Pahimmillaan perustavanlaatuisten velvoit-

teiden laiminlyönnistä hallinnolliset sakot voivat olla yllä mainitun mukaisesti 20 

miljoonaa euroa tai 4 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta liike-

vaihdosta. Muiden velvoitteiden rikkomisesta sakon suuruus on pienempi, joko 10 

miljoonaa euroa tai 2 prosenttia yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta liike-

vaihdosta. (EU 2016/679, artikla 83.) 

Perustavanlaatuisiin velvoitteisiin kuuluvat asetuksen yleiset periaatteet, rekiste-

röidyn suostumus, rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvoitteet liittyen tie-

tojen siirtämiseen EU:n ulkopuolelle. Valvontaviranomaisen määräyksien noudat-

tamatta jättäminen ja valvontaviranomaisen työn hankaloittaminen tulkitaan myös 

perustavanlaatuisten velvoitteiden laiminlyönniksi. (Hanninen ym. 2017, 130.) 

Hallinnollisia sakkoja ei välttämättä määrätä enimmäismäärän mukaan, sillä ase-

tuksessa on eritelty tiettyjä rikkomusta lieventäviä tekijöitä. Sanktioiden määrään 



   37 

 

vaikuttaa niin rikkomuksen vakavuus ja laajuus kuin rekisterinpitäjän tekemät toi-

menpiteet vahingon minimoinniksi. Edelleen lieventäväksi asianhaaraksi voidaan 

tulkita rekisterinpitäjän yhteistyöhalukkuus valvontaviranomaisen kanssa ja rekis-

terinpitäjän oma-aloitteisuus rikkeen ilmoittamisesta valvontaviranomaisen tietoon. 

Toisaalta rekisterinpitäjän aikaisemmat rikkomukset ja rikkomuksen tahallisuus 

voivat osaltaan kasvattaa sanktion suuruutta. Edellä mainitut esimerkit eivät ole ai-

noita huomioon otettavia seikkoja sakon suuruuden määräytymistä arvioidessa, 

sillä asetuksessa on eritelty myös muita seikkoja.  (EU 2016/679, artikla 83.) 

Jos rekisteröidylle on aiheutunut rekisterinpitäjän rikkomuksesta joko aineellinen 

tai aineeton vahinko, rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan aiheutuneen va-

hingon rekisteröidylle. Koska henkilötietojen käsittelijä ei ole rekisterinpitäjän ta-

voin vastuussa käsittelemistään henkilötiedoista, henkilötietojen käsittelijä on va-

hingonkorvausvelvollinen ainoastaan tilanteessa, jossa tämä on poikennut rekiste-

rinpitäjän ohjeistuksesta tai henkilötietojen käsittelijöitä koskevien velvoitteiden 

noudattamisesta. (Nyyssölä 2018, 310.) 

3.4 GDPR:stä aiheutuneet käytännön toimenpiteet 

Jotta organisaatio voi toimia GDPR:n mukaisesti, sen on ymmärrettävä ja osattava 

soveltaa asetuksen sisältöä liiketoiminnassaan. Vaikka tietosuoja-asetuksen nou-

dattaminen voi aluksi tuntua mahdottomalta tehtävältä, organisaation ei tarvitse 

jäädä yksin asetukseen liittyvien kysymyksien kanssa. Euroopan unionin yleisen 

tietosuoja-asetuksen noudattamisen avuksi internetistä löytyy aiheeseen liittyen 

runsaasti tietoa ja soveltamisohjeita. Jos internetistä saatavilla oleva tieto ei tarjoa 

riittävästi apua, organisaatio voi hyödyntää ulkopuolisten tahojen tarjoamia koulu-

tustilaisuuksia tai -palveluita. 

Tunnistaakseen organisaatiossa hyödynnettävät henkilötiedot ja näihin liittyvät ris-

kit, rekisterinpitäjän tulee arvioida nykytilaansa. Nykytilan arviointi ei sellaisenaan 

ole riittävää, vaan rekisterinpitäjän tulee arvioida myös käsittelemiensä henkilötie-

tojen oikeusperustaa ja omia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimintaperiaat-

teita. Kun rekisterinpitäjä ymmärtää oman nykytilansa, tämän on helpompi pohtia, 
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mitä riskejä henkilötietojen käsittelyyn ja keräämiseen liittyy. (Tietosuojavaltuute-

tun toimisto 2018 h.) Koska osoitusvelvollisuuteen liittyy olennaisesti dokumen-

tointi, on sitä parempi, mitä enemmän kirjallista dokumentaatiota rekisterinpitäjä 

tuottaa osoittaakseen toimivansa asetuksen mukaisesti.  

Rekisteriselosteiden laadinta on ollut pakollista jo ennen tietosuoja-asetusta (Pitkä-

nen ym. 2013, 107). Tästä johtuen vaatimus rekisteriselosteiden laatimiselle ei vält-

tämättä aiheuta rekisterinpitäjälle ylimääräistä työtä. Kuitenkin jos organisaatiossa 

rekisteriselosteita ei ole laadittu tai ne ovat sisällöltään puutteellisia, tulee rekiste-

rinpitäjän välittömästi päivittää rekisteriselosteet ajantasaisiksi. 

Rekisterinpitäjän tiedonantovelvollisuus pohjautuu rekisteröidyn oikeuksiin sisäl-

tyviin vaatimuksiin. Voidakseen osoittaa tiedonantovelvollisuutensa noudattami-

sen, rekisterinpitäjän tulee laatia ajantasainen kirjallinen kuvaus henkilötietojen kä-

sittelystä. Pienten ja keskisuurien yrityksien onneksi selostetta käsittelytoimista ei 

lähtökohtaisesti tarvitse tehdä, jos organisaatiossa ei työskentele yli 250 henkilöä. 

Henkilömäärästä huolimatta seloste on aina laadittava, jos henkilötietojen käsittely 

aiheuttaa todennäköisesti riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, käsittely ei 

ole satunnaista tai henkilötiedot muodostuvat erityisten tietoryhmien ja rikkomuk-

siin liittyvistä tiedoista. Seloste on organisaation sisäinen asiakirja ja toimii samalla 

olennaisena asiakirjana osoitusvelvollisuuden todentamisen apuna. (Tietosuojaval-

tuutetun toimisto 2018 i; Valtiovarainministeriö 2016, 14.) 

Tietosuoja-asetuksen myötä rekisterinpitäjä on joutunut pohtimaan, tarvitseeko or-

ganisaation sopimuksia päivittää vai ovatko sopimukset olleet jo aikaisemmin si-

sällöltään asetuksen mukaisia. Sopimuksien päivittämistä tulee harkita etenkin hen-

kilötietojen käsittelijöiden kanssa solmittujen sopimuksien osalta. Henkilötietojen 

tietosuojan varmistamiseksi, rekisterinpitäjän tulisi määritellä sopimuksissaan hen-

kilötietojen käsittelijän vastuut ja mahdolliset rajoitukset henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyen. (Huikko, Hämäläinen, Juntunen, Lehto & Sulin 2017.) 

Tietosuojatyöryhmän laatimassa ohjeessa liittyen rekisteröidyn oikeuteen siirtää 

tiedot järjestelmästä toiseen, tietosuojatyöryhmä suositteli rekisterinpitäjiä kehittä-
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mään työvälineitä siirron mahdollistamiseen, kuten erilaisia lataustyökaluja tai so-

vellusliittymiä. Käytännössä rekisterinpitäjällä on valittavanaan henkilötietojen 

siirtämiseen kaksi erilaista vaihtoehtoa, jotka täydentävät toisiaan. Rekisterinpitäjä 

on voinut valita rekisteröidyn oikeuden toteuttamistavakseen joko järjestelmän, 

joka poimii tarvittavat tiedot automaattisesti tai muodostaa manuaalisesti siirrettä-

vistä tiedostoista tietoaineiston, joka edelleen siirretään toisen rekisterinpitäjän hal-

tuun. (Tietosuojatyöryhmä 2017 d, 3, 17.) 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on pakottanut organisaatiot kehittä-

mään yrityksessä vallitsevia henkilötietojen käsittelytapoja. Koska GDPR on tullut 

voimaan toukokuussa 2018, organisaatioilla on jo ollut aikaa sopeutua ja muodos-

taa käytännön työtapoja asetuksen noudattamisen avuksi. Organisaatioiden huo-

kaistaessa helpotuksesta GDPR:n suhteen, seuraava henkilötietoihin liittyvä uudis-

tus on jo suunnitteilla. Suunnitteilla oleva Euroopan unionin EPrivacy–asetus tulee 

täydentämään GDPR:n säädöksiä ja parantaa sekä sähköisen viestinnän luottamuk-

sellisuutta että yksityisyyden suojaa.  EPrivacy tulee tämän hetken tietojen mukaan 

muuttamaan ainakin sähköisen suoramarkkinoinnin ja evästeiden hyödyntämisen 

pohjalla olevia säännöksiä. (Latvanen 2018.) 
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4  TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

Tutkimusmenetelmät ja aineisto –pääluvussa esitellään tarkemmin opinnäytetyössä 

hyödynnettävä tutkimusmenetelmä. Tutkimusmenetelmän valinnan lisäksi päälu-

vussa avataan tutkimuksen toteuttamisprosessia aina haastatteluiden ja kyselylo-

makkeiden suunnittelusta niiden toteuttamiseen saakka. Ottamalla kantaa tutkimuk-

sen luotettavuuteen pyritään saavuttamaan mahdollisimman vertailukelpoiset ja to-

dellista tilannetta kuvaavat tulokset. 

4.1 Kohdeorganisaation esittely  

Kokkolan Satama Oy koostuu kolmesta satamanosasta, Kantasatamasta, Hopeaki-

ven satamasta ja Syväsatamasta. Kussakin satamanosassa käsitellään tietyn tyyp-

pistä tavaraliikennettä. Kantasatama on keskittynyt kappaletavaran ja konttien kä-

sittelyyn. Yrityksen asiakkailla on myös mahdollisuus hyödyntää Kantasatamassa 

olevia varastointimahdollisuuksia ja mahdollisuuttaan purkaa ja lastata aluksia si-

sätiloissa AWT–terminaalissa. Hopeakivensatamassa on keskittytty käsittelemään 

vaaleaa kuivaa bulkkimateriaalia, ja Syväsatamassa on sen sijaan keskitytty käsit-

telemään tummaa kuivaa bulkkimateriaalia. (Kokkolan Satama Oy 2018 a, 2018 b; 

Meridian Publications Ltd 2018, 10–14, 36.) 

Kokkolan Satama Oy on Kokkolan kaupungin tytäryhtiö, jonka osakkeet Kokkolan 

kaupunki omistaa kokonaisuudessaan. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä Kokkolan Sa-

tama Oy:n liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa. Kyseisenä vuonna organisaation 

liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa eli 21,8 prosenttia. Vuoden 2017 tilikauden päät-

tyessä organisaatiossa työskenteli toimitusjohtajan lisäksi 30 työntekijää. Viimei-

sen 15 vuoden aikana yritys on investoinut toimintaansa yli 110 miljoonalla eurolla. 

Organisaation toimintaan tehdyt investoinnit ja organisaation toimintamalli ovat 

tuottaneet tulosta, sillä organisaatio on nykyisin Suomen suurin raaka-aine- ja rai-

deliikennesatama ja Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. (Kokkolan Satama 

Oy 2018 d.)  

Yrityksen toimialan vuoksi aluskäyntien ja tavaraliikenteen toteutuneet määrät ovat 

suoraan verrannollisia organisaation liikevaihdon kehittymiseen. Vuonna 2017 
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Kokkolan Satama Oy:ssä vieraili 622 alusta. Näiden aluksien välityksellä tuodusta 

tai viedystä tavaraliikenteestä tuontia oli 1,85 miljoonaa tonnia ja vientiä 5,69 mil-

joonaa tonnia. Yhteensä tämä tekee Sataman kokonaistavaraliikenteeksi 7,54 mil-

joonaa tonnia, joka on kasvua 12,9 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. (Kokkolan 

Satama Oy 2018 d.) 

Vuoteen 2020 mennessä organisaation tavoitteena on kasvattaa tavaraliikenteensä 

määrä 13 miljoonaan tavaratonniin. Saavuttaaksensa tavoitteensa Kokkolan Satama 

Oy kehittää vuosina 2018–2020 toimintaansa muun muassa hankkimalla uusia nos-

tureita, rakentamalla kenttä- ja varastoalueita ja syventämällä Kokkolan satamaan 

johtavaa meriväylää nykyisestä 13 metrin syvyydestä 14 metrin kulkusyvyyteen. 

Vastaavasti meriväylän syventämisen lisäksi myös varsinainen satama-allas ruopa-

taan ja syvennetään. Meriväylän syventäminen luo Panamax–aluksille mahdolli-

suuden kuljettaa 10 000 tonnia nykyistä tilannetta enemmän bulkkimateriaalia. 

(Meridian Publications Ltd 2018, 6, 23.) 

4.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, mutta tutki-

muksessa hyödynnetään myös kvantitatiivista tutkimusmenetelmää kyselylomak-

keen laadinnassa ja sen analysoinnissa. Määrällisen tutkimusmenetelmän element-

tien hyödyntämisestä huolimatta tutkimus on pohjimmiltaan laadullinen kehittä-

mistutkimus. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä mahdollistaa parhaiten ilmiön 

verbaalisen kuvailemisen ja tämän kerätyn tiedon analysoinnin. Kvantitatiivinen 

tutkimus keskittyy verbaalisen kuvailun sijaan ilmiön kuvaukseen numeerisen tie-

don perusteelta. (Heikkilä 2008, 17.) 

Puolistrukturoitu haastattelu valikoitui haastatteluissa hyödynnettäväksi menetel-

mäksi. Kyseisen menetelmän avulla haastattelut voidaan toteuttaa johdonmukai-

sesti kuitenkin antaen haastateltaville vapauden kertoa omin sanoin oman mielipi-

teensä. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään samat 

kysymykset, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei anneta (Eskola & Suoranta 

2005, 86). Puolistrukturoiduista haastatteluista kerätyistä vastauksista laaditaan liit-

teessä neljä esitellyn asiakirjan rakenteen mukaisesti vain toimeksiantajan käyttöön 
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tarkoitetut asiakirjat. Näistä asiakirjoista ensimmäinen kuvaa henkilötietojen käsit-

telyä henkilökunnan näkökulmasta taloushallinnon osastolla ja toinen henkilötieto-

jen käsittelyä henkilökunnan näkökulmasta teknisellä osastolla. 

Kyselytutkimus mahdollistaa laajan tutkimusaineiston keräämisen suhteellisen no-

peasti. Vaikka kyselylomakkeen varsinainen lähettäminen sähköpostin välityksellä 

ei vie käytännössä ollenkaan aikaa, hyvä kyselylomake vaatii haastatteluihin ver-

rattuna huomattavasti tarkempaa suunnittelua. Haastatteluita toteutettaessa on mah-

dollista laajentaa käsiteltäviä aihepiirejä, kun taas lähetetty kyselylomake on aina 

lopullinen, eikä muutoksia voida enää tehdä. Suunnittelun yhteydessä on siten 

oleellista varmistaa, että kyselylomakkeen kysymykset ovat selkeitä ja samassa ky-

symyksessä ei kysytä useaa asiaa. Tarkoin laadittujen kysymyksien lisäksi myös 

kysymyksiin vastaavat ja informaatiota tuottavat vaihtoehdot ovat oleellisia luotet-

tavan aineiston keräämisen kannalta. (Hirsjärvi ym. 2007, 190, 197–198.) 

Kyselytutkimus auttaa syventämään puolistrukturoiduissa haastatteluissa esille 

nousseita asioita auttaen siten toimeksiantajaa entisestään kehittämään toimintata-

paansa. Toisaalta haastattelut auttavat toimeksiantajaa kartoittamaan henkilökun-

tansa keskuudessa vallitsevia toimintatapoja ja työntekijöidensä ajatuksia asetuksen 

noudattamiseen liittyen.  

4.3 Tutkittavan ryhmän rajaus ja haastateltavien kuvaus 

Haastatteluiden osalta tutkittava ryhmä on rajattu koskemaan ainoastaan Kokkolan 

Satama Oy:n taloushallinnon ja teknisen osaston henkilökuntaa, jotka käsittelevät 

henkilötietoja tai henkilörekistereitä osana työtehtäviään. Jotta kyselytutkimus olisi 

mahdollisimman vertailukelpoinen, kyselyyn vastaavien organisaatioiden tulee 

muistuttaa mahdollisemman paljon Kokkolan Satama Oy:n organisaatiorakennetta. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kyselytutkimuksessa kerätään vastauksia lo-

gistiikan alan osakeyhtiöiltä, jotka tuottavat palveluita yritysasiakkaille. 

Tutkittava ryhmä on haastatteluiden osalta rajattu koskemaan niitä Kokkolan Sa-

tama Oy:n osastoja, joissa henkilötietojen käsittely on yleisintä. Toisen haastatte-

luita koskevan kriteerin avulla halutaan varmistaa, että tutkimuksessa haastatellaan 
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vain sellaisia henkilöitä, joiden työtehtäviin sisältyy jollain tasolla Euroopan unio-

nin yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen. Jos asetus ei liity työntekijän työ-

tehtäviin mitenkään, olisi sekä tutkimuksen aiheen että toimeksiantajan kannalta 

aiheetonta haastatella myös näitä henkilöitä. 

Puolistrukturoiduissa haastatteluissa käsitellään yksityiskohtaisesti toimeksiantajan 

käsittelemiä henkilötietoja ja yrityksessä vallitsevia sisäisiä toimintatapoja. Yrityk-

sen sisäiset toimintaan liittyvät tiedot ja toimintatavat ovat salassa pidettäviä tietoja, 

eikä niitä siten tässä opinnäytetyössä voida tuoda julkisiksi. Kokkolan Satama Oy:n 

salassa pidettävien tietojen suojelemiseksi puolistrukturoitujen haastatteluiden tu-

lokset esitellään opinnäytetyössä vain yleisellä tasolla. Toimeksiantajan käyttöön 

on kuitenkin laadittu opinnäytetyöstä erillinen dokumentaatio, johon haastattelui-

den tulokset on purettu yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin siten, ettei yksittäistä 

toimeksiantajan työntekijää voida tunnistaa. 

4.4 Haastattelurungon ja kyselylomakkeen esittely 

Haastatteluissa keskitytään selvittämään, millaisia henkilötietoja ja henkilörekiste-

reitä haastateltava käsittelee, ja miten näiden henkilötietojen ja henkilörekisterien 

käsitteleminen toteutuu käytännössä osana haastateltavan työtehtäviä. Haastatte-

luissa halutaan myös selvittää, millaisia ajatuksia Euroopan unionin yleinen tieto-

suoja-asetus herättää, ja onko asetuksen voimaantulo aiheuttanut muutoksia aikai-

sempaan henkilötietojen käsittelytapaan. Kyselylomakkeen avulla kerätyllä aineis-

tolla pyritään ensisijaisesti löytämään uusia näkökulmia ja kehittämismahdolli-

suuksia GDPR:n noudattamiseen. Toisaalta kyselylomakkeen laatiminen luo toi-

meksiantajalle mahdollisuuden huomata, vastaako organisaation tietosuoja-asetuk-

sen noudattamistapa muita logistiikan alan toimijoita. 

Puolistrukturoitujen haastatteluiden toteuttamisen avulla halutaan selvittää henki-

lökunnan keskuudessa vallitseva tapa noudattaa Euroopan unionin yleistä tieto-

suoja-asetusta. Koska GDPR:n noudattaminen on ollut pakollista vuoden 2018 tou-

kokuusta lähtien, toimeksiantaja on laatinut jo aikaisemmin tietosuoja-asetuksen 

määrittelemät ja vaatimat asiakirjat osoitusvelvollisuutensa tueksi. Kyseiset asian-
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tuntijayrityksen ja Kokkolan Satama Oy:n yhteistyössä laatimat asiakirjat käsitte-

levät tietosuoja-asetusta koko organisaation näkökulmasta. Toimeksiantajan aikai-

semmin laadituista asiakirjoista poiketen opinnäytetyön yhteydessä tuotettujen 

asiakirjojen lähtökohtana ovat henkilökunnan omat kokemukset ja heidän henkilö-

kohtaiset toimintatapansa GDPR:n vaatimuksien täyttämiseksi.  

Kyselylomakkeessa käsitellään yksityiskohtaisemmin EU:n yleisen tietosuoja-ase-

tuksen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumista eri organisaatioissa. 

Opinnäytetyössä kyselytutkimuksen toteuttamisen avulla mahdollistetaan GDPR:n 

kattavampi käsittely ja uusien näkökulmien tuominen haastatteluihin. Toimeksian-

tajalla on myös mahdollisuus verrata opinnäytetyön viidennessä pääluvussa esitel-

tyjä kyselytutkimuksen tuloksia omaan toimintatapaansa, jolloin organisaatio voi 

tehdä omia johtopäätöksiään GDPR:n noudattamistavastaan muihin logistiikan alan 

osakeyhtiöihin verrattuna. 

Kyselylomakkeessa käsitellyistä aiheista voidaan tunnistaa karkeasti jaoteltuna 

neljä eri osa-aluetta, jotka ovat rekisteröidyn oikeudet, rekisterinpitäjän velvolli-

suudet, asetuksen voimaantulosta aiheutuneet toimenpiteet ja vastaajan oma näkö-

kulma EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen. Edelleen kyselylomak-

keen avulla halutaan tunnistaa, kuinka hyvin tai huonosti eri organisaatiot ovat ot-

taneet asetuksen tuomat muutokset huomioon omassa liiketoiminnassaan. 

4.5 Aineiston keruu 

Aineiston keruu suoritettiin puolistrukturoitujen haastatteluiden ja kyselylomakkei-

den avulla, mutta aineiston keruussa hyödynnettiin myös osallistuvaa havainnoin-

tia. Kyselytutkimus toteutettiin haastatteluita ennen, jotta kyselytutkimuksesta ke-

rättyä aineistoa voitaisiin hyödyntää haastatteluiden toteuttamisessa. Osallistuvalla 

havainnoinnilla tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan tilannetta, jossa tutkija osallis-

tuu tutkittavien toimintaan (Hirsjärvi ym. 2007, 226). 

Haastatteluita toteutettiin sekä vuoden 2018 marras–joulukuussa että vuoden 2019 

tammikuussa Kokkolan Satama Oy:ssä. Ennen varsinaisten haastatteluiden toteut-
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tamista suoritettiin yksi koehaastattelu, jonka toteuttamisen avulla selvitettiin haas-

tattelun kesto ja haastattelussa esitettyjen kysymyksien hyödyllisyys. Haastateltavat 

valittiin osallistuvan havainnoinnin välityksellä havaittujen tietojen perusteelta, sen 

mukaan, sisältyikö henkilön työtehtäviin jollain tavalla henkilötietojen käsittely. 

Opinnäytetyöstä tai Kokkolan Satama Oy:lle tuotetusta aineistosta ei haastatelta-

vien luottamuksen säilyttämiseksi voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.  

Kyselylomake lähetettiin niille organisaatioille, joiden organisaatiorakenne muis-

tuttaa mahdollisimman suurilta osin Kokkolan Satama Oy:n organisaatioraken-

netta. Toimeksiantajan toimialan ja yhtiömuodon vuoksi tutkimuksen perusjouk-

koon oli loogista ajatella kuuluvan ainoastaan niitä logistiikan alalla toimivia osa-

keyhtiöitä, jotka tuottavat palveluita ensisijaisesti yritysasiakkaille. Koska Suo-

messa on lukuisia logistiikan alalla toimivia osakeyhtiöitä, kyselytutkimusta ei ole 

mahdollista toteuttaa koko perusjoukolle. Aineiston keruussa hyödynnetyssä otan-

nassa perusjoukosta valittiin vain ne yritykset, jotka olivat löydettävissä Suomen 

Yrittäjien ylläpitämästä yrityshaku Synergiasta (Suomen Yrittäjät 2018 b).  

Liitteestä neljä löytyvä kyselylomake ei ulkonäöllisesti vastaa lopullista lähetettyä 

kyselylomaketta, sillä kyselylomake laadittiin sähköisesti Google Forms :in avulla. 

Kysely lähetettiin organisaatioille ensimmäisen kerran 26.10.2018 ja organisaati-

oille annettiin vastausaikaa 11.11.2018 asti. Tämän vastausajan aikana yrityksiä 

muistutettiin kaksi kertaa kyselyyn vastaamisesta. Edelleen kyselylomakkeen tu-

loksista on kerrottu tarkemmin seuraavissa viidennessä ja kuudennessa pääluvuissa. 
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5 TUTKIMUSAINEISTON TULOKSET 

Tutkimuksessa hyödynnettävä tutkimusaineisto kerättiin kyselytutkimuksen ja puo-

listrukturoitujen haastatteluiden toteuttamisen avulla. Kyselytutkimuksen vastaa-

jien määrä ja siten myös vastausprosentti jäivät kuitenkin valitettavan matalaksi. 

Puolistrukturoitujen haastatteluiden toteuttamisen avulla opinnäytetyössä saavutet-

tiin silti opinnäytetyön laajuuteen suhteutettuna riittävän luotettava kuva logistiikan 

alalla vallitsevasta tavasta noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. 

5.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Opinnäytetyön kyselylomake lähetettiin logistiikan alalla toimiville osakeyhtiöille, 

jotka ovat keskittyneet tuottamaan palveluita muille yritysasiakkaille. Kyselytutki-

mukseen ei siten ole kerätty kaikkia Suomessa logistiikan parissa toimivia organi-

saatioita. Kyselylomakkeen toteuttamista varten organisaatioiden yhteystiedot ke-

rättiin Suomen Yrittäjien ylläpitämästä yrityshaku Synergiasta, josta on löydettä-

vissä vain ne yritykset, jotka ovat Suomen Yrittäjät ry:n jäsenyrityksiä (Suomen 

Yrittäjät 2018 b). Kyselytutkimus lähetettiin yhteensä 497 osakeyhtiölle, joista 44 

organisaatiota osallistui ja kertoi omasta tavastaan noudattaa Euroopan unionin 

yleistä tietosuoja-asetusta. Koska yritykset vastasivat valitettavan huonosti kysely-

lomakkeeseen, vastausprosentti jäi vain 8,9 prosenttiin.  

Kyselytutkimus lähettiin ensimmäisen kerran organisaatioille sähköpostitse 

26.10.2018 saatekirjeen (Liite 1) esittelemän tavan mukaisesti. Vastauksien vähäi-

syyden vuoksi vastaamatta jättäneille yrityksille lähetettiin ensimmäinen muistutus 

31.10.2018 ja toinen muistutus 5.11.2018. Muistutuksien ohessa lähetetty saatekirje 

pohjautui alkuperäiseen saatekirjeeseen. Lähetettyihin muistutuksiin lisättiin uusi 

erillinen tekstikappale, jonka avulla pyrittiin houkuttelemaan yrityksiä vastaamaan 

kyselylomakkeeseen. Vastauksien vähäisyys on valitettavaa, mutta ei täysin yllät-

tävääkään. Organisaatioita on vaikea motivoida vastaamaan, sillä kyselytutkimuk-

seen vastaaminen ei kuulu yrityksen ydintoimintaan. 
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5.1.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselylomakkeen (Liite 2) alussa kartoitettiin vastaajien taustatietoja. Vastaajien 

taustatietoja kartoitettiin kolmessa ensimmäisessä kysymyksessä. Taustatietojen 

keräämisen avulla pyrittiin selvittämään, onko organisaation toiminnan laajuudella 

tai henkilökunnan suuruudella merkitystä organisaation tapaan noudattaa tieto-

suoja-asetusta.  

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien henkilökunnan suuruutta. Ky-

selyyn vastanneista osakeyhtiöistä 61,4 prosenttia oli alle 10 henkilön PK–yrityk-

siä. Mikroyrityksien vastauksien suuri määrä selittyy sillä, että Suomessa toimivista 

yrityksistä 93,3 prosenttia on mikroyrityksiä (Suomen Yrittäjät 2018 a). Vastaajista 

siten vain 38,6 prosenttia oli yli 10 henkilön yrityksiä. Kuvio 1 esittelee yksityis-

kohtaisemmin vastaajien henkilökunnan suuruutta. 

Kuvio 1. Vastaajien henkilökunnan suuruus. 

Vastaajien liikevaihdon suuruus myötäilee (Kuvion 1) henkilökunnan suuruutta 

esittävää jakaumaa. Vastanneista yrityksistä 54,6 prosenttia oli alle kahden miljoo-

nan euron liikevaihdon omaavia pieniä osakeyhtiöitä. Organisaatioista 29,5 prosen-
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tilla liikevaihto oli suuruudeltaan 2 000 000 – 5 000 000 euroa. Tämän johdosta ai-

noastaan 15,9 prosenttia yrityksistä oli saavuttanut yli viiden miljoonan euron lii-

kevaihdon. Edelleen näistä 15,9 prosentista vain 4,5 prosenttia omasi yli 12 miljoo-

nan euron liikevaihdon. 

Palkanlaskennan voidaan ajatella olevan kaikkein tärkein henkilöstöhallinnon teh-

tävä, kun otetaan huomioon GDPR:n vaatimukset. Palkanlaskennan ulkoistaminen 

on tyypillistä etenkin pienien yrityksien keskuudessa henkilöstön vähäisyyden joh-

dosta, mutta myös suuret yritykset ovat voineet ulkoistaa henkilöstöhallintonsa pa-

rantaakseen prosessiensa tehokkuutta. 

Kyselytutkimukseen osallistuneista yrityksistä 65,9 prosentissa työskenteli henkilö, 

joka hallitsi palkanlaskentaan liittyvät työtehtävät. Organisaation toiminta oli vain 

9,1 prosentilla yrityksistä niin laajaa, että organisaatiorakenteeseen sisältyi henki-

löstöhallinnon osasto. Osakeyhtiöistä 25 prosenttia oli ulkoistanut henkilöstöhallin-

toon liittyvät toiminnot ulkopuoliselle toimijalle, kuten tilitoimistolle. Yrityksen 

päätös ulkoistamiselle voi johtua useista eri syistä. Esimerkiksi palkanlaskennan 

ulkoistaminen voi johtua organisaation koosta, halusta tehostaa prosesseja tai orga-

nisaation halusta keskittyä ydinosaamiseen. Kyselyyn osallistuneista yrityksistä 

13,6 prosenttia kertoi henkilöstöhallintonsa ulkoistamisen johtuvan halusta keskit-

tyä organisaation ydintoimintaan. Loput 11,4 prosenttia henkilöstöhallinnon ulkois-

taneista yrityksistä kertoi päätöksensä johtuneen siitä, ettei organisaatiossa työsken-

tele henkilöstöhallinnosta vastaavaa ammattilaista.  

5.1.2 Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilörekisterit 

Henkilötiedot ja henkilörekisterit ovat GDPR:ssä keskeisessä roolissa. Tietosuoja-

asetus pakottaa rekisterinpitäjät tunnistamaan, millaisia henkilötietoja organisaatio 

käsittelee. Henkilötietojen tunnistamisen jälkeen rekisterinpitäjän tulee varmistua, 

että GDPR:ssä eritellyt henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeusperusteet täytty-

vät. Liitteen 2 kyselylomakkeen neljännessä kysymyksessä selvitettiin, mistä orga-

nisaatioiden henkilötiedot ja edelleen henkilörekisterit olivat muodostuneet. Koska 

rekisterinpitäjien henkilötiedot eivät muodostu vain yhdestä lähteestä, organisaatiot 

saivat kysymykseen vastatessaan valita yhden tai useamman vaihtoehdon.  
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Kuviossa 2 esitellyt vastausvaihtoehdot voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kate-

goriaan. Ensimmäinen kategoria koostuu organisaation sisäisessä toiminnassa ke-

rätyistä henkilökuntaan liittyvistä henkilötiedoista, kuten palkanlaskennasta. Toi-

nen kategoria muodostuu ulkoisilta sidosryhmiltä kerätyistä henkilötiedoista. Vii-

meiseen kolmanteen kategoriaan lukeutuvat organisaation ja henkilökunnan tieto-

jen turvaamiseksi tehdyt toimenpiteet. Kaikkia vaihtoehtoja ei voida jakaa yksiselit-

teisesti edellä esitettyihin ryhmiin. Esimerkiksi sopimukset voivat olla yhtä hyvin 

rekisterinpitäjän ja alihankkijan välillä solmittuja kuin rekisterinpitäjän ja työsuh-

teessa olevan rekisteröidyn välisiä työsopimuksia. 

Kuvio 2 osoittaa palkanlaskentaan liittyvien henkilötietojen olevan rekisterinpitä-

jien keskuudessa yleisin käsiteltävä henkilötietotyyppi. Kyselyyn vastanneista yri-

tyksistä 40 eli 90,9 prosenttia kertoi henkilötietojensa muodostuneen palkanlasken-

nan pohjalla olevista tiedoista. Vastanneista 25 eli 56,8 prosenttia kertoi henkilötie-

tojensa muodostuvan työaikaseurannan pohjalta. Organisaatioissa työaikaseuranta 

kattaa tyypillisesti yrityksen oman henkilökunnan, mutta organisaatio saattaa laa-

jentaa työaikaseurantansa myös alihankkijoidensa työntekijöille. 

Organisaatioista 54,5 prosenttia keräsi henkilötietoja asiakas- ja toimittajarekisterin 

välityksellä. Kyseinen prosenttiosuus voi kuitenkin olla osittain vääristynyt ja hen-

kilötietoja ei muodostu näin suurella osalla yrityksistä asiakas- ja toimittajarekiste-

rin kautta. Huomioitavaa on, että GDPR:n mukaan yrityksistä kerätyt tiedot eivät 

ole henkilötietoja. Asetuksessa tarkoitetut henkilötiedot muodostuvat ainoastaan 

luonnollisista henkilöistä kerätyistä tiedoista, joista rekisteröity on tunnistettavissa. 

Vastanneista yrityksistä 40,9 prosenttia kertoi sopimuksiensa sisältävän henkilötie-

toja tai muodostavan henkilörekisterin.  

Kyselyyn vastanneista organisaatioista vain 4,5 prosenttia ilmoitti keräävänsä re-

kisteröidyn henkilötietoja. Verkkosivuilta esimerkiksi evästeiden avulla kerättyjä 

tietoja hyödynnetään ensisijaisesti markkinointiin. Tietojen keräämisen avulla re-

kisterinpitäjällä on mahdollisuus selvittää verkkosivuston kävijämääriä ja rekiste-

röidyn verkkosivulta hakemia tietoja. Monilla yrityksien kotisivuilla kuluttajan on 
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mahdollista lähettää palautetta erillisen yhteydenottolomakkeen avulla. Kuten muu-

allakin tapahtuvassa henkilötietojen keräämisessä, myös verkkosivuston kerää-

mistä henkilötiedoista on aina ilmoitettava rekisteröidylle. Esimerkiksi yhteydenot-

tolomakkeista kerättyjä yhteystietoja ei saa hyödyntää muuhun kuin siihen tarkoi-

tukseen kuin ne on alun perinkin kerätty, ellei rekisteröity ole selkeästi myöntänyt 

luvan tietojensa käsittelyyn rekisterinpitäjän ennalta tarkoin määriteltyyn tarkoituk-

seen. Digitalisaation myötä organisaatioiden verkkosivustojen määrä on lisäänty-

nyt. Kaikilla verkkosivuilla ei kuitenkaan kerätä tietoja, vaan etenkin pienien yri-

tyksien verkkosivut voivat sisältää ainoastaan yrityksen yhteystiedot, mahdollisten 

toimitilojen aukioloajat ja perustiedot organisaatiosta ja sen toiminnasta. 

Etenkin arkaluontoisten tietojen parissa työskentelevät rekisterinpitäjät ja laajan lii-

ketoiminnan omaavat organisaatiot voivat hyödyntää toiminnassaan kulunvalvon-

taa ja tallentavaa kameravalvontaa. Kulunvalvonta ja tallentava kameravalvonta 

edesauttavat asiattomien henkilöiden pääsyn estämistä yrityksen toimitiloihin tai 

yrityksen hallussa oleviin tietoihin. Arvioitaessa, muodostuuko kameravalvonnasta 

henkilötietoja, on muistettava aina huomioida, että vain tallentavasta kameraval-

vonnasta muodostuu henkilötietoja. Kuviosta 2 huomataan, että sekä kulunvalvonta 

että tallentava kameravalvonta ovat käytössä seitsemällä vastaajalla eli 15,9 pro-

senttiosuudella. 

Rekisterinpitäjistä kuusitoista eli 36,4 prosenttia kertoi hyödyntävänsä sähköposti-

luetteloita, jotka sisältävät henkilötietoja. Luonnollisten henkilöiden puhelinnume-

roita toiminnassaan hyödynsi 18 eli 40,9 prosenttia yrityksistä. Organisaatioissa 

sekä puhelinnumeroita että sähköpostiosoitteita voidaan hyödyntää moneen eri tar-

koitukseen. Näitä voidaan hyödyntää niin asiakassuhteiden hoitamisessa kuin orga-

nisaation sisäisessä toiminnassa. Arvioitaessa, milloin nämä puhelinnumerot ja säh-

köpostiosoitteet luetaan henkilötiedoiksi, tulee huomioida, että tallennetut yleiset 

puhelinvaihdenumerot ja yleiset esimerkiksi info@yritysx.fi muodossa olevat säh-

köpostiosoitteet eivät ole GDPR:n tarkoittamia henkilötietoja.  
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Vastaajista 24 eli 54,5 prosenttia totesi sähköisten asiakirjojen sisältävän henkilö-

tietoja. Paperisten asiakirjojen osalta 18 eli 40,9 prosenttia kertoi näiden asiakirjo-

jen sisältävän henkilötietoja. Organisaatioiden itse laatimien raporttien vain 11,4 

prosenttia yrityksistä kertoi sisältävän henkilötietoja. Toimivien IT–ratkaisujen 

vuoksi asiakirjojen tuottaminen ainoastaan kynän ja paperin avulla on harvinaista 

ja vanhentunut toimintatapa. Asiakirjat laaditaan tyypillisesti tietokoneen avulla tai 

saadaan suoraan yrityksen käytössä olevista sovelluksista, kuten palkanlaskentaoh-

jelmasta. Paperisessa muodossa olevat henkilötietoja sisältävät asiakirjat ovatkin 

usein kopioita sähköisessä muodossa olevista raporteista tai dokumenteista.   

 

Kuvio 2. Henkilötietojen ja henkilörekisterien muodostuminen. 

Useimmat kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoivat rekisteröidyn saavan tietää 

organisaation sisäisistä julkaisuista, mihin henkilörekistereihin heidät on merkitty. 
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Tämä 52,3 prosenttiosuuden hyödyntämä tapa on täysin hyväksyttävä, jos organi-

saation käsittelemät henkilötiedot muodostuvat ainoastaan työntekijöiden henkilö-

tiedoista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi organisaatioilla, jotka tarjoavat pal-

veluitaan vain yritysasiakkaille. Yritysasiakkaiden yhteystiedot ja pankkitilinume-

rot eivät ole GDPR:n mukaisia henkilötietoja, joten yrityksille ei GDPR:n mukaan 

ole pakollista kertoa, mihin henkilörekistereihin nämä kuuluvat. 

Organisaatioista 11,4 prosenttia kertoi rekisteröidyn saavan tietää, mihin rekisterei-

hin heidät on merkitty organisaation ilmoitustauluilta. Periaatteessa ilmoitustaululla 

tiedottaminen voi olla toimiva ratkaisu rekisterinpitäjän omalle henkilökunnalle. 

Se, tavoittaako ilmoitustaulu kaikki rekisteröidyt ja kertoo tarpeeksi kattavasti or-

ganisaatiossa hyödynnettävistä rekistereistä, onkin sitten toinen asia. Ilmoitustau-

lun sijaan organisaatio voi hyödyntää rekisteröidyn informoimiseen erillistä tallen-

nussijaintia, josta kaikki organisaation työntekijät voivat nähdä, mihin henkilöre-

kistereihin heistä on tietoja tallennettu, ja kuinka organisaatio käsittelee hallussaan 

olevia henkilötietoja. Yhteistä tallennussijaintia hyödynsi tiedotustapana 6,8 pro-

senttia vastaajista. 

Vastaajista 25 prosenttia kertoi rekisteröidyn saavan tietää, mihin henkilörekiste-

reihin hänet on merkitty organisaation omilta kotisivuilta. Organisaatioiden vas-

tauksista voidaan päätellä, että näillä yrityksillä on mitä todennäköisemmin luon-

nollisia henkilöitä joko alihankkijoina tai asiakkaina. Verkkosivuilla vieraillessaan 

luonnolliset henkilöt saavat siten tietää, mihin henkilörekistereihin heidät on mer-

kitty, ja kuinka heistä kerättyjä henkilötietoja käsitellään. Organisaatioiden ulko-

puolisille sidosryhmille lähetettyä sähköpostijulkaisua hyödynsi 9,1 prosenttia or-

ganisaatioista. Vastaajista 6,8 prosenttia kertoi lähettäneensä ulkoisille sidosryh-

mille suunnattuja julkaisuja muuten kuin sähköpostin välityksellä, esimerkiksi kir-

jepostin avulla. 

Kyselylomakkeen vaihtoehtoon ”Muu” vastasi viisi eri yritystä. Näistä yrityksistä 

kolme kertoi rekisteröityjen saavan tietää henkilökohtaisen tiedottamisen avulla, 

mihin henkilörekistereihin heidät on merkitty. Organisaatioiden tiedottaminen re-

kisteröidylle henkilökohtaisesti on toimiva ratkaisu organisaatiossa työskenteleville 
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henkilöille. Suullisesti toimitettu tiedotus ei sellaisenaan ole riittävää, vaan tieto-

suoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi organisaation on laadittava 

myös kirjallinen dokumentaatio, jonka avulla se voi osoittaa toimivansa asetuksen 

mukaisesti. Kahden vastaajan kertomat tavat rekisteröityjen informoimiseen olivat 

selvästi puutteellisia ja asetuksen vastaisia. Ensimmäinen näistä vastaajista kertoi, 

että rekisteröity ei voi mitenkään saada tietää, mihin henkilörekistereihin hänestä 

on kerätty tietoja. Toinen vastaajista sen sijaan kertoi, että rekisteröity saa kysy-

mällä tietää, mihin henkilörekistereihin hänestä on kerätty tietoja.  

5.1.3 Henkilötietojen tietosuoja 

Organisaatioista 72,7 prosenttia kertoi käsiteltävien henkilötietojen olevan suojattu 

virustorjunnan, palomuurin ja rajattujen käyttöoikeuksien avulla. Henkilötietoja 

suojattiin laaditun henkilötietojen käsittelyohjeen avulla 17 eli 38,6 prosentissa yri-

tyksistä. Rekisterinpitäjistä 9,1 prosenttia koki sopimuksien päivittämisen olevan 

tarpeellista henkilötietojen tietosuojan varmistamiseksi. Vastaajista 11,4 prosenttia 

kertoi hyödyntämiensä sovelluksien lokitietojen toimivan apuna henkilötietojen 

suojaamisessa. Kyselylomakkeen ”Muu, mikä?”–vaihtoehtoon vastasi kaksi orga-

nisaatiota. Ensimmäinen näistä yrityksistä kertoi suojaavansa henkilötietoja tallen-

tamalla henkilötietoja sisältävät asiakirjat kassakaappiin, kun taas toinen vastaajista 

kertoi säilyttävänsä henkilötiedot lukitussa arkistokaapissa. 

Kuten Kuviosta 3 voidaan huomata vastaajista 21 eli 47,7 prosenttia arvioi henki-

lötietojensa ajantasaisuutta ja tarpeellisuutta jokaisen henkilötietojen käsittelyker-

ran yhteydessä. Muiden vastaajien käytännöt vaihtelivat enemmän, ja rekisterinpi-

täjistä 20,5 prosenttia kertoi arvioivansa henkilötietoja kerran vuodessa. Sen sijaan 

vuotta harvemmin tietojen ajantasaisuutta ja tarpeellisuutta arvioi 18,2 prosenttia 

yrityksistä. Henkilötietojen ajantasaisuutta tai tarpeellisuutta arvioi kerran kuukau-

dessa tai kerran puolessa vuodessa vain 6,8 prosenttia yrityksistä. 

Henkilötietojen tarpeellisuuden ja ajantasaisuuden arviointi jokaisella käsittelyker-

ralla ei ole huono toimintatapa, eikä siitä aiheudu haittaa. Kaikkien organisaatioiden 

ei kuitenkaan ole tarpeellista noudattaa näin tiheää tarkistusaikataulua henkilötieto-

jen määrän ja laadun vuoksi. Valtiovarainministeri on suositellut, että organisaatiot 
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hyödyntävät toiminnassaan vuosikelloa. Tällöin rekisterinpitäjä on määritellyt vuo-

sikelloon esimerkiksi henkilötietojen tarpeellisuuden ja ajantasaisuuden arvioinnin 

osalta, kuinka usein kyseinen arviointi toteutetaan. (Valtiovarainministeriö 2016, 

20.) Kyselylomakkeeseen vastanneet organisaatiot, jotka kertoivat arvioineensa 

henkilötietojen ajantasaisuutta harvemmin kuin kerran vuodessa, eivät todennäköi-

sesti hyödynnä toiminnassaan vuosikelloa. Nämä yritykset voivat siten arvioida 

henkilötietojen ajantasaisuutta ainoastaan silloin kun muistavat tai pahimmillaan 

eivät aikomuksistaan huolimatta koskaan. 

Henkilötietojen säännöllinen arviointi auttaa varmistamaan, että rekisterinpitäjän 

käsittelemät henkilötiedot ovat tietosuoja-asetuksen mukaisesti aina oikein ja mah-

dolliset virheet korjataan välittömästi. Arvioimalla henkilöntietojen ajantasaisuutta 

ja tarpeellisuutta, organisaatiolla on mahdollisuus ehkäistä tietoturvaloukkauksien 

syntymistä. Vanhentuneiden ja virheellisten tietojen poistaminen vähentää tietotur-

valoukkauksille alttiiden henkilötietojen määrää. Vaikka kaikki organisaation kä-

sittelemät henkilötiedot olisivatkin ajantasaisia, rekisterinpitäjä voi arvioinnin yh-

teydessä huomata parannusmahdollisuuksia henkilötietojen käsittelytavastaan. 

Kuvio 3. Henkilötietojen ajantasaisuuden ja tarpeellisuuden arviointi. 
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Organisaation henkilökunta on sekä yrityksen voimavara että yrityksen pahin uhka 

henkilötietojen tietosuojan vaarantumiselle. Jotta organisaatioon kuuluvat henkilöt 

osaavat käsitellä henkilötietoja asiankuuluvasti, heille tulee järjestää koulutusta tai 

vähintäänkin tiedottaa organisaation sisäisessä viestinnässä henkilötietojen oikeasta 

käsittelytavasta. Kyselytutkimukseen osallistuneista yrityksistä 68,2 prosenttia oli 

informoinut henkilökunnalleen organisaation tavasta noudattaa Euroopan unionin 

tietosuoja-asetusta. Yrityksistä 20,5 prosenttia kertoi järjestäneensä henkilökunnal-

leen sekä koulutusta että tiedottaneensa asetuksen sisällöstä ja noudattamistavasta 

organisaation sisällä. Huolestuttavasti 11,4 prosenttia vastaajista kertoi, että henki-

lökunnalle ei ole järjestetty koulutusta tai tiedotusta. Kuitenkin on mahdollista, että 

näin vastanneet yritykset ovat niin pieniä, että organisaatiolla ei ole yrittäjän lisäksi 

muita työntekijöitä tai yritys hyödyntää toiminnassaan alihankkijoita ja vuokra-

työntekijöitä. 

5.1.4 Varautuminen GDPR:n noudattamiseen 

Organisaatioilla on ollut mahdollisuus valmistautua tietosuoja-asetuksen vaatimuk-

siin hyvissä ajoin. Jo ennen asetuksen voimaantuloa organisaatioilla on ollut mah-

dollisuus pohtia henkilötietojen käsittelyn nykytilaansa ja päivittää osoitusvelvolli-

suuden noudattamisen todentavan dokumentaation asetuksen vaatimalle tasolle. 

Organisaatioiden on tosin hyvä muistaa, että ennen GDPR:n voimaantuloa laadittu 

osoitusvelvollisuuden täyttävä dokumentaatio ei sellaisenaan riitä, vaan näitä laa-

dittuja asiakirjoja on täydennettävä jatkuvasti. 

Kuviosta 4 käy ilmi, että 22 organisaatioita eli puolet vastaajista on laatinut osoi-

tusvelvollisuutensa tueksi henkilötietojen yleisen kuvauksen. Rekisteriselosteiden 

laatiminen on ollut lähes yhtä suosittua, sillä näin on toiminut vastaajista 45,5 pro-

senttia. Rekisteriselosteiden osalta on kuitenkin hyvä muistaa, että myös henkilö-

tietolaki on määrännyt niiden olemassaolosta. Henkilötietojen käsittelyn yleisen 

kuvauksen ja rekisterinselosteiden laatiminen ovat olleet vastaajien keskuudessa 

ylivoimaisesti suosituimmat vaihtoehdot. Muita vaihtoehtoja vastanneet ovat hyö-

dyntäneet huomattavasti suuremmalla hajonnalla. 
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Kuvion 4 mukaan vastaajista 20,5 prosenttia eli noin joka viides vastaaja on arvioi-

nut käsittelemiensä henkilötietojen oikeusperustetta. Organisaatioista 25 prosenttia 

oli laatinut osoitusvelvollisuutensa tueksi sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarkoi-

tetun ohjeistuksen. GDPR:n riskilähtöiseen käsittelyyn oli ottanut kantaa 13,6 pro-

senttia yrityksistä sisäisten tarkastusten ja auditointien toteuttamisen avulla. Näiden 

sisäisten tarkastusten ja auditointien avulla on voitu esimerkiksi havaita tietosuojan 

kannalta vaarallisia henkilötietojen käsittelytapoja ja organisaation toimintatavoista 

mahdollisesti aiheutuvia tietoturvaloukkauksia. Organisaatioista 11,4 prosenttia oli 

nimittänyt itselleen tietosuojavastaavan ja edelleen määritellyt tämän aseman orga-

nisaatiossa. 

Kuviosta 4 huomataan, että osoitusvelvollisuuden todentamisessa vain harvat yri-

tykset hyödyntävät muita keinoja kuin jo edellä on esitelty. Vaihtoehdossa ”Muu, 

mikä?” ainoastaan yksi vastaajista kertoi huolehtineensa osoitusvelvollisuuden to-

teuttamisesta henkilökohtaisen tiedottamisen avulla. Henkilökohtaisen tiedottami-

sen hyödyntämisestä osoitusvelvollisuuden todentamisessa herää kuitenkin sellai-

nen olettamus, ettei organisaatiossa välttämättä osoitusvelvollisuuden osalta nou-

dateta täysin GDPR:n vaatimuksia. 
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Kuvio 4. Osoitusvelvollisuuden toteutuminen. 

Kuviosta 5 voidaan huomata, että useimmat organisaatiot ovat reagoineet GDPR:n 

voimaantuloon vasta viime tingassa. Vastaajista 40,9 prosenttia kertoi henkilötieto-

jensa käsittelytavan olleen Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista 

vasta asetuksen voimaantulopäivästä lähtien. Yhdestä kolmeen kuukautta ennen 

asetuksen voimaantuloa 29,5 prosentilla yrityksistä toiminta on ollut GDPR:n vaa-

timuksien mukaista. 
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Organisaatioista kuudella eli 13,6 prosentilla toiminta ei ole ollut asetuksen mu-

kaista vielä asetuksen voimaantulopäivänä. Ainoastaan 15,9 prosenttia vastanneista 

kertoi tapansa käsitellä henkilötietoja olleen asetuksen mukaista aikaisemmin kuin 

neljä kuukautta ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa. On kuitenkin mahdol-

lista, että todellisuudessa vastanneiden toiminta on ollut GDPR:n mukaista vasta 

paljon myöhemmin ja organisaatiot ovat halunneet kyselyyn vastatessaan kaunis-

tella todellisuutta. GDPR:n soveltamisen avuksi julkaistut soveltamisohjeet on jul-

kaistu suhteellisen myöhään ottaen huomioon asetuksen voimaantulon toukokuussa 

2018, minkä vuoksi on vaikea uskoa, että organisaatioiden toiminta on ollut 

GDPR:n mukaista jo ennen tarkentavien ohjeistuksien julkistamista. Esimerkiksi 

tietosuojatyöryhmän laatima ohjeistus liittyen tietoturvaloukkausten ilmoittami-

seen on annettu vasta 3.10.2017 eli noin 7 kuukautta ennen asetuksen voimaantuloa 

(Tietosuojatyöryhmä 2017 c). 

Kuvio 5. Organisaatioiden reagointi tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. 

Enemmistö vastaajista eli 59,1 prosenttia kertoi organisaationsa huomioineen toi-

minnassaan GDPR:n hyvin, vaikka asetuksen noudattamistapaa pystyisi vielä ke-

hittämään entisestään. Organisaatioista 22,7 prosenttia koki, että asetusta noudate-

taan kohtalaisesti, mutta noudattamistapa on paikoittain puutteellista. Täysin ase-
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tuksen vaatimuksien mukaisesti toimi omien vastauksiensa perusteella 15,9 pro-

senttia organisaatioista. Suurin osa organisaatioista oli huomioinut asetuksen toi-

minnassaan joko hyvin tai kohtalaisesti. Kyselylomakkeeseen vastanneista yrityk-

sistä ainoastaan yksi kertoi, että asetukseen varautuminen on kesken ja noudatta-

mistavassa on siten vielä puutteita. 

Vastaajista 47,7 prosenttia koki asetuksen noudattamisen melko helpoksi ja nou-

dattamisen haasteelliseksi vain aluksi. Organisaatioista 20,5 prosenttia kertoi ase-

tuksen noudattamisen olevan haasteellista ja asetuksen noudattamisen aiheuttavan 

yhä pieniä vaikeuksia. Yrityksistä 15,9 prosenttia koki GDPR:n noudattamisen ol-

leen alusta asti helppoa ja ongelmatonta. Sen sijaan toisen 15,9 prosenttiosuuden 

mielestä asetuksen noudattaminen on ollut vaikeaa, sillä asetuksen vaatimukset 

ovat kohtuuttomia ja vievät liikaa aikaa. 

5.2 Puolistrukturoidun haastattelututkimuksen tulokset 

Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin Kokkolan Satama Oy:ssä sekä vuoden 

2018 marras–joulukuussa että tammikuussa 2019. Haastattelut sisältävät yrityksen 

sisäisiä Kokkolan Satama Oy:n toimintatapaan liittyviä asioita, jonka vuoksi opin-

näytetyössä esitellään haastatteluissa esille nousseet asiat suppeasti yleisellä tasolla. 

Toimeksiantajan kannalta yleisellä tasolla puhuminen ei tuota riittävän yksityiskoh-

taista tietoa organisaatiossa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelytavasta. Edellä 

mainitun johdosta Kokkolan Satama Oy:lle on laadittu erillinen dokumentaatio, 

jossa on kuvattu haastatteluiden tulokset yksityiskohtaisemmin, mutta kuitenkin 

niin, ettei yksittäistä henkilöä voida tunnistaa. Liitteessä 4 on esitelty toimeksianta-

jalle laaditun dokumentaation pääotsikot ja kuvattu yleisellä tasolla, mitä kunkin 

pääotsikon alla on käsitelty. 

5.2.1 Haastateltavien taustatiedot 

Puolistrukturoidut haastattelut pyrittiin toteuttamaan vuoden 2018 loppuun men-

nessä, mutta haastatteluita tehtiin vielä tammikuun 2019 puolella. Jokaisen haasta-

teltavan kanssa käsiteltiin liitteessä 3 eritellyt kysymykset, mutta käsittelyn laajuus 

riippui siitä, kuinka paljon henkilöt olivat tekemisissä henkilötietojen kanssa. 
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Haastatteluiden ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin, millaisia henkilötietoja 

taloushallinnon osastolla ja teknisellä osastolla käsitellään. Koska näiden osastojen 

toimikuvat poikkeavat suuresti toisistaan, osastojen käsittelemissä henkilötiedoissa 

on myös eroja. Kun teknisellä osastolla on keskitytty siihen, että Kokkolan Satama 

Oy:n kaikki palveluiden tuottamiseen tarvittavat välineistöt ovat aina toimintakun-

nossa, taloushallinnon osastolla on keskitytty huolehtimaan rahoitukseen, rapor-

tointiin ja talouteen liittyvistä kysymyksistä. 

Puolistrukturoitujen haastatteluiden toisen kysymyksen avulla haluttiin selvittää, 

onko toimeksiantajan henkilökunta tallentanut henkilötietoja sähköiseen tai paperi-

seen muotoon. Haastateltavien vastaukset olivat tämän kysymyksen osalta hyvinkin 

ennalta arvattavia, sillä henkilötiedot olivat ensisijaisesti tallennettuina sähköisessä 

muodossa yrityksessä hyödynnettäviin sovelluksiin, henkilökunnan käytössä ole-

vaan pilvipalveluun tai haastateltavan tietokoneen verkkoasemaan. Digitalisaation 

myötä paperisten tulosteiden merkitys on vähentynyt ja ne ovat siten lähinnä kopi-

oita sähköisessä muodossa olevista asiakirjoista. 

5.2.2 Henkilötietojen tietosuoja 

Toimeksiantajan laitteiston tietosuojasta huolehtii erillinen yksikkö, mutta omalla 

toiminnallaan myös yrityksen oma henkilökunta voi vaikuttaa organisaatiossa val-

litsevaan tietosuojaan. Tietosuojan kannalta voidaan ajatella, että yksittäinen ihmi-

nen on suurin uhkatekijä organisaation tietosuojalle, sillä piittaamaton henkilö voi 

jakaa sosiaaliseen mediaan arkaluontoisia yrityksen toimintaan ja yrityksessä työs-

kenteleviin henkilöihin liittyviä tietoja. Organisaatiot voivat kuitenkin estää edellä 

mainitun kauhuskenaarion toteutumista vaikuttamalla henkilökuntansa asenteisiin 

tiedottamisen avulla ja laatimalla työntekijöidensä tueksi erillisen tietosuojaohjeis-

tuksen. 

Tietosuojaohjeistuksessa on voitu siten käsitellä organisaation linjauksia siitä, mi-

ten omalla työpisteellä tulee toimia, ja mikä on organisaation linjaus esimerkiksi 

paperisten tulosteiden säilyttämisen osalta. Erinäiset henkilökunnalle laaditut oh-
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jeistukset luovat henkilökunnalle edellytykset toimia EU:n yleisen tietosuoja-ase-

tuksen mukaisesti, mutta jokaisen on itse osattava soveltaa saamansa ohjeistuksen 

osaksi omia työtehtäviään. 

GDPR vaatii, että organisaation käsittelemät henkilötiedot ovat oikein ja ajantasai-

sia. Haastatteluiden neljännen ja viidennen kysymyksen avulla haluttiin siten sel-

vittää, miten toimeksiantajan henkilökunta arvioi käsittelemiensä henkilötietojen 

ajantasaisuutta, ja miten henkilökunta menettelee huomatessaan vanhentuneita hen-

kilötietoja. Organisaation työntekijät käsittelevät eri määrissä henkilötietoja. Sel-

laisen työntekijän, joka käsittelee henkilötietoja vain pienissä määrissä, ei ole tar-

peellista arvioida käsittelemiensä henkilötietojen ajantasaisuutta yhtä laajasti ja kat-

tavasti kuin esimerkiksi palkanlaskijan, joka käsittelee huomattavasti enemmän 

henkilötietoja.  

Monet palkanlaskentaa varten kerätyt henkilötiedot ovat lakisääteisiä, eikä niiden 

poistaminen tai tuhoaminen ole siten sallittua. Jos henkilötietojen säilyttämisestä ei 

erikseen määrätä lainsäädännössä ja tietoja ei enää hyödynnetä, tietojen poistamista 

kannattaa harkita. Ajantasaisuuden arvioinnilla ei kuitenkaan tarkoiteta ainoastaan 

tietojen poistamista, vaan käsitteellä tarkoitetaan myös virheellisten tietojen päivit-

tämistä oikeiksi ajankohtaisiksi tiedoiksi. Edelleen käsitteellä virheellinen tieto ei 

niinkään tarkoiteta huolimattomasti väärin kirjoitettuja tietoja, vaan ennemminkin 

tietoja, jotka aikaisemmin ovat olleet oikein, mutta rekisteröidyn tietoihin tulleiden 

muutoksien vuoksi, ne eroavat alkuperäisesti syötetyistä tiedoista. Olipa kyseessä 

rekisteröidyn henkilötietojen muuttaminen tai poistaminen, tästä vastaavan työnte-

kijän on toimittava harkitusti ja suunnitellusti, jotta vältytään mahdollisilta inhimil-

lisiltä virheiltä, jotka taas voivat johtaa tietoturvaloukkauksien syntymiseen.  

5.2.3 GDPR:n noudattaminen 

Puolistrukturoitujen haastattelujen kuudennen kysymyksen avulla haluttiin selvit-

tää, mitä taloushallinnon ja teknisen osaston henkilökunta tekisi tilanteessa, jossa 

rekisteröity tulisi vaatimaan jonkun tietyn oikeutensa toteuttamista. Kuten jo aikai-

semmin opinnäytetyön kolmannessa pääluvussa kerrottiin, rekisteröidyllä on oi-
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keus nähdä hänestä kerätyt henkilötiedot, oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, oi-

keus vastustaa tietojensa käsittelyä ja oikeus vaatia tietojensa poistamista. Rekiste-

röidyn oikeutta saada ilmoitus tapahtuneista tietoturvaloukkauksista ja oikeutta siir-

tää tiedot järjestelmästä toiseen, ei voida ajatella kuuluvan yksittäisen työntekijän 

vastuulle, sillä kyseiset oikeudet kuuluvat ennemminkin rekisterinpitäjän vastuulle. 

Työntekijöiden on tärkeää ymmärtää, että rekisteröidyn pyyntöön ei tarvitse vastata 

välittömästi, vaan on riittävää, että rekisteröidyn pyyntöön vastataan ilman aihee-

tonta viivästystä eli viimeistään kuukauden kuluttua rekisteröidyn pyynnön vas-

taanottamisesta. Kun rekisteröidyn pyyntöön ei vastata välittömästi, organisaatio 

voi ilman hätiköintiä selvittää, mihin eri henkilörekistereihin tietoja on tallennettu. 

Edelleen organisaatiolla on tällöin enemmän aikaa pohtia, onko rekisteröidyn 

pyyntö aiheellinen vai aiheeton. Esimerkiksi palkkakortteja on säilytettävä ennak-

koperintälain mukaan vähintään 10 vuoden ajan, jolloin rekisteröidyn pyyntö näi-

den tietojen poistamisesta tämän ajanjakson sisällä olisi lain vastainen. (L 

20.12.1996/1118, § 36).  

Haastattelurungon seitsemännen kysymyksen avulla haluttiin selvittää, oliko haas-

tateltaville järjestetty erillistä koulutusta Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-ase-

tukseen liittyen. Koulutuksen järjestäminen rekisterinpitäjän toimesta mahdollistaa 

GDPR:n mukaisen toiminnan, sillä ei voida olettaa, että työntekijät tutustuisivat ai-

heeseen omana vapaa-aikanaan. Henkilökunnalle järjestetty koulutus auttaa siten 

lisäämään henkilökunnan tietoisuutta aiheesta ja tuo henkilökunnalle uusia näkö-

kulmia henkilötietojen oikeaan käsittelytapaan. 

Tietosuoja-asetusta käsittelevän koulutuksen toteuttamisen avulla henkilökunta voi 

ymmärtää GDPR:n sisällön pääpiirteittäin, mutta organisaation toteuttama sisäinen 

tiedottaminen luo henkilökunnalle suuntaviivat asetuksen yhtenäiselle noudatta-

mistavalle organisaatiossa. Ohjeistuksen tulee olla selkeä ja sisällöltään toimiva, 

mutta kuitenkin sellainen, että se huomioi sekä henkilökunnan erilaiset työtehtävät 

että organisaation omat arvot. Toisaalta ohjeistus ei ainoastaan toimi henkilöstön 

apuna GDPR:n noudattamisessa, vaan rekisterinpitäjä voi hyödyntää laatimaansa 
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ohjeistusta myös todisteena osoitusvelvollisuutensa noudattamisesta. Tällöin rekis-

terinpitäjä voi osoittaa, että yrityksen henkilökunta on koulutettu toimimaan 

GDPR:n vaatimuksien mukaisesti. Toisaalta tiedotuksessa hyödynnetyn dokumen-

taation avulla voidaan myös todentaa, millainen tapa yrityksessä vallitsee henkilö-

tietojen käsittelyn osalta.  

Haastatteluiden kahdessa viimeisessä kysymyksessä selvitettiin haastateltavan 

omia mielipiteitä asetuksen noudattamisesta organisaation kannalta ja asetuksesta 

mahdollisesti aiheutuneita muutoksia haastateltavan työtehtäviin. Haastateltavien 

vastauksia kyseiseen kysymykseen ei voida käsitellä julkisesti kysymyksen luon-

teen vuoksi. Jotta haastateltavien vastauksia tähän kysymykseen voitaisiin ymmär-

tää, opinnäytetyössä jouduttaisiin kuvaamaan yksityiskohtaisesti haastateltavien 

työtehtäviä.  

Yleinen henkilökunnan keskuudessa vallitseva mielipide tietosuoja-asetuksen sisäl-

löstä oli se, että asetuksen vaatimukset ovat kohtuullisia ja tarpeellisia henkilötie-

tojen tietosuojan varmistamiseksi. Yksittäisen työntekijän ei ole tarpeellista tietää 

tai osata toimia Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti kuin 

niiltä osin kuin se on tarpeellista henkilön omien työtehtävien suorittamiseen. Poik-

keuksena tähän sääntöön mainittakoon, että henkilön, joka vastaa organisaatiossa 

GDPR:n toteuttamisesta, täytyy tuntea yksityiskohtaisesti sekä asetuksen sisällön 

että yrityksessä yleisesti vallitsevan tavan käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Kyselytutkimuksen toteuttamisen avulla onnistuttiin selvittämään, kuinka logistii-

kan alan osakeyhtiöt noudattavat Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. 

Edelleen toimeksiantajalle toteutetut puolistrukturoidut haastattelut auttoivat sy-

ventämään ja täydentämään kyselytutkimuksen tuloksia. Kuudennessa pääluvussa 

keskitytään ensisijaisesti tarkastelemaan tarkemmin kyselytutkimuksen tuloksia, 

mutta mahdollisuuksien mukaan myös puolistrukturoitujen haastatteluiden tuloksia 

käsitellään, kunhan haastatteluiden tuloksien arviointi ei vaaranna toimeksiantajan 

salassa pidettäviä tietoja.  

6.1 Keskeisimpien tutkimustulosten tarkastelu 

Kuten jo aikaisemmin viidennessä pääluvussa todettiin, kyselyyn vastaajista suurin 

osa eli 61,4 prosenttia oli pieniä alle 10 henkilön yrityksiä. Suomessa toimivista 

yrityksistä 93,3 prosenttia on pieniä mikroyrityksiä ja edelleen myös Suomen Yrit-

täjien jäsenrakenne noudattaa Suomen yritysrakennetta. Verkkosivuillaan Suomen 

Yrittäjät on kertonut, että sen kaikista jäsenyrityksistä puolet ovat yksinyrittäjiä ja 

siten vain puolet jäsenyrityksistä toimivat myös työnantajina. Koska Suomen Yrit-

täjien ylläpitämä yrityshaku Synergia muodostuu Suomen Yrittäjien jäsenyrityk-

sien yhteystiedoista, kyselytutkimuksen vastaajien yritysrakennetta ei voida pitää 

yllätyksenä. (Suomen Yrittäjät 2018 a, 2018 c.) 

Logistiikan alalla toimivista yrityksistä 75 prosenttia ei ollut ulkoistanut palkanlas-

kentaansa tai henkilöstöhallintoaan ulkopuolisille tahoille. Kuten jo aikaisemmin 

viidennessä pääluvussa todettiin, suurin osa organisaatioiden käsittelemistä henki-

lötiedoista muodostuu palkanlaskennan välityksellä. Henkilötietojen käsittelijän 

tehtävien määrittely tulee kysymykseen lähinnä henkilötietojen käsittelyn ulkoista-

misen ja pilvipalveluiden hyödyntämisen osalta. Jos yritys ei hyödynnä toiminnas-

saan pilvipalveluita tai ole ulkoistanut palkanlaskentaansa, sen ei ole tarpeellista 

määritellä henkilötietojen käsittelijän asemaa tai tälle kuuluvia tehtäviä.  

Kyselytutkimuksen toteuttamisen yhteydessä pyrittiin karsimaan ne osakeyhtiöt, 

jotka tarjoavat palveluitaan ainoastaan kuluttajille. Koska GDPR ei pidä yritysten 
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tietoja henkilötietoina, ne logistiikan alan yritykset, jotka ovat keskittyneet tuotta-

maan palveluita ainoastaan toisille yrityksille, käsittelevät henkilötietoja pienem-

missä määrin kuin ne yritykset, jotka tuottavat palveluitaan ainoastaan kuluttajille. 

Kyselytutkimus osoitti, että B2B–markkinointia hyödyntävien yrityksien henkilö-

tiedot muodostuvat lähtökohtaisesti omista työntekijöistä. Toteutettuun kyselytut-

kimukseen vastanneista yrityksistä 90,9 prosenttia kertoi henkilötietojen muodos-

tuvan palkanlaskennassa hyödynnettävistä tiedoista. Vastaajista vain 54,5 prosent-

tia oli kertonut henkilötietojensa muodostuneen asiakas- ja toimittajarekistereistä, 

joka viittaa siihen, että tutkimuksen ulkopuolelle on onnistettu rajaamaan pois ne 

yritykset, jotka tuottavat palveluitaan ainoastaan kuluttajille.  

Vuonna 2017 Googlen, Suomen Yrittäjien ja Vainu.io:n toteuttaman tutkimuksen 

mukaan PK–yrityksistä yli kolmanneksella ei ollut käytössään omia kotisivuja 

(Honkanen 2017). Toteutettu kyselytutkimus myötäilee vuoden 2017 tuloksia, sillä 

vastaajista vain 25 prosenttia oli informoinut omilla kotisivuillaan rekisteröityjä 

henkilötietojen käsittelystä. Vastaajista valtaosa eli 52,3 prosenttia kertoi huolehti-

neensa rekisteröidyn informoinnista organisaation laatimien sisäisten julkaisujen 

avulla. Tämä vastaajien hyödyntämä suosituin toimintatapa tukee entisestään sitä 

olettamusta, että kyselytutkimukseen osallistuneista organisaatioista suurin osa on 

pieniä tai keskisuuria yrityksiä. 

Lukuisia virustorjuntaohjelmistoja on saatavilla niin kuluttajille kuin yrityksille. 

Yrityksien keräämien henkilötietojen tietosuojasta on lohdullista tietää, että vastan-

neista 72,7 prosenttia huolehti käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta niin vi-

rustorjunnan kuin palomuurin avulla. Kuitenkin on huolestuttavaa huomata, että 

kyselytutkimukseen osallistuneiden vastauksien perusteella 27,3 prosenttiosuudella 

ei ole käytössä virustorjuntaa tai palomuuria. Vaikka näiden yritysten motiivina 

päätökselleen olla käyttämättä virustorjuntaohjelmistoa voi olla rahan säästäminen, 

organisaatioiden kannattaisi ennemminkin pitää virustorjuntaohjelmistoa eräänlai-

sena riskienhallintakeinona ja edullisena vakuutuksena, jonka hyödyntämisen 

avulla on mahdollista välttyä tältä osin tietoturvaloukkauksien muodostumiselta. 
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Henkilötietojen suojaamisen kannalta virustorjuntaohjelman hankkimista ja ylläpi-

tämistä voidaan pitää helppona toimenpiteenä. Organisaatiossa toimivat luonnolli-

set henkilöt ovatkin ongelmallisempia kuin organisaatiossa hyödynnettävä virus-

torjuntaohjelma. Kansainvälisen kauppakamarin tuottaman julkaisun mukaan 35 

prosenttia tapahtuneista tietoturvaloukkauksista on johtunut suoraan ihmisten inhi-

millisistä virheistä ja edelleen yli 50 prosenttia toteutuneista tietoturvaloukkauk-

sista olisi voitu välttää kokonaan, jos henkilöiden tietojen käsittelytapa olisi ollut 

erilainen (Kansainvälinen kauppakamari ICC 2015, 6, 10). Edellä mainitun perus-

teella voidaan siten todeta, että järjestämällä henkilökunnalle sekä koulutusta että 

tiedotusta GDPR:n sisällön ja noudattamisen ymmärtämisen avuksi, organisaatiolla 

on mahdollisuus nostaa ja ylläpitää käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojan ta-

soa. 

Kyselylomakkeeseen vastanneista yrityksistä 11,4 prosenttia ei ollut järjestänyt 

henkilökunnalleen koulutusta tai tiedottamista asetuksen noudattamiseen liittyen. 

Edellä mainittuun prosenttiosuuteen kuuluvien organisaatioiden tulisi tehdä tarvit-

tavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi. Kuitenkin sellaisissa tapauksissa, joissa 

organisaatiossa työskentelee vain yrittäjä itse, kattavat tiedotus- ja koulutustoimen-

piteet eivät ole tarpeellisia, kunhan yrittäjä itse perehtyy huolellisesti Euroopan 

unionin yleisen tietosuoja-asetuksen sisältöön. Vastaajista 88,6 prosenttia oli järjes-

tänyt henkilökunnalleen joko koulutusta tai tiedotusta asetuksen noudattamiseen 

liittyen, joten näiden organisaatioiden henkilötietojen tietosuojan tasoa voidaan pi-

tää korkeampana kuin yrityksissä, joissa koulutusta tai tiedottamista ei ole järjes-

tetty.  

Toteutetun kyselytutkimuksen tuloksista selvisi, että organisaatioiden reagointi ase-

tuksen voimaantuloon tapahtui verrattain myöhään. Pienten alkuvaikeuksien jäl-

keen organisaatiot ovat kuitenkin sopeutuneet Euroopan unionin yleisen tietosuoja-

asetuksen noudattamiseen. Tietosuoja-asetusta voidaan pitää samanlaisena kuin 

mitä tahansa muutakin uudistusta. Asetuksen noudattaminen on aluksi vaikeaa, 

mutta noudattaminen helpottuu ajan kuluessa aiheeseen liittyvän tiedon ja osaami-

sen lisääntyessä, jolloin asetuksen noudattamistapa vähitellen vakiintuu organisaa-

tiossa.  
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Kun kyselytutkimuksen tuloksia verrataan toimeksiantajalle toteutettujen haastat-

teluiden tuloksiin, voidaan huomata, että nämä kerätyt tulokset muistuttavat suu-

relta osin toisiaan. Tätä ei voida kuitenkaan pitää yllättävänä johtopäätöksenä, sillä 

sekä toimeksiantaja että kyselytutkimuksen otosryhmä toimivat logistiikan alalla. 

Kyselytutkimuksen ja haastattelututkimuksen toteuttamisen avulla voidaan kuiten-

kin todeta, että mitä enemmän henkilötietoja organisaatio kerää, sen enemmän huo-

miota sen tulee kiinnittää Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen sisältöön. 

Jos yrityksen toiminta ei ole kovin laajaa, ei sen myöskään ole tarpeellista huomi-

oida GDPR:ää yhtä laajasti ja kattavasti kuin sellaisen yrityksen, joka käsittelee 

satojen ellei tuhansien rekisteröityjen henkilötietoja. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Luotettava tutkimus on sekä reliaabeli että validi. Käytännössä reliaabeliudella tar-

koitetaan tutkimustulosten toistettavuutta ja validiudella tutkimuksen kykyä mitata 

sitä asiaa, jota sen kuuluukin mitata. Tutkimuksen luotettavuuden todentamiseksi 

ei riitä pelkästään tutkijan oma käsitys, vaan luotettavassa tutkimuksessa on pyritty 

varmistamaan tutkimuksen luotettavuus useilla eri tavoilla.  (Hirsjärvi ym. 2007, 

226.) 

Tämän tutkimuksen validiudesta ja reliaabeliudesta pyritään varmistumaan hyö-

dyntämällä sekä laadullisia että määrällisiä tutkimusmenetelmiä. Puolistruktu-

roiduista haastatteluista ja kyselytutkimuksista saatavat yhtenevät tutkimustulokset 

osoittavat, että haastatteluiden tuottamat tulokset ovat toistettavissa myös toisessa 

vastaavassa tilanteesta. Toisaalta eri tutkimusmenetelmiä eli triangulaatiota hyö-

dyntämällä on myös mahdollista varmistua, että niin haastateltavat kuin kyselyyn 

vastanneet henkilöt ovat ymmärtäneet käsitellyt asiat samalla tavalla. (Hirsjärvi ym. 

2007, 226–228.) 

Edellisessä kappaleessa mainitun triangulaation avulla voidaan luotettavasti todeta, 

että haastatteluista kerätyn aineiston perusteelta tehty tulkinta on saanut vahvistusta 

kyselytutkimuksesta kerätystä aineistosta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 189). Hyödyn-

tämällä näitä kahta tutkimusmenetelmää opinnäytetyössä, pyritään varmistumaan 
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tutkimuksen luotettavuudesta ja pätevyydestä. Ilman triangulaation hyödyntämistä 

tutkimuksen reliaabeliuden ja validiuden taso olisi toteutunutta tasoa matalampi.  

Kyselytutkimuksen tuloksia luettaessa on tärkeä ymmärtää, että kyselytutkimuk-

seen osallistuneiden organisaatioiden määrä on liian alhainen, jotta sitä voidaan ar-

vioida tilastollisin menetelmien avulla tai siitä voidaan muodostaa luotettavia joh-

topäätöksiä logistiikan alalla vallitsevasta käytännöstä noudattaa tietosuoja-asetusta 

(Hirsjärvi ym. 2007, 175). Tutkimus antaa kuitenkin osviittaa GDPR:n noudattami-

sesta ja auttaa siten täydentämään puolistrukturoitujen haastatteluiden tuloksia, 

joita ei voida tässä opinnäytetyössä esitellä kunnolla.  

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus alkaa sisällöltään olemaan rekisterinpi-

täjille tuttua asiaa, mutta tietosuojaan liittyvät uudistukset eivät loppuneet GDPR:n 

voimaantuloon. Tietosuojalaki täydentää tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, mutta 

voimaantullessaan 1.1.2019 kyseinen laki kumosi samalla henkilötietolain, jota 

noudatettiin lähes 20 vuotta (L 22.4.1999/523; L 1050/2018). Yhdeksi jatkotutki-

musehdotukseksi esittäisin siten tutkimusta, jossa keskityttäisiin selvittämään joko 

tietosuojalain ja henkilötietolain välisiä eroja tai vaihtoehtoisesti keskityttäisiin tut-

kimaan tietosuojalain ja tietosuoja-asetuksen välisiä eroja.  

Toiseksi jatkotutkimusehdotukseksi esittäisin tarkemman perehtymisen sähköisen 

viestinnän tietosuoja-asetuksen eli ePrivacy:n sisältöön. Kyseinen asetus tulee voi-

maan tämän hetkisen tiedon mukaan luultavasti vuonna 2019, mutta ehdotus ase-

tuksen sisällölle on julkaistu säädöspankki Eur-Lexin sivuilla jo vuonna 2017. (EU 

2017/0003/COD.) Sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen tutkiminen soveltuisi 

erityisesti markkinointiin ja kansainväliseen kauppaan suuntautuneille tra-

denomiopiskelijoille, sillä opiskelijoilla olisi tällöin mahdollisuus yhdistää ammat-

tikorkeakoulussa oppimiaan menetelmiä sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksen 

sisällön esittelemiseen. 
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LIITE 1 

Saatekirje logistiikan alan yrityksille 

Hei! 

Olen toteuttamassa opinnäytetyötä Vaasan ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyöhöni si-

sältyvässä kyselytutkimuksessa, haluan selvittää logistiikan alalla vallitsevia mielipiteitä 

ja käytäntöjä Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n noudattamisesta. 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Kokkolan Satama Oy, joka on Suomen kolmanneksi 

suurin yleissatama. Jokainen vastaus on tärkeä kyselytutkimukseni toteuttamiselle ja toi-

voisin siten, että uhraisitte työajastanne muutaman minuutin ja vastaisitte sähköpostin lo-

pusta löytyvästä linkistä kyselytutkimukseen. 

GDPR:n voimaantullessa toukokuussa 2018, asetus paransi rekisteröityjen henkilötieto-

jen suojaa, mutta lisäsi vastaavasti organisaatioiden velvollisuuksien määrää. Euroopan 

unionin yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen on välttämätöntä yrityksen toimin-

nan jatkumiselle, sillä laiminlyönneistä rekisterinpitäjä voidaan määrätä jopa 20 miljoo-

nan euron suuruisen sanktion suorittamiseen. Asetuksen oikea noudattamistapa vaatiikin 

jokaisen organisaation jäsenen osallistumista ja pyrkimystä kehittämään organisaatiossa 

vallitsevaa henkilötietojen käsittelytapaa. 

Opinnäytetyöstäni ei käy ilmi yrityksien tai luonnollisten henkilöiden yksittäisiä vastauk-

sia tai yhteystietoja, vaan tietosuoja-asetuksen noudattamista käsitellään kaikkien vastan-

neiden organisaatioiden vastauksista muodostetun yhteenvedon avulla.  Opinnäytetyön 

valmistumisen yhteydessä kerätyt tiedot hävitetään. 

Voitte vapaasti välittää tätä sähköpostia organisaation sisällä. Toivoisin kuitenkin, että 

kyselytutkimukseen vastaisi organisaatiossanne ainoastaan yksi henkilö. Toivottavaa 

olisi myöskin, että kyseinen henkilö tuntee hyvin organisaatiossa vallitsevan tavan nou-

dattaa tietosuoja-asetusta. 

Linkki kyselytutkimukseen: XXX 

Ystävällisin terveisin 

Piia Tuomaala 

Vaasan ammattikorkeakoulu 



 

 

LIITE 2 

Kyselylomake logistiikan alan yrityksille 

Kuinka organisaationne ottaa toiminnassaan huomioon 

GDPR:n? 

Tämän kyselyn tavoitteena on selvittää logistiikan parissa toimivien organisaatioiden ta-

paa noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta ja organisaatioiden mielipi-

teitä asetuksen noudattamiseen liittyen. Vastaukset käsitellään nimettömästi, eikä kyse-

lystä voida tunnistaa yksittäistä henkilöä tai organisaatiota. Euroopan unionin yleinen 

tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) pyrkii parantamaan luon-

nollisen henkilön tietojen tietosuojaa. Henkilötietojen tietosuojan parantaminen on vas-

taavasti aiheuttanut organisaatioille uusia henkilötietojen tietosuojaan ja käsittelytapaan 

liittyviä vaatimuksia. 

 

*Pakollinen 

 

Organisaation nimi 

 
Halutessanne voitte syöttää tähän organisaationne nimen. Tällöin vältytte tarpeettomilta muistutusvies-

teiltä, jotka ovat suunnattu kyselyyn vastaamatta jättäneille yrityksille. Organisaation nimeä ei hyödyn-

netä mihinkään muuhun tarkoitukseen.  

 

 

1. Kuinka monta työsuhteessa olevaa henkilöä työskentelee yrityksessä? * 

 

☐ Keskimäärin 1 – 9 henkilöä. 

☐ Keskimäärin 10 – 19 henkilöä. 

☐ Keskimäärin 20 – 29 henkilöä. 

☐ Keskimäärin 30 – 39 henkilöä. 

☐ Keskimäärin 40 – 49 henkilöä. 

☐ Keskimäärin 50 henkilöä tai enemmän. 

 

2. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten organisaationne liikevaihdon 

suuruutta? * 

 

☐ 0 – 1 000 000 euroa. 

☐ 1 000 001 – 2 000 000 euroa. 

☐ 2 000 001 – 5 000 000 euroa. 

☐ 5 000 001 – 8 000 000 euroa. 

☐ 8 000 001 – 11 999 999 euroa. 

☐ 12 miljoonaa euroa tai enemmän. 



 

 

3. Onko organisaationne ulkoistanut henkilöstöhallinnon ulkopuoliselle toimijalle? 

* 
(Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto.) 

☐ Ei, yrityksessä toimii henkilöstöhallinnosta huolehtiva osasto. 

☐ Ei, yrityksessä on henkilöstöhallinnosta vastaava henkilö. 

☐ Kyllä, organisaatio haluaa keskittyä ydinosaamiseensa. 

☐ Kyllä, organisaatiossa ei työskentele henkilöstöhallinnon hallitsevaa 

henkilöä. 

 

4. Mistä organisaation käsittelemät henkilötiedot ja -rekisterit ovat muodostuneet? 

* 
(Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.) 

 

☐ Palkanlaskennan pohjalla olevista tiedoista. 

☐ Asiakas- ja toimittajarekisteristä. 

☐ Sopimuksista. 

☐ Työaikaseurannasta. 

☐ Laadituista raporteista. 

☐ Paperisessa muodossa olevista asiakirjoista. 

☐ Sähköisessä muodossa olevista asiakirjoista. 

☐ Yrityksen verkkosivuston keräämistä tiedoista. 

☐ Sähköpostiluetteloista. 

☐ Puhelinnumeroista. 

☐ Tallentavasta kameravalvonnasta. 

☐ Kulunvalvonnasta. 

☐ Muu:                                                          

 

5. Miten rekisteröidyt saavat tietää, mihin henkilörekistereihin heidät on merkitty? 

* 
(Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.) 

 

☐ Organisaation omilta kotisivuilta. 

☐ Organisaation ilmoitustaululta. 

☐ Organisaation sisäisistä julkaisuista. 

☐ Organisaation ulkoisista julkaisuista. 

☐ Organisaation jäsenten yhteisessä käytössä olevasta tallennustilasta. 

☐ Organisaation julkaisemasta sähköpostijulkaisusta. 

☐ Muu:                                                        

 

6. Miten organisaation käsittelemät henkilötiedot on suojattu? * 
(Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.) 

 

☐ Virustorjunnan avulla. 



 

 

☐ Palomuurin avulla. 

☐ Rajattujen käyttöoikeuksien avulla.  

☐ Sovelluksien keräämien lokitietojen avulla.  

☐ Sopimuksien päivittämisen avulla. 

☐ Laaditun henkilötietojen käsittelyohjeen avulla. 

☐ Muu:                                                        

 

7. Kuinka usein organisaationne käy läpi henkilötietojen ajantasaisuutta ja tarpeel-

lisuutta? * 
(Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto) 

 

☐ Aina henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. 

☐ Kerran kuukaudessa. 

☐ Kerran puolessa vuodessa. 

☐ Kerran vuodessa. 

☐ Harvemmin kuin kerran vuodessa. 

 

8. Millä keinoin organisaationne huolehtii osoitusvelvollisuuden toteutumisesta? * 
(Valitse yksi tai useampi vaihtoehto.) 

 

☐ Henkilötietojen käsittelyn yleisen kuvauksen avulla. 

☐ Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteen arvioinnin avulla. 

☐ Rekisteriselosteiden avulla. 

☐ Riskiarviota koskevan dokumentaation avulla. 

☐ Vaikutustenarviointia koskevan dokumentaation avulla. 

☐ Organisaation sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön tarkoitetun ohjeistuksen 

avulla. 

☐ Sisäisten tarkastuksien ja auditointien avulla. 

☐ Tietoturvaloukkausten dokumentoinnin avulla. 

☐ Tietosuojavastaavan nimittämisen ja aseman määrittelyn avulla. 

☐ Sertifikaattien ja käytännesääntöjen käyttöön ottamisen avulla. 

☐ Muu:  

 

9. Miten yrityksen henkilökuntaa on informoitu asetuksen oikeasta noudattamista-

vasta? * 
(Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto.) 

 

☐ Koulutuksen ja tiedottamisen avulla. 

☐ Koulutuksen avulla. 

☐ Tiedottamisen avulla. 

☐ Koulutusta ja tiedottamista ei ole järjestetty. 

 



 

 

10. Mistä lähtien organisaationne toiminta on ollut asetuksen vaatimuksien mu-

kaista? * 
(Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto.) 

☐ Yli vuosi ennen asetuksen voimaantulopäivää. 

☐ 8–12 kuukautta ennen asetuksen voimaantulopäivää. 

☐ 5–7 kuukautta ennen asetuksen voimaantulopäivää. 

☐ 4–6 kuukautta ennen asetuksen voimaantulopäivää. 

☐ 1–3 kuukautta ennen asetuksen voimaantulopäivää. 

☐ Asetuksen voimaantulopäivästä lähtien. 

☐ 1–3 kuukautta voimaantulopäivän jälkeen. 

☐ 4–6 kuukautta voimaantulopäivän jälkeen. 

☐ Organisaation toiminta ei ole vielä asetuksen vaatimuksien mukaista. 

 

11. Kuinka hyvin organisaatio on huomioinut toiminnassaan tietosuoja-asetuksen? * 
(Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto.) 

 

☐ Erinomaisesti, toiminta on täysin asetuksen mukaista. 

☐ Hyvin, asetuksen noudattamistapaa voi kuitenkin vielä kehittää. 

☐ Kohtalaisesti, asetusta noudatetaan paikoittain puutteellisesti. 

☐ Heikosti, asetukseen varautuminen on vielä kesken tai noudattamista-

vassa on puutteita. 

 

12. Millaiseksi olette kokeneet Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen nou-

dattamisen? * 
(Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto.) 

 

☐ Helpoksi, noudattamisessa ei ole ollut mitään ongelmaa. 

☐ Melko helpoksi, noudattaminen oli vain aluksi haasteellista. 

☐ Haasteelliseksi, asetuksen noudattaminen aiheuttaa yhä pieniä vaikeuk-

sia. 

☐ Vaikeaksi, asetuksen vaatimukset ovat kohtuuttomia ja vievät liikaa ai-

kaa. 

  



 

 

LIITE 3 

Puolistrukturoitujen haastatteluiden kysymykset toimeksiantajan henkilökunnalle  

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen noudattami-

nen Kokkolan Satama Oy:ssä 

1. Mitä henkilötietojen käsittelyä vaativia työtehtäviä sinulla on? 

2. Oletko tallentanut henkilötietoja sähköisessä muodossa tai tulostanut henkilötie-

toja paperisena esimerkiksi arkistomappiin?  

3. Miten olet huolehtinut näiden edellä tarkoitettujen henkilötietojen tietosuojasta? 

4. Kuinka usein käyt läpi keräämiäsi henkilötietoja ja arvioit niiden tarpeellisuutta 

ja ajantasaisuutta? 

5. Mitä teet vanhentuneille henkilötiedoille?  

6. Tunnistatko, mitä velvollisuuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen? 

7. Koetko saaneesi riittävästi koulutusta GDPR:n noudattamisen avuksi? 

8. Kuinka hyvin ja kattavasti GDPR:ään liittyvä tiedotus on toteutettu organisaa-

tiossa? 

9. Ovatko GDPR:n vaatimukset sinusta kohtuullisia niin sinun kuin Sataman kan-

nalta? 

10. Miten GDPR:n käyttöönotto on muuttanut työn kuvaasi tai suhtautumistasi hen-

kilötietojen käsittelyyn?  



 

 

LIITE 4 

Toimeksiantajalle laaditun dokumentaation sisältö  

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toteutuminen teknisellä 

osastolla ja taloushallinnon osastolla 

GDPR:n noudattamisen varmistamiseksi Kokkolan Satama Oy on kartoittanut henkilö-

kuntansa tapaa käsitellä henkilötietoja. Kartoitus auttaa organisaatiota varmistamaan, 

että henkilökunta toimii annetun ohjeistuksen mukaisesti, ja samalla löytämään kehittä-

miskohteita organisaatiossa vallitsevasta yleisestä henkilötietojen käsittelytavasta.  

Rekisterinpitäjä: 

Kokkolan Satama Oy 

Yhteystiedot: 

xxx 

xxx 

xxx 

 

Osaston nimi: 

Taloushallinnon osasto tai tekninen osasto.  

Toimeksiantajan käyttöön laadittu dokumentaatio muodostuu kahdesta eril-

lisestä asiakirjasta tämän liitteen rakenteen mukaisesti. Ensimmäinen asia-

kirja esittelee taloushallinnon osaston näkökulmaa, kun taas toinen asiakirja 

on keskittynyt esittelemään teknisen osaston näkökulmaa. 

Osastolla käsiteltävät henkilötiedot: 

Haastatteluiden ensimmäisestä kysymyksestä: ”Mitä henkilötietojen kä-

sittelyä vaativia työtehtäviä sinulla on?” 

Toimeksiantajalle laadituissa raporteissa on esitelty kunkin osaston käsitte-

lemät henkilötiedot. Dokumentaatioissa esitellyt henkilötiedot liittyvät 

oleellisesti sekä haastateltavien työtehtäviin että toimeksiantajan liiketoi-

mintaprosesseihin. Taloushallinnon ja teknisen osaston tehtävät ja tavoitteet 

ovat erilaisia, jonka vuoksi myös näiden osastojen käsittelemät henkilötie-

dot poikkeavat toisistaan. 

Henkilötietojen tallennussijainnit: 

Haastatteluiden toisesta kysymyksestä: ”Oletko tallentanut henkilötietoja 

sähköisessä muodossa tai tulostanut henkilötietoja paperisena esimerkiksi 

arkistomappiin?”  

Toimeksiantajalle laadittavassa dokumentaatiossa kerrotaan kaikki ne tal-

lennussijainnit, joihin henkilötietoja on tallennettu. Henkilökunta voi tal-

lentaa henkilötietoja sekä paperiseen että sähköiseen muotoon. Esimerkiksi 



 

 

paperisessa muodossa olevia asiakirjoja voidaan säilyttää lukituissa arkis-

tokaapeissa tai kassakaapeissa. Sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja 

on tallennettu erilaisiin sovelluksiin ja muihin sähköisiin tallennussijaintei-

hin.  

Henkilötietojen tietosuoja: 

Haastatteluiden kolmannesta kysymyksestä: ”Miten olet huolehtinut 

näiden edellä tarkoitettujen henkilötietojen tietosuojasta?” 

Toimeksiantajalle laaditussa dokumentaatiossa otetaan kantaa, millaisia toi-

mintatapoja organisaation henkilökunta hyödyntää henkilötietojen suojele-

miseksi. Yksittäisen työntekijän ei tarvitse huolehtia käyttämänsä laitteiston 

virustorjunnasta tai palomuurista, vaan tämä kuuluu rekisterinpitäjän vas-

tuulle. Kuitenkin omilla toimintatavoillaan myös yksittäisellä työntekijällä 

on mahdollisuus vaikuttaa organisaatiossa vallitsevaan tietosuojaan välttä-

mällä esimerkiksi tuntemattomista lähteistä saapuneiden sähköpostien 

avaamista. 

Ajantasaisuuden arviointi: 

Haastatteluiden neljännestä ja viidennestä kysymyksestä: ”Kuinka 

usein käyt läpi keräämiäsi henkilötietoja ja arvioit niiden tarpeellisuutta ja 

ajantasaisuutta? Mitä teet vanhentuneille henkilötiedoille?” 

Säännöllisen henkilötietojen ajantasaisuuden arvioinnin avulla toimeksian-

taja voi varmistua, että kerätyt henkilötiedot ovat oikein ja ajantasaisia. Tu-

hoamalla asianmukaisella menetelmällä vanhentuneet henkilötiedot voi-

daan pienentää sitä mahdollisuutta, että rekisteröidyn henkilötiedot vaaran-

tuvat ja edelleen pienentää sitä mahdollisuutta, että tapahtumasta muodos-

tuu rekisterinpitäjälle tietoturvaloukkaus. 

Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen: 

Haastatteluiden kuudennesta kysymyksestä: ”Tunnistatko, mitä velvol-

lisuuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen?” 

Kysymyksen avulla haluttiin selvittää, miten henkilökunta tuntee ja reagoi 

rekisteröidyn pyyntöön liittyen jonkin rekisteröidyn oikeuden toteuttami-

seen. Toimeksiantajalla työskentelevien henkilöiden on olennaista tietää, 

että rekisteröidyn pyyntöön ei tarvitse vastata heti, sillä on riittävää, että 

pyyntöön vastataan ilman aiheetonta viivästystä eli käytännössä kuukauden 

sisällä. Toisaalta rekisteröidyn oikeuksien tunteminen auttaa yrityksen hen-

kilökuntaa huomaamaan sellaiset tapaukset, joissa rekisteröidyn pyyntö on 

täysin aiheeton. Esimerkiksi, jos henkilö X pyytää saada nähdä tai muuttaa 

henkilö Y:n tietoja, rekisteröidyn pyyntöä voidaan pitää perusteettomana. 

Henkilökunnan osaamisen varmistaminen: 

Haastatteluiden seitsemännestä ja kahdeksannesta kysymyksestä: ”Ko-

etko saaneesi riittävästi koulutusta GDPR:n noudattamisen avuksi? Kuinka 



 

 

hyvin ja kattavasti GDPR:ään liittyvä tiedotus on toteutettu organisaa-

tiossa?” 

Yksittäinen työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa positiivisesti re-

kisterinpitäjän käsittelemien henkilötietojen tietosuojatasoon. Tämän joh-

dosta on tärkeää, että organisaatio on tarjonnut henkilökuntansa avuksi niin 

koulutusta kuin tiedottanut henkilöstölle organisaatiossa vallitsevista hen-

kilötietojen käsittelytapaan liittyvistä toimintatavoista. Kun kaikki organi-

saatiossa työskentelevät henkilöt toimivat sekä järjestetyn koulutuksen että 

organisaation oman ohjeistuksen mukaan, rekisterinpitäjä voi minimoida 

inhimillisten virheiden toteutumisen mahdollisuuden ja edelleen estää hen-

kilötietojen tietosuojaa vaarantavien työskentelytapojen hyödyntämisen.  

Henkilökunnan mielipide GDPR:stä: 

Haastatteluiden yhdeksännestä ja kymmenennestä kysymyksestä: 
”Ovatko GDPR:n vaatimukset sinusta kohtuullisia niin sinun kuin Sataman 

kannalta? Miten GDPR:n käyttöönotto on muuttanut työn kuvaasi tai suh-

tautumistasi henkilötietojen käsittelyyn?” 

GDPR kiinnittää henkilötietojen tietosuojaan huomattavasti enemmän huo-

miota kuin aikaisemmin ennen asetuksen voimaantuloa Suomessa on to-

tuttu. EU:n yleinen tietosuoja-asetus lisäsi rekisteripitäjiä koskevien vel-

voitteiden määrää ja samalla vastaavasti nosti asetuksen laiminlyönnistä ai-

heutuvan sanktion suuruutta. Asetuksen pyrkimystä kehittää arkaluontois-

ten henkilötietojen tietosuojaa voidaan luonnollisesti pitää positiivisena 

seikkana. Toisaalta asetus on vastaavasti lisännyt rekisterinpitäjien työmää-

rää. Rekisterinpitäjän kannalta yhtenä oleellisimmista uudistuksista voidaan 

pitää rekisterinpitäjän velvollisuutta ilmoittaa toteutuneista tietoturvalouk-

kauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin sisällä. Kunkin työntekijän työ-

tehtävistä riippuen Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus voi enem-

män tai vähemmän muuttaa henkilön tapaa käsitellä henkilötietoja. 

Johtopäätökset toteutetuista haastatteluista: 

Kappaleessa on kuvattu tarkemmin aikaisempien kappaleiden perusteelta 

tehdyt johtopäätökset. Johtopäätökset muodostuvat haastateltavien vastauk-

sista, mutta ne ottavat myös kantaa toimeksiantajan sisäisiin toimintoihin ja 

sisäisiin asioihin, jonka johdosta näitä johtopäätöksiä ei voida esitellä opin-

näytetyössä. 


