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Tietosuojasääntelyn tausta
Historia ja tarkoitus
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Tietosuojauudistuksen tavoitteena on ollut

Yhtenäistää tietosuojaan liittyvää sääntelyä Euroopan
Unionissa

Vastata uusiin, digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin
tietosuojakysymyksiin

Kehittää kansalaisten mahdollisuuksia hallita omien
henkilötietojensa käyttöä

Helpottaa unionin alueella toimivien yritysten toimintaa ja
edistää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä

Viimeisin askel tietosuojasääntelyn kehityksessä
Tietosuoja-asetuksen tavoitteet



© 2018 Deloitte Oy, Group of Companies. 6

Peruskäsitteet
Tietosuojaan liittyvä terminologia
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Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön yhdistettävissä
oleva tieto

Henkilötieto

• Nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus

• Valokuva, kameravalvonnan tallenteet

• Puhelinnumero, tilinumero, auton rekisterinumero

Arkaluontoisemmat tiedot (erityiset henkilötietoryhmät):

• Rotu tai etninen alkuperä
• Terveyttä koskeva tieto
• Geneettinen tai biometrinen tieto, esim. sormenjäljet
• Poliittiset mielipiteet, uskonto, ammattiliiton jäsenyys
• Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

• Käyttäjätunnus, IP-osoite, paikkatieto

Esimerkiksi:

• Suoriutumisarviot
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Rekisteröity on luonnollinen henkilö, jota henkilötieto koskee.

Rekisterinpitäjä on organisaatio, joka määrittää henkilötietojen
käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Rekisteri on looginen, henkilötietoja sisältävä kokonaisuus.

Henkilötietojen käsittely on mikä tahansa henkilötietoihin kohdistuva
toimenpide, ml. tietojen säilyttäminen.

Henkilötietojen käsittelijä on taho, joka käsittelee henkilötietoja
rekisterinpitäjän lukuun.

Rekisteröity Rekisteröity Rekisteröity

RekisteriRekisterinpitäjä

Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötieto Henkilötieto Henkilötieto

Pilvipalvelu

Terminologiaa
Keskeisimmät tietosuojaan liittyvät käsitteet
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Asetuksen periaatteet ja vaatimukset
Mikä muuttuu?
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Henkilötietoja on

Käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

Käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

Kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

Kerättävä vain tarpeellinen määrä, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

Päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava
viipymättä

Säilytettävä vain niin kauan kuin on tarpeen

Perusperiaatteet säilyvät ennallaan
Mikä ei muutu?
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Käsittely on lainmukaista vain jos vähintään yksi seuraavista
edellytyksistä täyttyy:

Suostumus. Rekisteröity on antanut suostumuksensa
henkilötietojensa käsittelyyn.

Sopimus. Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön
panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

Lakisääteinen velvoite. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Elintärkeä etu. Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen
luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.

Julkinen valta. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjälle kuuluvan
julkisen vallan käyttämiseksi.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Selvitä käsittelyn lainmukaiset perusteet
Lainmukaisuus
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Tiedonkeruun tulee olla sidottua sen tarpeellisuuteen ja
käyttötarkoitukseen

Tiedon säilytysaika määräytyy tarpeellisuuden ja
käyttötarkoituksen perusteella

Poista tarpeeton tieto!

Kerää tietoa tarpeeksi, älä liikaa
Tiedon minimointi
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Rekisterinpitäjän on tarjottava rekisteröidylle seuraavat tiedot:

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja mistä henkilötiedot on
saatu

Henkilötiedon vastaanottajat

Tiedonsiirrot kolmansiin maihin

Henkilötiedon säilyttämisaika tai sen määräytymiskriteerit

Rekisteröidyn oikeudet

Avoimuus ja rehellisyys
Rekisterinpitäjän läpinäkyvyys
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Mikä muuttuu?
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Pelkkä vaatimusten täyttäminen ei enää riitä, vaan rekisterinpitäjän
on pystyttävä myös osoittamaan miten se on varmistanut
velvoitteiden toteutumisen omassa toiminnassaan.

Tämä edellyttää rekisterinpitäjältä

Systemaattista ja suunnitelmallista otetta tietosuojaan

Selkeitä vastuita ja hallintamallia

Kattavaa dokumentaatiota

Uusi keskeinen periaate
Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
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Rekisterinpitäjän saa käyttää vain sellaisia henkilötietojen
käsittelijöitä, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset.

Kirjallinen sopimus, jossa otetaan huomioon:

Käsittelyn kohde, kesto, laajuus ja tarkoitus

Henkilötietoryhmät sekä tietokokonaisuudet

Henkilötietojen käsittelijän vastuut

Vastuu kolmansista osapuolista
Henkilötietojen käsittelijät
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Esimerkkejä keskeisimmistä muutoksista
Mikä muuttuu?

Osoitusvelvollisuus

Informointi

Ilmoitusvelvollisuus

Oikeus siirtää tiedot
järjestelmästä toiseen Kolmannet osapuolet

Sisäänrakennettu
tietosuoja

Oikeus käsittelyn
rajoittamiseen

Oikeus tulla
unohdetuksi Suostumus

Rekisterinpitäjän tulee kyetä osoittamaan
täyttävänsä asetuksen vaatimukset.

Organisaation on huomioitava tietosuoja jo
toimintatapoja, palveluita tai järjestelmiä
suunniteltaessa.

Rekisterinpitäjän tulee tietyissä tapauksissa
poistaa henkilötiedot rekisteröidyn sitä pyytäessä.

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa
käsittelyä mm. tilanteessa, jossa heidän oikaisu-
tai poistopyyntöään käsitellään. Rajoittamisen
yhteydessä vain tietojen säilytys on sallittua.

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus
siirtää tietonsa organisaatiolta toiselle. Tiedot on
tällöin pystyttävä toimittamaan jäsennellyssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
muodossa.

Organisaatioiden tulee informoida rekisteröityjä
henkilötietojen käsittelystä läpinäkyvästi ja
selkeästi. Tiedon tulee olla helposti saatavissa.

Suostumuksen tulee olla selkeästi ilmaistu, ja
muista kirjallisista ehdoista erotettu.
Suostumuksen peruuttamisen tulee olla yhtä
helppoa kuin sen antaminen.

Rekisterinpitäjän on tiedotettava henkilötietojen
tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaista ja
tietyissä tapauksissa myös rekisteröityjä 72 tunnin
sisällä.

Asetus tarkentaa reksiterinpitäjien ja henkilö-
tietojen käsittelijöiden vastuita ja velvoitteita.
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Asetukseen valmistautuminen
Käytännön keinoja oman toiminnan
kehittämiseen
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Ensiaskeleet
Asetukseen valmistautuminen

Tietoisuuden
kasvattaminen
Varmista, että
organisaation ylin johto
ja muut avainhenkilöt
ymmärtävät tietosuoja-
asetuksen vaikutukset
organisaation toimintaan

1
Tietoinventaarion
laatiminen
Selvitä ja dokumentoi
a) mitä henkilötietoja

organisaatiossa
kerätään;

b) miten ja millä
perusteella (ks. sivu
11) tietoja käsitellään;

c) kenelle tietoja
välitetään; ja

d) kuinka kauan tietoja
tarvitaan

Lähtötilanteen arviointi
Arvioi ja dokumentoi
henkilötietojen käsittelyn
ja organisaation
tietosuojakyvykkyyksien
nykytilaa suhteessa
asetuksen asettamiin
vaatimuksiin (ks. sivu 21)

2 3
Kehitystoimien
toteuttaminen
Suunnittele ja toteuta
keskeisimpien riskien
hallitsemiseksi ja
puutteiden korjaamiseksi
tarvittavat kehitystoimet

4
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Mitä henkilötietoja organisaatiossa käsitellään?
Tietoinventaario

Esimerkkejä sopimuspalokunnan ja pelastuslaitosten hallussa olevista henkilötiedoista:
• Jäsenrekisteri
• Hälytysosastojen henkilötiedot
• Firefit-testitulokset
• Savusukellukseen liittyvät terveystiedot
• Lääkärintarkastuksien terveystiedot
• Väestönsuojeluun liittyvät järjestelmät ja niiden sisältämät henkilötiedot
• Henkilöstösuunnitteluun liittyvät järjestelmät
• Sopimuspalokuntien vastuuhenkilö tai erilliset nimilistat
• Virve-laitteiden sijoitustiedot
• Paloasema ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot
• HAKA-rekisteri
• Vuosittaiset lämpimien savusukelluksien suorituslistat
• Muut suoritepohjaiset seurantalistat
• Varainhankinnan yhteistyökumppanien yhteystiedot

Loogisten kokonaisuuksien
tunnistaminen

Käyttötarpeen määrittely

Tietosisällön määrittely

Tietolähteiden, siirtojen ja
luovutusten tunnistaminen

Säilytysaikojen määrittely
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Muistilista ja esimerkkikysymyksiä oman toiminnan arvioimiseksi
Lähtötilanteen arviointi

Hallintamalli
Onko organisaation johto on sisäistänyt tietosuojan merkityksen? Miten tietosuojaan
liittyvät vastuut on määritelty? Onko tietosuojan toteuttamiseen varattu riittävästi
resursseja? Onko henkilötietojen käsittelyyn liittyvät säännöt ja periaatteet määritelty. ja
miten niiden noudattamista valvotaan?

Tietoinventaario
Kuinka hyvin on tiedossa mitä henkilötietoja organisaatiossa käsitellään, mistä ja mitä
tarkoitusta varten niitä kerätään, kuinka kauan niitä säilytetään ja kenelle niitä välitetään?
Kenen vastuulla em. tietojen kokoaminen ja ylläpito on?

Kansainväliset tiedonsiirrot
Siirretäänkö henkilötietoja ETA-alueen ulkopuolelle? Onko tietojen riittävän suojan
takaamiseksi käytössä joku Euroopan komission hyväksymä siirtomekanismi?

Sisäänrakennettu tietosuoja
Miten organisaatiossa on varmistettu, että tietosuoja huomioidaan jo uusia toimintatapoja,
palveluita tai järjestelmiä suunniteltaessa? Kuinka hyvin organisaatiossa osataan arvioida
tietosuojaan liittyviä riskejä ja vaikutuksia?

Tietoisuus ja osaaminen
Kuinka hyvin henkilötietoja käsittelevät henkilöt ymmärtävät tietosuojaan liittyvät
vaatimukset ja osaavat soveltaa niitä käytäntöön? Kuinka tärkeänä asiaa pidetään
organisaatiossa?

Läpinäkyvyys
Miten organisaatio viestii rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä? Kerätäänkö
henkilötietoja kolmansien osapuolten toimesta, ja miten he informoivat rekisteröityjä
asiasta?

Rekisteröidyn oikeudet
Miten rekisteröityjen oikeudet (mm. tarkastusoikeus, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus
poistaa tiedot, oikeus vastustaa käsittelyä) on käytännössä toteutettu?

Suostumuksen hallinta
Mitä tietoja organisaatiossa käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen? Miten
suostumukset on kerätty ja dokumentoitu, ja miten suostumusta voi myöhemmin hallita?

Tietoturva
Miten henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuus on varmistettu? Miten vaadittavaa
turvallisuustasoa on arvioitu?

Ilmoitusvelvollisuus
Miten tietovuotojen ja muiden henkilötietojen tietoturvaloukkausten käsittely on
käytännössä järjestetty? Onko tietoturvaloukkausten käsittelyä harjoiteltu?

Henkilötietojen käsittelijät
Käyttääkö organisaatio ulkopuolisia henkilötietojen käsittelijöitä, tai onko ulkopuolisilla
tahoilla pääsy organisaation hallussa oleviin henkilötietoihin? Onko tietojen käsittelystä
sovittu kirjallisesti? Miten organisaatio on arvioinut käsittelijän toteuttamia suojatoimia?

Tiedon minimointi
Miten on varmistettu, että organisaatio kerää ja käsittelee vain käyttötarkoituksen
kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja että tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita?

Viranomaiset ja media
Miten yhteydenpito valvontaviranomaisen, median ja muiden sidosryhmien suuntaan on
käytännössä järjestetty?

Käyttötarkoitussidonnaisuus
Miten on varmistettu, että henkilötietoja käsitellään vain ennalta määritellyn ja
rekisteröidyille viestityn käyttötarkoituksen mukaisesti?
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Ohjeita oman tietosuojatoiminnan kehittämiseksi
Lisätietoja

1. Tietosuojavaltuutetun toimisto: Ohjeita rekisterinpitäjälle
www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle.html

2. Tietosuojavaltuutetun toimisto: Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? (4/2017)
www.tietosuoja.fi/material/attachments/tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/1Em8rT7IF/Mit
en_valmistautua_EUn_tietosuoja-asetukseen.pdf

3. Tietosuojavaltuutetun toimisto: Informointikäytännöt
www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/informointikaytannot.html

4. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: Tietosuoja-asetus palokunnissa
www.spek.fi/Suomeksi/Palokuntatoiminta/Palokuntalaiset/Tietosuoja

5. Valtiovarainministeriö: Tietosuojan yhteishankkeet ja yhteishankkeiden materiaalit
www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus/ohjeitarekisterinpitajalle/informointikaytannot.html
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Asetuksen valvonta ja sanktiot
Väärinkäytösten tutkinta ja seuraamukset
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Valvontaviranomaisen tehtävät ja toimivaltuudet
Valvonta

Tietosuojavaltuutettu vastaa Suomessa asetuksen soveltamisen
valvonnasta ja täytäntöönpanosta.

Neuvonta. Viranomainen neuvoo ja edistää yleistä
tietosuojatietoisuutta.

Valitukset. Viranomainen käsittelee rekisteröityjen tekemiä
valituksia ja voi tutkia valituksen kohdetta.

Tutkintavaltuudet. Viranomaisella on tarvittaessa pääsy
kaikkiin henkilötietoihin sekä rekisterinpitäjän tiloihin ja
tietojärjestelmiin.
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Valvontaviranomaisen korjaavat toimivaltuudet
Sanktiot

Varoitus Huomautus Määräys Hallinnollinen sakkoTietojenkäsittelyn
rajoittaminen tai
keskeyttäminen
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Suurin haitta voi olla negatiivinen julkisuus
Muut seuraamukset
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Kysymyksiä?
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