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Tietosuoja ja tietoturva
— Tietosuoja: henkilötietojen suojaa koskevat periaatteet  yksityisyyden suoja
— Tietoturva: tiedon suojaamista teknisin ja organisatorisin keinoin

Henkilötieto suojan kohteena
— Kaikki tieto, jonka avulla luonnollinen henkilö (rekisteröity) voidaan joko suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 

(tunnistettavuuskriteeri)

HetiL 3 §: Henkilötieto 
— Kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan 

tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. 

Uusi Tietosuoja-asetus (GDPR), 26 ja 30 alkukappale
— Kaikkiin tietoihin,  jotka  koskevat tunnistettua tai  tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä. Luonnolliset henkilöt voidaan 

yhdistää heidän käyttämiensä laitteiden, sovellusten, työkalujen ja protokollien, verkkotunnistetietoihin, kuten IP-osoitteisiin,  
evästeisiin.

Tietosuoja ja –turva sekä Henkilötieto
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Yleisimmät henkilörekisterit

Etunimi, Sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Historia
Laskutus

Asiakasrekisteri

Etunimi, Sukunimi
Sähköposti
Käyttäjätunnus ja salasana
Cookies/nettikeksit
Valvontakamerat

Valvontarekisteri

Etunimi, Sukunimi
Valokuva
Osoite
Puhelinnumero
Työtehtävä, koulutus
Terveystiedot

Työntekijärekisteri

Etunimi, Sukunimi
Osoite
Puhelinnumero
Yritys
Kontaktihistoria

Yhteistyötahot yms
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HetiL 11§: Arkaluonteinen henkilötieto
1) rotua tai etnistä alkuperää; 
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 
3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 
4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä 
tai niihin verrattavia toimia; 
5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 
6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita 
sosiaalihuollon etuuksia. 

Arkaluonteinen henkilötieto
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Rekisterinpitäjä (controller)
— Määrittelee tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja keinot

Käsittelijä (processor)
— Käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun

Henkilötietojen käsittely 
— Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, 

käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, 
poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä. 

Roolit: Rekisterinpitäjä ja käsittelijä
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Käsittely on lainmukaista ainoastaan jos ja vain siltä osin kuin vähintään yksi seuraavista 
edellytyksistä täyttyy: 
a)  rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä 
tarkoitusta varten; 
b)  käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on 
osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn 
pyynnöstä; 
c)  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; 
d)  käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi; 
e)  käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle 
kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi; 
f)  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen 
toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet 
ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi. 

Käsittelyperuste (art 6)
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Rekisterinpitäjä
Henkilörekisterin nimi
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteröitävät tiedot
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen luovuttaminen
Rekisterin suojaus
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Muut rekisteröidyn oikeudet

Suosittelemmme dokumenttien tarkistuttamista asiantuntijalla.

Rekisteri-/Tietosuojaseloste; lyhyesti otsikko tasolla



EU:n yleinen tietosuoja-
asetus –
mistä on kysymys?
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GDPR – miksi tästä kohistaan?

Laaja soveltamisala; esim. kaikki 
henkilötietoja käsittelevät Suomessa 

toimivat yhdistykset, 
säätiöt ja yritykset

TIETOSUOJAHALLINNON LAATUVAATIMUKSET Hallinnollinen sakko max.
20 000 000 euroa tai 

(yritys) 4 % edeltävän tilikauden 
vuotuisesta maailmanlaajuisesta 

kokonaisliikevaihdosta, 
sen mukaan kumpi on 

suurempi

HALLINNOLLISET SAKOT ja muut seuraamukset

Yleinen digitalisoituminen, Data & Analytics, 
IoT, MyData, BigData, etälääketiede/e-Health… 

(Liike-)toimintamallien yhteensovittaminen 
tietosuojan kanssa 

TIETOSUOJA TYÖVÄLINEENÄ JA 
MENESTYSTEKIJÄNÄ

Rekisteröidyille uusia oikeuksia –
vastaavasti rekisterinpitäjille lisää 

velvollisuuksia ja vastuita

Rekisteröidyn oikeudet laajenevat
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Uudet säännökset, mm. Tiukennukset entisiin vaatimuksiin, mm.

Osoitusvelvollisuuden periaate Säännösten sovellettavuus (henkilötiedon
määritelmä/anonyymidata/pseudonyymidata)

Tietosuoja vaikutustenarvioinnit (”PIA”) Vaatimukset tehokkaalle suostumukselle

”Privacy by Design“ ja ”Privacy by Default“ Tuntuvat sanktiot asetuksen vaatimusten vastaisista 
toimista ja velvollisuuksien laiminlyönnistä

Tietovuotoilmoitukset Kansainväliset tiedonsiirrot (EU:n ulkopuolelle)

Tietosuojavastaava Rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijän välinen suhde (
sopimusten uudelleenarviointi)

“Right to erasure” (ei absoluuttinen) Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen siirrettävyys palvelusta toiseen Korotetut toimeenpanovaltuudet viranomaisille

Yhden luukun periaate (eri maiden viranomaisten 
yhteistyö)

EU:n ulkopuolisten rekisterinpitäjien velvollisuus nimetä 
edustaja EU:n sisällä

Tietojenkäsittelytoimien dokumentointivelvollisuus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus
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Seuraamukset pähkinänkuoressa – riskit organisaatioille 
Vahingonkorvausvelvollisuus
Asetuksen vastainen menettely aiheuttanut vahinkoa
— kuka tahansa (rekisteröity, kolmas, käsittelijä, toinen 

rekisterinpitäjä jne.)
Käsittelijä siltä osin kuin rikkonut asetuksessa 
nimenomaan käsittelijälle säädettyä velvollisuutta tai 
toiminut vastoin rekisterinpitäjän (lainmukaisia) ohjeita
Yhteisvastuu, jos useampia rekisterinpitäjiä tai käsittelijöitä

Valvontaviranomaisten määräämät seuraamukset
Varoitus, huomautus, määräys toteuttaa rekisteröidyn 
oikeus, määräys noudattaa asetuksen säännöksiä, 
tietojenkäsittelyn rajoittaminen tai kielto, sertifikaatin 
poistaminen, kv-tietojensiirron keskeyttäminen, 
hallinnollinen sakko

Rikosoikeudellinen vastuu jäsenvaltion oikeuden 
nojalla edelleen mahdollinen

Hallinnollinen sakko
Määrää arvioitaessa otettava huomioon lieventävät ja 
koventavat seikat
Kustakin rikkomuksesta voidaan määrätä erillinen 
seuraamus. Ylärajat kuitenkin:
Enintään 10.000.000 euroa tai enintään 2 % edellisen 
tilikauden globaalista liikevaihdosta:
— Esim. lapsen suostumus, privacy by design, 

ulkomaisen rekisterinpitäjän edustajan asettaminen, 
käsittelijän velvollisuudet, dokumentointivelvollisuus, 
tietovuotoilmoitus, DPIA, tietosuojavastaavan 
nimittäminen, sertifiointi

Enintään 20.000.000 euroa tai enintään 4 % edellisen 
tilikauden globaalista liikevaihdosta:
— Esim. tietojenkäsittelyn perusperiaatteet, käsittelyn 

laillisuus ja käsittelyperusteet, suostumuksen 
edellytykset, rekisteröityjen oikeudet, kv-henkilötietojen 
siirrot, valvontaviranomaisen määräämän toimenpiteen 
vastainen menettely



Rekisterinpitäjän 
velvollisuudet
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GDPR:n osoitusvelvollisuus
OSOITUSVELVOLLISUUS

Säilytyksen 
rajoittaminen

Tekniset toimenpiteet

Eheys ja 
luottamukselli-

suus
Täsmällisyys

Tietojen 
minimointiKäyttötarkoi-

tussidonnaisuus
Lainmukaisuus, 
kohtuullisuus ja 

läpinäkyvyys

Organisatoriset toimenpiteet

Ulkoistukset ja
kv-siirrot

Art. 28–29, 44–50  

Rekisterinpitäjän
“yleisvelvoitteet”

Art. 24–26, 30, 31, 
37–39  

Rekisteröityjen
oikeuksien

toteuttaminen
Art. 12–22 

Käsittelyn
oikeusperuste

Art.  6–11     

Käsittelyn turvallisuus
ja riskiarviointi

Art. 32–36, 40–43  
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Tietovuotoilmoitus lakisääteiseksi
EU:n tietosuoja-asetus 33 artikla (kons. luonnos):

”Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä 
valvontaviranomaiselle ”without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after 
having become aware of it.”

Ei tarvitse tehdä ilmoitusta rekisteröidylle, mikäli riskejä rekisteröityjen yksityisyyden suojalle ei ole
• rekisterinpitäjä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet ja henkilötietojen 
tietoturvaloukkauksen kohteena oleviin henkilötietoihin on sovellettu kyseisiä toimenpiteitä (esim salausta)
• rekisterinpitäjä on toteuttanut jatkotoimenpiteitä, joilla varmistetaan, että rekisteröidyn oikeuksiin ja vapauksiin 
kohdistuva korkea riski ei enää todennäköisesti toteudu
• se vaatisi kohtuutonta vaivaa, koska ei esimerkiksi tiedetä, keitä rekisteröidyt ovat. Asiaa arvioidaan riskien mukaan.

― Uuden kannan mukaan rekisterinpitäjä tulee tietoiseksi silloin, kun henkilötietojen käsittelijä 
ilmoittaa loukkauksesta rekisterinpitäjälle. Henkilötietojen käsittelijän on tehtävä ilmoitus 
ilman aiheetonta viivytystä.

― ilmoitus lähtökohtaisesti myös rekisteröidyille, jos korkea riski
― tehostetaan kovennetuilla oikeudellisilla seuraamuksilla
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GDPR:n mukaiset henkilötietojen siirtämisen perusteet
— Siirto mahdollinen ainoastaan GDPR:n 5 luvussa säädetyin edellytyksin
— Komission päätös tietosuojan riittävyydestä (45 art.) – vrt. Safe Harbor -päätöksen kumoaminen ja 

uusi Privacy Shield 
— Asianmukaisten suojatoimien soveltaminen, mm. seuraavat (46 art.):

- Komission ja tietosuojaviranomaisen vakiolausekkeet, vrt. model clauses
- Yritystä koskevat sitovat säännöt, vrt. binding corporate rules
- Hyväksytyt käytännesäännöt tai sertifiointimekanismit yhdessä sitovien ja 

täytäntöönpanokelpoisten sitoumusten kanssa asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi
- Yksilöllisesti neuvotellut sopimuslausekkeet (edellyttää toimivaltaisen valvontaviranomaisen

lupaa)
— Erityistilanteita koskevat poikkeukset, mm. rekisteröidyn nimenomainen suostumus (49 art.)
Vrt. esim. käytännössä ICT-palvelut, joissa palvelun tuottaja hyödyntää alihankintaa ja 
pilvipalveluja

Henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle



Rekisteröidyn oikeudet
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Rekisteröidyn tiedonsaantioikeudet ja pääsy omiin tietoihin
Informointivelvollisuus laajenee:
+ käsittelyn peruste
+ oikeutetut intressit
+ henkilötietojen vastaanottajat
+ kv-tietojensiirtojen tapauksessa peruste 
tietojensiirrolle
+ säilytysaika tai kriteerit sen määrittelemiseksi
+ rekisteröidyn uudet oikeudet
+ oikeus peruuttaa suostumus
+ oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
+ sisältääkö käsittely automatisoitua 
päätöksentekoa / profilointia

Rekisteröidyn kontrolli omiin tietoihin paranee
Läpinäkyvyys ja avoimuus
Rekisteröidyn pyynnöt
— Vastattava ilman aiheetonta viivytystä, max. 1 kk
Pääsyoikeus omiin tietoihin (art. 15)
— Käsitelläänkö henkilötietoja?
— Miten, mitä ja kuinka kauan käsitellään?

Informointivelvollisuus helppo toteuttaa
rekisteri/tietosuojaselosteella.



19

Document Classification: KPMG Confidential

© 2017 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Tietojen korjaaminen, poistaminen ja rajoittaminen
Oikeus saada virheelliset tiedot korjatuiksi (art. 16)
— HetiL virheettömyysvaatimus (9.2 §) + tiedon 

korjaaminen (29 §)
— Oikeus täydentää, jos tiedot ovat epätäydelliset

Oikeus tulla unohdetuksi (art. 17)
— EUT: Google Spain
— Ei absoluuttinen oikeus
— Oikeus saada itseään koskevat tiedot poistetuiksi 

viivytyksettä
— Rekisterinpitäjän informoitava muita rekisterinpitäjiä 

pyynnöstä poistaa tiedot

Oikeus rajoittaa käsittelyä (art. 17 a)

Oikeus vahingonkorvaukseen (art. 77)
— Kärsitystä vahingosta

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille (art. 73)
— Mikä tahansa tietosuoja-asetuksen vastainen 

menettely
— Asuinpaikan, työskentelypaikan tai loukkauksen 

tapahtumapaikan viranomainen
— Muutoksenhakuoikeus valvontaviranomaisen 

päätöksen johdosta (art. 74)
— Ei rajoita muita hallinnollisia tai oikeudellisia 

oikeussuojakeinoja

Kanne rekisterinpitäjää tai käsittelijää vastaan (art. 75)
— Rekisterinpitäjän tai käsittelijän sijoittautumispaikan 

tuomioistuimessa
— Rekisteröidyn kotipaikan tuomioistuimessa

Rikosilmoitus



Tietosuojan 
kehitysprojekti osana 
organisaation toiminnan 
kehittämistä 
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Selvitetään henkilötietojen käsittelyn nykytilanne kohdeorganisaatiossa
— Missä ja miten henkilötietoja käsitellään;
— Tietojärjestelmät ja tietovirrat, ylätason peruskartoitus.

Tunnistetaan henkilötietojen käsittelyn perusasetelma ja kehityskohteet verrattuna GDPR-tasoon
— Rekisterinpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät (tosiasialliset, tietosuojalainsäädännön mukaiset roolit);
— Henkilörekisterit (käyttötarkoituksensa puolesta yhteenkuuluvat loogiset kokonaisuudet);
— Henkilötietojen käsittelyn vaiheet, siirrot ja luovutukset – ja ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyn koko elinkaari;
— Erityislainsäädännön sekä liiketoiminnan ja toimialan erityispiirteiden huomioon ottaminen.

Avustetaan tietosuojan kehitystyössä asiakkaan valitsemissa aiheissa
— Perusasiakirjat: rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet, tietotilinpäätös, tietosuojapolitiikka;
— Oikeudellinen neuvonta tietosuojahallinnon ja tietosuojavastaavan toimenkuvan järjestämisessä. 

Sopimusten tarkistus, kommentointi, laatiminen ja sopimusneuvotteluissa avustaminen
— Sopimusmassan tarkistus ja kehityskohteiden tunnistaminen;
— Toimeksiantosopimukset rekisterinpitäjä–henkilötietojen käsittelijä (ICT-palvelusopimukset yms.)
— Rekisterinpitäjien väliset luovutussopimukset; yhteisrekisterinpitäjien väliset sopimukset.

Tietosuojaprojektin tavoitteet asiakaslähtöisesti
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Projektin sisältö

— Tietosuoja-aineistojen
keruu

— Organisaation
vastuuhenkilöiden
tunnistaminen

— Olemassa olevien
asiakirjojen läpikäynti

— Haastattelut valittujen
organisaation
vastuuhenkilöiden kanssa

— Roolien tunnistaminen
(rekisterinpitäjä, 
henkilötietojen käsittelijä)

— Henkilörekisterien
tunnistaminen (loogiset
kokonaisuudet, 
oikeusperusteet)

— Henkilötietojen siirrot ja 
luovutukset (tietovirrat)

— Tietoturvaratkaisut
— Tietojärjestelmät
— Tietosuojahallinnon

järjestäminen
— Tietosuojavastaava

— Rekisteriselosteet/ 
tietosuojaselosteet

— Seloste käsittelytoimista
— Tietotilinpäätös
— Sopimukset
— Tietosuojapolitiikka
— Ohjeistus henkilöstölle
— Muut tietosuoja-asiakirjat

Tietosuojan kehitys kohti GDPR-laatutasoa

Taustaselvitykset –
nykytilaselvitys

Henkilötietojen käsittelyn 
yleisen asetelman määritys –

perusteet GDPR-tilannearviolle 
ja kehitystyölle

“Tekniset ja organisato-
riset toimenpiteet”

Asiakirjojen laatiminen

KPMG:n yhteenvedot: 
”Rekisterien tunnistaminen” 
”Rekisterianalyysi”

KPMG:n yhteenveto/tietotilinpäätös 
– yhteenvedon laatimisen aloitus

KPMG:n lakipalvelut  kommentoi ja 
antaa oikeudellista neuvontaa 
sovituissa aiheissa –
Tietoturvapalvelut teknisissä 
aiheissa

KPMG kommentoi, muokkaa, laatii 
sovitut asiakirjat –
yhteenvedon/tietotilinpäätöksen 
viimeistely
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Projektin kuvaus vaiheittain
Nykytilaselvitys

Asetelman
oikeudellinen

arviointi

Asiakirjojen
laatiminen Lisäselvitykset Viimeistely ja 

loppuraportointi

Oikeudellinen neuvonta koskien tietosuojahallinnon tai tietosuojavastaavan toimenkuvan järjestämistä

Haastattelut, työpajat, puhelinpalaverit, asiakirjojen kommenttikierrokset

Rekisteriselosteet/tietosuojaselosteet, seloste käsittelytoimista, sopimukset, tietotilinpäätös, tietosuojapolitiikka, 
ohjeistukset henkilöstölle, muut tietosuoja-asiakirjat

Tausta-aineistojen (asiakirjat, haastatteluaineistot) analysointi, asetelman oikeudellinen arviointi, GDPR-
kehityskohteiden tunnistaminen

Tietosuoja-aineistojen keruu, organisaation vastuuhenkilöiden tunnistaminen, asiakirjojen läpikäynti, haastattelut 
valittujen organisaation vastuuhenkilöiden kanssa (IT, HR, legal, tietoturva- ja tietosuojavastaava)

Tietotilinpäätös, asiakirjat

Per 
toimialue; 

arvio

2–4 

3–8 

2–10 

2–3 

2–4 

2–5 

Kyseessä ohjeellinen arvio , ei yleispätevä arvio työmäärästä, joka riippuu kohteesta, sen aloitustasosta ja sovitusta toimenpiteistä. 
Yhteensä n. 13–34 htp
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Toimintaprosessi:
— Tehdään toiminta- ja riskianalyysi; mitä tietoja, mihin tarkoitukseen yms

- Liian tekniikkalähtöinen ajattelu; käyttötarkoitus, ei tekniikka ratkaisevaa
- Tietovirrat epäselvät; mistä, miksi ja mihin tietoja

— Vastuiden ja raportoinnin määrittely, resursointi (ml. tietosuojavastaava)
- Nimenomainen henkilö puuttuu tai “jokuonnekas”

— Laaditaan riittävät politiikat ja ohjeistukset; tietosuojapolitiikka, rekisteriselosteet yms
- Selosteetkin puuttuvat, ei ohjeistusta

— Tehdään alihankintasopimuksien analysointi ja muokkaus; vastuut, prosessit
- Puuttuu kirjalliset sopimukset, tietosuojaa ei mainittu lainkaan, prosessit epäselvät

— Henkilöstön koulutus ja osaamisen ylläpito; alkukoulutus ja päivityskoulutus
- Ei ole

— Riittävä henkilötietojen käsittelyn valvonta; lokit
- Tekniikka ei mahdollista käsittelylogitukseen, käyttäjähallinta tietotekniikkaympäristössä

Tietosuoja-projekti käytännössä
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Toimintaprosessi:
— Tiedon elinkaaren hallinta; säilytysajat ja tiedonmäärä

- Säilytys toistaiseksi, elinkaarta ei mietitti ja määritetty
— Rekisterinpitäjän muiden velvollisuuksien toteuttaminen; viranomaisilmoitukset, rekisteröityjen oikeudet

- Ei viranomaisilmoituksia
- Ei tietoa nykyisistä tai tulevista oikeuksista, sisäiset prosessit puuttuvat

— Turvataan tietoturva; oma + yhteistyökumppanit
- Oma yleensä peruskunnossa muttei dokumentoitu
- Yhteistyökumppaneihin luotetaan, ei kirjallisia vaatimuksia, dokumentointia

Tietosuoja-projekti käytännössä 2
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Tietosuojan hallinnointi – Tietotilinpäätös

1 JOHDANTO
1.1 Tarkoitus ja taustaa
1.2 Laatimisajankohta ja tarkastelukausi
1.3 Laatimisessa huomioon otetut tausta-aineistot
2 ORGANISAATION TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIETOVIRRAT
2.1 Luettelo organisaation hallussa olevista tietojärjestelmistä
2.2 Yhteenveto organisaation henkilötietojen käsittelyn kannalta
keskeisistä tietojärjestelmistä
3 YHTEENVETO ORGANISAATION HENKILÖREKISTEREISTÄ
3.1 Rekisteri- ja tietosuojaselosteet
3.2 Yhteenveto henkilötietojen käsittelytoimista
3.3 Henkilötunnusten käsittely
3.4 Erityisten henkilötietoryhmien (arkaluonteisten tietojen) käsittely
3.5 Lapsia koskevien tietojen käsittely
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEIDEN
TOTEUTUMINEN
4.1 Yleiset periaatteet ja osoitusvelvollisuus
4.2 Etukäteissuunnittelu
4.3 Huolellisuus- ja laillisuusvelvoite
4.4 Käyttötarkoitussidonnaisuus
4.5 Henkilötietojen laatu

5 TIETOSUOJAHALLINNON YLEINEN JÄRJESTÄMINEN
5.1 Jatkuva säännöllinen ja vastuutettu hallintomalli osana organisaation toimintaa
5.2 Tietosuojahallintoa koskevat asiakirjat
5.3 Tietosuojavastaava
5.4 Muut tietosuojan ja tietoturvan vastuuhenkilöt
5.5 Riskiarvioinnin toteuttaminen osana jatkuvaa toimintaa
5.6 Vaikutustenarvioinnin toteuttaminen
5.7 Tietosuojaa koskevat sopimukset ja sopimusasioiden huomioon ottaminen osana tietosuojahallinnon toimintaa
5.8 Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
5.9 Henkilötietojen siirto EU:n/ETA:n alueen ulkopuolelle
5.10Henkilöstön ohjeistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen
6 REKISTERÖITYJEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN
6.1 Dokumentoitu, vastuutettu toimintamalli rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi
6.2 Rekisteröidyn oikeus saada tietoja
6.3 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
6.4 Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen
6.5 Rekisteröidyn oikeus tietojen poistamiseen
6.6 Rekisteröidyn oikeus rajoittaa käsittelyä
6.7 Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
6.8 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
6.9 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset
7 ORGANISAATION NOUDATTAMAT TIETOTURVAJÄRJESTELYT
7.1 Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja auditoinnit
7.2 Tietoturvaloukkauksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen
7.3 Sertifioinnit ja käytännesäännöt
7.4 Ulkopuoliset palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit
8 KEHITYSKOHTEET
8.1 Tietosuojan kehityskohteet, riskiarviointi ja priorisointiehdotukset
8.2 Kehityssuunnitelmat aikatauluineen
9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
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Tietosuojan hallinnointi – Tietosuojapolitiikka

1 JOHDANTO
1.1 Tarkoitus ja taustaa
1.2 Sovellettava lainsäädäntö ja määritelmät
2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN
2.1 Yleiset periaatteet ja osoitusvelvollisuus
2.2 Huolellisuus- ja laillisuusvelvoite
2.3 Käyttötarkoitussidonnaisuus
2.4 Henkilötietojen laatu
2.5 Henkilötunnusten käsittely
2.6 Arkaluonteisten tietojen käsittely
2.7 Lapsia koskevien tietojen käsittely
3 TIETOSUOJAHALLINNON YLEINEN JÄRJESTÄMINEN
3.1 Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
3.2 Jatkuva säännöllinen ja vastuutettu hallintomalli osana organisaation toimintaa
3.3 Tietosuojahallintoa koskevat asiakirjat
3.4 Tietosuojavastaava
3.5 Muut tietosuojan ja tietoturvan vastuuhenkilöt
3.6 Riskiarvioinnin toteuttaminen osana jatkuvaa toimintaa
3.7 Vaikutustenarvioinnin toteuttaminen
3.8 Tietosuojaa koskevat sopimukset ja sopimusasioiden huomioon ottaminen osana
tietosuojahallinnon toimintaa
3.9 Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
3.10 Henkilötietojen siirto EU:n alueen ulkopuolelle
3.11 Henkilöstön ohjeistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen

4 REKISTERÖITYJEN OIKEUKSIEN TOTEUTUMINEN
4.1 Rekisteröidyn oikeus saada tietoja
4.2 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
4.3 Rekisteröidyn oikeus tietojen oikaisemiseen
4.4 Rekisteröidyn oikeus tietojen poistamiseen
4.5 Rekisteröidyn oikeus rajoittaa käsittelyä
4.6 Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
4.7 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
4.8 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset
5 ORGANISAATION NOUDATTAMAT TIETOTURVAJÄRJESTELYT
5.1 Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus ja auditoinnit
5.2 Tietoturvaloukkauksia koskevan ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen
5.3 Sertifioinnit ja käytännesäännöt
5.4 Ulkopuoliset palveluntuottajat ja yhteistyökumppanit
6 SEURANTA, RAPORTOINTI, KEHITYSKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN JA RISKIARVIOINTI
6.1 Tietosuoja-aiheiden seuranta ja raportointi
6.2 Kehityskohteiden tunnistaminen, riskiarviointi ja riskien hallinta
7 SEURAAMUKSET TIETOSUOJALOUKKAUKSISTA
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Toimiva johto on aina vastuussa mm. seuraavien asioiden järjestämisestä:
— Riskianalyysit
— Vastuiden ja raportoinnin määrittely, resursointi (ml. tietosuojavastaava)
— Riittävät politiikat ja ohjeistukset ( Tietosuojapolitiikka, rekisteriselosteet ym.)
— Henkilöstön koulutus ja osaamisen ylläpito
— Riittävä henkilötietojen käsittelyn valvonta ( Lokitus)
— Salassapitositoumusten hankkiminen henkilöstöltä
— Tiedon elinkaaren hallinta ( Säännösten noudattaminen, käyttäjäpiirin rajaaminen jne.)
— Rekisterinpitäjän muiden velvollisuuksien toteuttaminen (mm. viranomaisilmoitukset, 

rekisteröityjen oikeudet)
— Tietoturva (oma + yhteistyökumppaneiden) ( Sopimukset, kontrolliympäristö jne.)
— Tietosuojan arviointi ja kehittäminen ( Auditoinnit)

Tietosuojan hallinnointi – “johdon muistilista”
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Esimerkkinä KPMG:n tietosuojajuridiikan lakipalvelut
GDPR-vaatimustenmukaisuus muodostaa perustan – tietosuoja on osa organisaation päivittäistä toimintaa

Käsittelyasetelmien 
oikeudellinen 
analysointi, 

erityiskysymykset
Perusteiden arviointi 
(roolit, rekisterien 
tunnistaminen/ 
käyttötarkoitukset, 
siirrot ja luovutukset), 
(sähköinen) 
markkinointi ja viestintä 
sekä muut erityisaiheet.

ICT-sopimukset, pilvi-
palvelut, alihankinta ja 

ulkoistukset sekä 
tietosuoja

Sopimus-DD -projektit; 
Sopimusten tarkistus ja 
laatiminen sekä 
sopimusneuvotteluissa 
avustaminen; 
Data Processing 
Agreement -sopimusten 
tarkistus ja laatiminen.

Tietosuoja 
yritysjärjestelyissä ja 

yrityskaupoissa

Kohdeyhtiön GDPR-
vaatimustenmukaisuu-
den tarkistus sovitulla 
tavalla; 
Tietosuoja osana DD:tä; 
Henkilörekisterit M&A:n
yhteydessä.

Tietosuoja 
kilpailutuksissa ja 

julkisissa 
hankinnoissa

Oikeudellinen neuvonta, 
asiakirjojen tarkistus ja 
laatiminen; 
Tietosuoja ulkoistus-
sopimuksissa mukaan 
lukien alihankinta sekä 
mahdollinen siirto EU:n 
alueen ulkopuolelle.

GDPR-
kehityshankkeiden 

oikeudellinen 
asiantuntija

Tietosuojavastaavan 
oikeudellinen tuki

Data & Analytics 
tietosuojalain-

säädännön rajoissa

D&A-palveluiden 
suunnittelu yhteistyössä 
ottaen huomioon 
tietosuoja-aiheet (esim. 
oikeusperuste/suostu-
mus, tietojen antaminen 
rekisteröidyille, käyttö-
tarkoitus)

Sote-alan toimijat ja 
-palvelut, 

potilastietojen 
käsittely ja tietosuoja

Perusteiden arviointi 
sote-alan erityispiirteet 
huomioon ottaen; 
Potilas- ja 
asiakastietojen suoja; 
Sopimukset palvelun 
järjestäjien ja palvelun 
tuottajien välillä.

Life science, 
biopankit, 

tutkimussopimukset 
ja tietosuoja-aiheet

Tietosuojavaatimukset 
ja rekisterinpito 
tutkimusprojekteissa; 
Biopankkitutkimus ja 
tietosuojavelvoitteet;
Tietosuojan huomioon 
ottaminen 
tutkimussopimuksissa.

Yksityisyyden suoja 
työelämässä

”Back office” -tuki 
organisaatioille ja HR 
asiantuntijoille kaikissa 
tietosuojan aiheissa; 
Yleiset rekisterinpitoon 
liittyvät velvollisuudet;
Työnantajan tietosuoja-
velvollisuudet.

”Back office” -tuki tai 
projektin johto 
juridiikkanäkökulmalla; 
Nykytilan selvitys/ 
oikeudellinen auditointi 
ja kehitystyö (yleinen 
asetelma, asiakirjat, 
käytännöt).

”Back office” -tuki, 
oikeudellinen neuvonta, 
asiakirjojen tarkistus ja 
laatiminen kaikissa 
tietosuojan aiheissa; 
GDPR-kehitystyössä ja 
sen jälkeen osana 
liiketoimintaa.
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Kokenut juristitiimi
KPMG:n lakipalveluissa työskentelee kymmenkunta tietosuojajuridiikkaan erikoistunutta juristia, joten 
KPMG:n lakipalveluilla on tarvittavat resurssit sekä pienempiin että suurempiin tietosuojan projekteihin 
organisaation tarpeiden mukaisesti. Juristeillamme on myös hyödyllistä toimialakokemusta mm. ICT-alan ja 
terveydenhuoltoalan tietosuojakysymyksistä. Tarvittaessa voimme hyödyntää KPMG:n kansainvälistä 
verkostoa palveluiden tuottamisessa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus – käytännön kokemusta tulkitsemisesta ja soveltamisesta
KPMG:n tietosuojajuristit ovat käytännössä tulkinneet ja soveltaneet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaisia vaatimuksia tietosuojatoimeksiannoissa, ja tunnemme aiheeseen liittyvät haasteet.

Teknologian ja juridiikan yhteensovittaminen – yhteistyötä KPMG:n tietoturva-asiantuntijoiden 
kanssa
KPMG:n lakipalvelut ja tietoturva-asiantuntijat tekevät tarvittaessa tiivistä yhteistyötä tietosuoja-
toimeksiannoissa parhaan mahdollisen palvelun takaamiseksi organisaatiolle.

Compliance-kokemus yhdistettynä tietosuojan kehitystyöhön
KPMG:n asiantuntijoiden kokemus organisaation compliance-kysymyksissä tukee tietosuojan kehitystyötä 
ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteuttamista organisaatiossa.

Neljä hyvää syytä valita KPMG

1

2

3

4



Kiitos
Ilkka  Vuorenmaa, Senior Manager, Legal Counsel

ilkka.Vuorenmaa@kpmg.fi

Tel 040-561 8302

KPMG lakipalvelut – Juridiikka on enemmän
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