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Tietosuojalainsäädäntöä
 Suomen perustuslaki 731/1999

• §10/Yksityiselämän suoja: Henkilötietojen käsittelystä säädetään lailla.

 EU:n yleinen tietosuoja-asetus, GDPR 2016/679 (suomeksi prkl?) 
 Tullut voimaan 25.5.2016 ja soveltaminen alkanut siirtymäajan jälkeen 25.5.2018
 Suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, ei sovelleta yksityisen henkilön yksityisiin tarkoituksiin 

keräämiin henkilötietoihin eikä vainajien tietoihin

 Tietosuojalaki 1050/2018
 Täydentää tietosuoja-asetusta, tullut voimaan 1.1.2019

 Rikosasioiden tietosuojadirektiivi 2016/680
 Ei suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, tarvitsee toimeenpanevan kansallisen lain

 Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa 1054/2018
 Panee täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivin, tullut  voimaan 1.1.2019

 Tulossa sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus (ePrivacy Regulation)
 Korvaa sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin (toimeenpantu tietoyhteiskuntakaaressa)

 Saavutettavuusdirektiivillä myös vaikutuksia 
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Tietosuoja-
asetus, 
keskeiset 
muutokset

Osoitusvelvollisuus

Sisäänrakennettu ja 
oletusarvoinen tietosuoja

Vaikutustenarviointi ja 
riskiperusteisuus

Tietoturvaloukkauksista 
ilmoittaminen

Rekisteröityjen oikeuksien 
vahvistuminen

Velvollisuus nimittää 
tietosuojavastaava

Seuraamusjärjestelmä
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Henkilötiedot

6.2.2019 6

Suorat tunnisteet
Tietoja, jotka yksin riittävät tunnistamaan henkilön

Nimi, henkilötunnus, nimen mukainen sähköpostiosoite, biometriset tunnisteet
(kasvot, ääni, sormenjäljet, silmän iiris, kämmenen muoto, perinteinen allekirjoitus)

Välilliset/epäsuorat tunnisteet
Eivät yksin riitä tunnistamiseen, mutta yhdistettyinä mahdollista tunnistamisen

Sukupuoli, ikä, asuinkunta, ammatti, päivämäärä(syntymäaika, kuolinaika, tapahtuma-aika)

Vahvat epäsuorat tunnisteet
Tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa kohtuullisen helposti

Osoite, puhelinnumero, ip-osoite, opiskelijanro, vakuutusnro, tilinro, tarkat vuosiansiot, 
rekisterinumero, harvinainen ammattinimike tai sairaus, annettu asema esim. puheenjohtajuus

Erityiset henkilötietoryhmät (ns. arkaluonteiset tiedot)
Rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, 

ammattiliiton jäsenyys, geneettiset/biometriset tiedot tunnistamista varten, terveyttä koskevat tiedot,
seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, rikokset ja rikostuomiot
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Tietosuojaperiaatteet
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Henkilötietojen käsittelyperusteet
• Suostumus

– Yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten
• Sopimus

– Esim. tilaat verkosta tuotteita – yrityksellä oikeus käsitellä osoitetietoja
• Lakisääteinen velvoite

– Esim. yhdistyslaki 11 § velvoittaa pitämään jäsenrekisteriä
• Elintärkeiden etujen suojaaminen

– Esim. luonnonkatastrofit, epidemiat
• Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttäminen

– Esim. tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi, arkistointi
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

– Esim. rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai alainen
• Käsiteltäessä arkaluonteisia tietoja tarvitaan lisäksi erityisperuste
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Osoitusvelvollisuus



Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

10UEF // University of Eastern Finland 10.9.2018
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Läpinäkyvyys

Informointi henkilötietojen käsittelystä 

• Kerrotaan nykyistä läpinäkyvämmin, selkeämmin ja helpommin:
– Mihin tietojen käsittely perustuu
– Mitä tietoja kerätään
– Mihin tietoja käytetään
– Kuka on rekisterinpitäjä
– Mikä on tietojen säilytysaika
– Käsittelyyn liittyvät riskit, säännöt ja suojatoimet sekä miten rekisteröity 

voi käyttää oikeuksiaan
• Keinoja: tietosuojaselosteet, esitteet, lehtiset, kaaviot, sarjakuvat, roll-

upit, kyltit, intra- ja internet, privacy dashboards, suullinen 
informaatio jne. 
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Annettava tieto Henkilötiedot suoraan 
rekisteröidyltä

Henkilötiedot muualta 
kuin rekisteröidyltä

Kuka on rekisterinpitäjä ja yhteystiedot X X

Tietosuojavastaavan yhteystiedot, jos nimetty X X

Henkilötietojen käsittelytarkoitus riittävästi yksilöitynä X X

Henkilötietojen käsittelyperuste X X

Jos yleinen tai arkaluonteisten tietojen käsittelyperuste on 
suostumus, niin tieto oikeudesta perua suostumus

X X

Henkilötietojen säilytysaika tai sen määrittämiskriteerit X X

Mitä henkilötietoja käsitellään X

Mistä henkilötiedot saadaan X

Rekisteröidyn oikeudet X X

Tieto oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle X X

Mihin henkilötietoja siirretään tai luovutetaan X X

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle perusteineen X

Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa henkilötietoja ja 
peruste (lakisääteinen tehtävä, sopimus) sekä seuraukset sille, 
jos rekisteröity ei toimita henkilötietoja

X
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Vaikutustenarviointi
• Kuvataan henkilötietojen käsittely, arvioidaan käsittelyn tarpeellisuus, 

oikeasuhteisuus ja käsittelystä aiheutuvat riskit sekä toimenpiteet riskien 
pienentämiseksi: 

– Onko jäljelle jäänyt riski oikeutettu ja hyväksyttävissä?
• Vaikutustenarviointi tulee tehdä, kun: 

– käytetään uutta teknologiaa 
– käsitellään laajamittaisesti arkaluonteisia tietoja
– tehdään profilointia
– valvotaan järjestelmällisesti ja laajamittaisesti yleisölle avointa aluetta
– käsitellään geneettisiä tietoja
– käytetään ilmiantojärjestelmiä
– poiketaan rekisteröidyn informoinnista (esim. rekisteritutkimukset)

• Toimitettava tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos tutkimuksessa 
poiketaan rekisteröidyn oikeuksista ja käsitellään arkaluonteisia tietoja
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Tietoturvaloukkaus

Mahdollisuus tietoturvaloukkaukseen huomioitava myös tutkimustoiminnassa
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa mietitään toimintamalli mahdollisen tietoturvaloukkauksen 
varalle

Ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos tietosuojarikkomuksesta seuraa todennäköinen riski 
yksilön oikeuksille ja vapauksille
Ilmoitus myös tutkittaville, jos tietosuojarikkomuksesta seuraa todennäköisesti korkea riski 
yksilön oikeuksille ja vapauksille

•Tapahtuma, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, häviää, 
muuttuu, luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi taho, 
jolla ei ole käsittelyoikeutta. Esim.

– hävinnyt tiedonsiirtoväline, kuten USB-tikku
– varastettu tietokone
– hakkerointi
– haittaohjelmatartunta
– kyberhyökkäys
– tulipalo datakeskuksessa
– tiliotteen postitus väärälle henkilölle.
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Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Mahdollisuus tietoturvaloukkaukseen huomioitava myös tutkimustoiminnassa
Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa mietitään toimintamalli mahdollisen tietoturvaloukkauksen 
varalle

Ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos tietosuojarikkomuksesta seuraa todennäköinen riski 
yksilön oikeuksille ja vapauksille
Ilmoitus myös tutkittaville, jos tietosuojarikkomuksesta seuraa todennäköisesti korkea riski 
yksilön oikeuksille ja vapauksille

•Tietoturvaloukkauksesta tulee ilmoittaa 
tietosuojaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa sen 
havaitsemisesta

– Ilmoitus valvontaviranomaiselle, jos tietosuojarikkomuksesta 
seuraa todennäköinen riski yksilön oikeuksille ja vapauksille

– Ilmoitus myös rekisteröidyille, jos tietosuojarikkomuksesta 
seuraa todennäköisesti korkea riski yksilön oikeuksille ja 
vapauksille

•Yliopiston sisällä ilmoita kaikista tietosuojavastaavalle, 
tietoturvapäällikölle tai esimiehelle
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TSV:n toimisto: Esimerkkejä tietoturvaloukkausista
Esimerkki Ilmoitus 

valvontaviranomaiselle
Ilmoitus 

rekisteröidylle
Huomautus/Suositus

Salattu varmuuskopio muistitikulla, joka 
varastetaan

Ei Ei Jos tiedot on salattu ja ovat palautettavissa, 
ei ilmoitusta

Verkkopalveluun tehty hyökkäys Kyllä Kyllä

Puhelinkeskuksen sähkökatko Ei Ei Rekisteröi tietoturvapoikkeama

Kiristysohjelmahyökkäys, jossa kaikki tiedot 
salataan, eikä niitä voida palauttaa

Kyllä Kyllä Jos saatavilla varmuuskopio ja palautus 
onnistuu, ei tarvitse ilmoittaa

Soitto pankkiin, asiakas on saanut toisen 
henkilön tiliotteen

Kyllä Kyllä Loukkauksen kohteena oleville ilmoitetaan

Sähköiseen markkinapaikkaan tehty 
verkkohyökkäys

Kyllä Kyllä Toimenpiteitä riskin pienentämiseksi: uudet 
salasanat

Henkilötietojen käsittelijällä vika: kuka 
tahansa voi päästä kenen tahansa käyttäjän 
tilin tietoihin

Kyllä, rekisterinpitäjälle Ei/kyllä

Sairaalan potilastiedot poissa käytöstä 30 h, 
verkkohyökkäys

Kyllä Kyllä

Opiskelijoiden tiedot menneet väärälle 
postituslistalle

Kyllä Kyllä

Suoramarkkinointiviesti, jossa kaikki 
näkevät kenelle lähetetty

Kyllä Kyllä

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8214536/Esimerkkej%C3%A4+tietoturvaloukkauksista/754c16aa-152e-4f15-a458-d1579c5ea4b2/Esimerkkej%C3%A4+tietoturvaloukkauksista.pdf
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Rekisteröidyn oikeudet – käsittelyperuste 
vaikuttaa 1 
Rekisteröidyn suostumus
• Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
• Tarkastaa tietonsa
• Oikaista tietojaan
• Poistaa tietonsa(oikeus tulla 

unohdetuksi)
• Rajoittaa tietojen käsittelyä
• Oikaisua/poistoa/rajoitusta koskeva 

ilmoitusvelvollisuus
• Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• Voi sallia automaattisen päätöksenteon 

(ml. profilointi) nimenomaisella 
suostumuksellaan

Sopimus
• Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
• Tarkastaa tietonsa
• Oikaista tietojaan
• Poistaa tietonsa (oikeus tulla 

unohdetuksi)
• Rajoittaa tietojen käsittelyä
• Oikaisua/poistoa/rajoitusta koskeva 

ilmoitusvelvollisuus
• Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
• Olla johtumatta automaattisen 

päätöksenteon kohteeksi ilman 
lainmukaista perustetta
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Rekisteröidyn oikeudet – käsittelyperuste 
vaikuttaa 2
Rekisterinpitäjän lakisääteinen 
tehtävä
• Saada tietoa henkilötietojen 

käsittelystä, ellei laissa erikseen 
säädetty poikkeusta

• Tarkastaa tietonsa
• Oikaista tietojaan
• Rajoittaa tietojensa käsittelyä
• Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn 

rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
• Olla johtumatta automaattisen 

päätöksenteon kohteeksi ilman 
lainmukaista perustetta

Rekisteröidyn elintärkeä etu
• Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä
• Tarkastaa tietonsa
• Oikaista tietojaan
• Poistaa tietonsa (oikeus tulla 

unohdetuksi)
• Rajoittaa tietojensa käsittelyä
• Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai 

käsittelyn rajoittamista koskeva 
ilmoitusvelvollisuus
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Rekisteröidyn oikeudet – käsittelyperuste 
vaikuttaa 
Yleistä etua koskeva tehtävä
• Saada tietoa henkilötietojen käsittelystä, 

ellei laissa erikseen säädetty poikkeusta
• Tarkastaa tietonsa
• Oikaista tietojaan
• Rajoittaa tietojensa käsittelyä
• Henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn 

rajoittamista koskeva 
ilmoitusvelvollisuus

• Vastustaa tietojensa käsittelyä
• Olla johtumatta automaattisen 

päätöksenteon kohteeksi ilman 
lainmukaista perustetta

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
• Saada tietoa henkilötietojen 

käsittelystä
• Tarkastaa tietonsa
• Oikaista tietojaan
• Poistaa tietonsa (oikeus tulla 

unohdetuksi)
• Rajoittaa tietojensa käsittelyä
• Henkilötietojen oikaisua tai poistoa 

tai käsittelyn rajoittamista koskeva 
ilmoitusvelvollisuus

• Vastustaa tietojen käsittelyä
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Hallinnollinen sakko

•Tiettyjen säännösten rikkomisesta enintään 10 000 000 €/2 % 
liikevaihdosta

– Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvoitteet: art. 
8, 11, 25 – 39, 42 ja 43

•Tiettyjen säännösten rikkomisesta enintään 20 000 000 €/4 % 
liikevaihdosta

– Käsittelyn perusperiaatteet (art. 5, 6, 7, 9)
– Rekisteröityjen oikeudet (art. 12 – 22)
– Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin (art. 44 – 49)
– Kaikki kansallisen lainsäädännön velvoitteet (tietosuojalaki)
– Valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta jättäminen
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Tietosuojalaki
 Täsmennetään ja täydennetään tietosuoja-asetusta
 Käsittelyn oikeusperusteet eräissä tapauksissa mm. tieteellinen tutkimus
 Poikkeukset erityisiä henkilötietoryhmiä koskevien tietojen käsittelyyn
 Valvontaviranomaista koskevat säädökset
 Oikeusturva ja seuraamukset: uhkasakko ja hallinnollinen sakko
 Tietojenkäsittelyn erityistilanteet

– Journalistinen, akateeminen, taiteellinen tai kirjallinen ilmaisu
– Julkisuusperiaate
– Henkilötunnuksen käsittely
– Henkilötietojen käsittely työsuhteen yhteydessä
– Tieteellinen ja historiallinen tutkimustarkoitus sekä tilastollinen tarkoitus
– Yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus
– Rajoitukset velvollisuuteen toimittaa tietoja rekisteröidylle ja rekisteröidyn  

oikeuteen tutustua hänestä kerättyihin tietoihin
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Henkilötunnuksen käsittely
• Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn suostumuksella tai, jos käsittelystä  säädetään 

laissa. Lisäksi saa käsitellä, jos tunnistaminen on tärkeää:
– laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi
– rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
– historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.

• Henkilötunnusta saa käsitellä luotonannossa tai saatavan perimisessä,  vakuutus-, 
luottolaitos-, maksupalvelu-, vuokraus- ja lainaustoiminnassa,  
luottotietotoiminnassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun  sosiaaliturvan 
toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja  niihin liittyviä etuja 
koskevissa asioissa.

• Henkilötunnuksen saa luovuttaa osoitetietojen päivittämiseksi tai  moninkertaisten 
postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsittelyä  varten, jos henkilötunnus jo 
on luovutuksensaajan käytettävissä.

• Henkilötunnusta ei tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella  
tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.
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Valvontaviranomainen 
Hallinnollinenseuraamusmaksu

24

 Kansallinen valvontaviranomainen:
 Tietosuojavaltuutettu oikeusministeriön yhteydessä
 Eduskunta: Selvitetään tietosuojavaltuutetun toimiston muuttaminen  erilliseksi

virastoksi.

 Hallinnollinen seuraamusmaksu
 Määrää tietosuojavaltuutetun ja kahden apulaistietosuojavaltuutetun  yhdessä 

muodostama seuraamuskollegio
 Seuraamusmaksua ei voida määrätä valtion viranomaisille, valtion  liikelaitoksille,

kunnallisille viranomaisille, itsenäisille julkisoikeudellisille  laitoksille, eduskunnan
virastoille, tasavallan presidentin kanslialleeikä  Suomen ev.lut. kirkolle ja Suomen
ortodoksiselle kirkolle
 AMK:t, säätiöyliopistot, tutkija rekisterinpitäjänä?

 Voidaan määrätä yksityiselle sektorille esim. yhdistykset
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Henkilötiedot työsuhteen yhteydessä

 Yksityisyyden suojasta työelämässä säädettyä lakia 
(759/2004)  sovelletaan:
 työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelyssä
 työntekijälle tehtävissä testeissä ja tarkastuksissa sekä niitä 

koskevissa  vaatimuksissa
 teknisessä valvonnassa työpaikalla
 työntekijän sähköpostiviestin hakemisessa ja avaamisessa
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Rajoitukset velvollisuuteen toimittaa tietoja 
rekisteröidylle
• Tietosuoja-asetuksen mukaisesta velvollisuudesta informoida rekisteröityjä 

henkilötietojen käsittelystä voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä 
– valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 

vuoksi 
– rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi
– verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi
– jos tiedon toimittaminen aiheuttaa olennaista vahinkoa tai haittaa rekisteröidylle 

eikä talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä koskevaan päätöksentekoon.
• Jos informointia ei tehdä, rekisterinpitäjän on toteutettava toimenpiteet 

rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluu 
tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
pitäminen kaikkien saatavilla, ellei tämä vaaranna tietojen toimittamista 
koskevan rajoituksen tarkoitusta.

6.2.2019 26
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Tarkastusoikeuden rajoitukset

 Rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, jos:
 tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa kansallista turvallisuutta, puolustusta tai  

yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä tai  
selvittämistä

 tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai  
hoidolle taikka rekisteröidyn tai jonkun muun oikeuksille

 henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta  jättäminen 
on välttämätöntä Suomen tai Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai  
rahoituksellisen edun turvaamiseksi.

 Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on sellaisia, että ne jäävät  
tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää muut häntä  
koskevat tiedot.

 Tulee ilmoittaa rajoituksen syyt, ellei tämä vaaranna rajoituksen tarkoitusta.
 Jos rekisteröidyllä ei ole oikeutta tutustua hänestä kerättyihin tietoihin, tiedot on  

annettava tietosuojavaltuutetulle rekisteröidyn pyynnöstä.
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Mitä pitää tehdä?

6.2.2019 29
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Mitä yhdistyksen pitää tehdä?
• Kartoitettava henkilötietojen käsittelyn 

tilanne:
Mitä henkilötietoja käsitellään?
Ovatko kaikki tiedot tarpeellisia?
Mihin tarkoituksiin tietoja käsitellään?
Miten rekisteröityjen oikeuksia toteutetaan?
Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?
Miten tiedot hävitetään?
Päivitetäänkö kertynyttä tietoa systemaattisesti ja 
onko olemassa käytäntö tietojen poistamiseen tai 
tuhoamiseen?

•
Luotava sisäiset rakenteet, joilla 
varmistetaan, että tietosuoja-asetuksen 
vaatimuksia noudatetaan
Esimerkiksi märitellään vastuualueet ja tehdään 
tarvittava dokumentointi
Tuntevatko kaikki henkilötietojen käsittelyyn 
osallistuvat yhdistyksen edustajat asetuksen 
asettamat velvoitteet?

6.2.2019 30

• Otettava käyttöön tietosuojaperiaatteet 
toteuttavia toimenpiteitä
Esim. tarpeettomien tietojen tuhoaminen

• Suunniteltava menettelyt rekisteröityjen 
oikeuksien ja pyyntöjen täyttämiseksi
Miten vastataan esimerkiksi 
tarkastusoikeuspyyntöön?
Kenellä on oikeus tulla unohdetuksi?
Kuka yhdistyksessä vastaa rekisteröityjen 
pyyntöihin?
Laadittava asetuksen edellyttämät 
tietosuojaselosteet / informointikäytännöt

• Dokumentoitava kaikki olennaiset 
toimenpiteet
Toteuttaa osoitusvelvollisuutta ja 
dokumentaatiossa voidaan perustella tulkintaan 
liittyvät valinnat, koska TULKINNANVARAISUUKSIA 
ON VIELÄ PALJON!

https://www.invalidiliitto.fi/muistilista-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille

https://www.invalidiliitto.fi/muistilista-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille
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Mitä yhdistyksen ei tarvitse tehdä?
•Ei tarvitse lopettaa henkilötietojen käsittelyä tai hävittää rekistereitä

Tietoja tulee käsitellä tietosuoja-asetuksen edellytysten ja periaatteiden 
mukaisesti
Tarpeettomat tiedot tulee hävittää!

•Ei tarvitse laatia selostetta kaikille fyysisille rekistereille, jos 
käyttötarkoituksen ovat samat
Jäsenrekisterin tietosuojaseloste voi kattaa esimerkiksi 
nettijäsenrekisteriin, Excel-tiedostoon kerättyyn ilmoittautumislistaan 
ja mappiin kerättyihin sopimuksiin sisältyvät tiedot, koska kaikkien 
käyttötarkoitus liittyy yhdistyksen jäsenyyteen

•Ei tarvitse lopettaa viestintää jäsenille
Suoramarkkinointiin tulee kuitenkin pyytää nimenomainen 
suostumus

• 6.2.2019https://www.invalidiliitto.fi/muistilista-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille 31
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Osoitusvelvollisuus käytännössä
Oletko tilintekokykyinen

6.2.2019 32



TILINTEKOKYKYISYYS

Pystytkö osoittamaan, että olet dokumentoinut:
1/4



Pystytkö osoittamaan, että olet dokumentoinut: 2/4



Pystytkö osoittamaan, että olet dokumentoinut: 3/4



Pystytkö osoittamaan, että olet dokumentoinut:
4/4
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Oletko rekisterinpitäjä vai henkilötietojen 
käsittelijä?

•Rekisterinpitäjä:
– Jos määrittelet (luonnollinen henkilö tai organisaatio) henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitukset ja keinot, olet rekisterinpitäjä
– Työnantaja, yhdistyksen hallitus, tutkija jne.

•Henkilötietojen käsittelijä:
– Jos käsittelet henkilötietoja toisen (luonnollinen henkilö/organisaatio) 

lukuun, olet henkilötietojen käsittelijä
– Palveluntuottaja (esim. Certia yliopiston palkanlaskennassa), 

tietojärjestelmätoimittaja (Google, GCI, Koodiviidakko, Microsoft jne.)
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Tietosuojaseloste

•Sisältää mm. ne tiedot, jotka on informoitava henkilötietojen 
käsittelystä

•Voi toimia dokumenttina tietosuojalainsäädännön 
noudattamisesta (osoitusvelvollisuus)

•Voi toimia selosteena käsittelytoimista (30 art.), jos sellainen 
tarvitaan

– Julkinen hallinto aina
– Yritys/järjestö, jos palveluksessa on 250 työntekijää tai käsittely 

aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille tai käsitellään 
arkaluonteisia/rikoksiin liittyvä henkilötietoja

•Rekisterikohtaisia selosteita ei tarvita, mutta henkilötietojen 
käsittely pitää kuvata ja siitä pitää informoida rekisteröityjä
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Esimerkki: Jäsenrekisterin tietosuojaseloste-malli
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Miten täytän tietosuojaselosteen? 
• Logo: voit vaihtaa pohjaan oman logosi kuvan
• Alkuteksti: esittele yhdistys ja se tehtävä, josta 

tietosuojaselosteessa kerrot
• Käsittelyn tarkoitus: Kerro tähän mihin 

tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään: 
jäsentietojen ylläpito, taloushallinto, 
palvelussuhteen hoito, tapahtumiin 
ilmoittautumiset, verkkosivujen ylläpito jne. 

• Käsittelyn oikeusperuste: Kerro tässä mihin 
käsittely perustuu (suostumus, sopimus, 
lakisääteinen tehtävä, elintärkeä etu, yleinen etu, 
oikeutettu etu)

• Mitä tietoja käsitellään: Kerro tehtävän 
hoitamisessa tarvittavat henkilötiedot

• Säilytysajat: Miten kauan säilytät tietoja
• Tietolähteet: Kerro mistä henkilötiedot saadaan, 

onko rekisteröidyn ne toimitettava ja mitä siitä 
seuraa, jos ei niitä toimita

• Tietojärjestelmät: Mitä tietojärjestelmiä käytät 
henkilötietojen käsittelyssä
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Miten täytän tietosuojaselosteen?
Evästeet: Tässä on valmiina lyhyt kuvaus siitä mitä evästeet 
ovat. Kerro käytätkö evästeitä (kaikki web-pohjaiset palvelut 
käyttävät evästeitä)
Tietojen siirrot: Kerro tässä siirretäänkö tai luovutetaanko 
tietoja esim. lakisääteiset luovutukset verottajalle yms. Jos 
käytät henkilötietojen käsittelijää, kerro se tässä.
Siirto EU:n ulkopuolelle: Jos siirrät tietoja EU:n ulkopuolelle, 
kerro se tässä ja kerro samalla peruste siirrolle. Esim. siirto 
USAan ja perusteena Privacy Shield/siirto USAan ja 
perusteena EU:n mallilausekkeet/siirto USAaan ja perusteena 
suostumus
Tietojen suojaaminen: Kerro miten tiedot suojataan. Esim. 
tietoja käsittelevät vain käsittelyyn oikeutetut, tietojärjestelmä 
on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla jne. 
Automaattinen päätöksenteko: Tässä on kerrottu mitä 
automaattinen päätöksenteko tarkoittaa ja vakiolauseena, että 
automaattista päätöksentekoa ei tehdä
Rekisteröidyn oikeudet: Kerro rekisteröidyn oikeudet 
(käyttötarkoituksen mukaan) ja se miten niitä käytetään.
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Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

•Mieti prosessi sille miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan:
– Mitkä ovat oikeudet
– Minne tai keneen rekisteröity ottaa yhteyttä, jos haluaa käyttää 

oikeuksiaan
– Miten dokumentoit oikeuksien käyttämisen?

•Mieti miten pystyt vastaamaan rekisteröidylle, esim.:
– Tarkastusoikeuden toteuttaminen: aikaa kuukausi vastata, kuka kerää 

tiedot, missä muodossa ja miten ne toimitetaan rekisteröidylle
– Tietojen oikaisu: kuka korjaa ja miten väärät tiedot, miten 

ilmoitusvelvollisuus hoidetaan (jos on jo luovutettu vääriä tietoja)
– Mieti myös miten toteutat muut oikeudet
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Vaikutustenarviointi

Tehtävä silloin, kun:
• Käytetään uutta teknologiaa 
• Käsitellään laajamittaisesti arkaluonteisia 

tietoja
• Tehdään profilointia
• Valvotaan järjestelmällisesti ja 

laajamittaisesti yleisölle avointa aluetta
• Käsitellään biometrisiä tietoja
• käsitellään geneettisiä tietoja
• Käsitellään sijaintitietoja
• Käytetään ilmiantojärjestelmiä
• Poiketaan rekisteröidyn informoinnista 

(esim. rekisteritutkimukset)

UEFilla on olemassa mallilomake 
vaikutustenarvioinnin tekemiseen
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Tietosuojasopimukset

•Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välinen
– Käsittelijän noudatettava rekisterinpitäjän antamia ohjeita

•Sopimuksessa on mainittava mm.
– Sopimustyypin määrittäminen eli mihin palveluun/toimitukseen 

henkilötietojen käsittely liittyy
– Osapuolten väliset vastuut käsittelystä eli kuka tekee ja mitä
– Henkilötietojen tyyppi (nimi, sähköpostiosoite, sotu jne.)
– Rekisteröityjen ryhmät (asiakkaat, työntekijät, konsultit jne.)
– Arvioitava rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuva riski
– Sopimuksen kesto

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146887/Makela_Minna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146887/Makela_Minna.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

•https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietoturvaloukkauksesta

https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietoturvaloukkauksesta


UEF // University of Eastern Finland

Tietoturvan ja tietosuojan verkkokurssitNavisec Flex -
verkkokoulutusjärjestelmä

Helena Eronen, tietosuojavastaava
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Tietosuojan ja tietoturvan verkkokoulutus 
• Yliopiston tulee pystyä osoittamaan, että sen henkilöstö on ohjeistettu ja 

koulutettu tietoturva- ja tietosuoja asioihin
• Yliopiston johtoryhmän kokouksessa 23.1.2018 annettiin tietosuojavastaavan ja 

tietoturvapäällikön tehtäväksi valmistella tietosuojan ja tietoturvan 
verkkokoulutusympäristön hankinta

– Koulutus ja siihen liittyvä testi pakollinen koko henkilöstölle
• Navisec –verkkokoulutusympäristö hankittu Navicre Oy:ltä 

– Tarjotaan myös opiskelijoille
• Osaamisella varmistetaan jokaisen työntekijän, esimiehen sekä yliopiston 

oikeusturvaa
• Koulutuksen läpikäynti antaa perustiedot tietoturvan ja tietosuojan 

toimintatavoista
• Käyttöönotto kevään 2019 aikana

– Tietotekniikkapalvelut sekä yleishallinto- ja lakipalvelut pilottina
6.2.2019 47
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Henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakurssi
• Koulutuspaketti sisältää kattavan ja  päivittyvän sisällön tietoturva- ja tietosuoja-

asioista.
– Tietoturvan ja tietosuojan perusteet
– Henkilöstön tietoturvallinen toiminta 
– Tietoturva sosiaalisessa  mediassa 
– Henkilötietojen käsittely
– Keskeiset asiat EU-tietosuoja asetuksesta.

• Kieliversiot: suomi, englanti
• Kaikissa koulutuksissa käyttäjälle esitetään kysymyksiä/väittämiä, joihin tulee valita 

oikeat vastausvaihtoehdot – välitön palaute
• Koulutukseen liittyvät kysymysosiot voi käydä läpi haluamassaan järjestyksessä
• Koulutuksen voi käydä läpi omaan tahtiin eli sen voi jättää kesken ja jatkaa 

myöhemmin siitä kohdasta, mihin aikaisemmin jäi
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Miltä koulutusympäristö näyttää?

6.2.2019 49
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Paluu etusivulle
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Lisätietoja mm.
•https://tietosuoja.fi/etusivu
•https://www.yhdistystori.fi/2018/05/24/koonti-tietosuoja-asetuksesta-

yhdistyksille/
•https://www.invalidiliitto.fi/muistilista-tietosuoja-asetuksesta-

yhdistyksille
•EU tietosuojaopas yhdistyksille (julkaisija Kuurojen liitto)
•https://www.tietosuoja-asetus.org/yhdistykset

6.2.2019 55

https://tietosuoja.fi/etusivu
https://www.yhdistystori.fi/2018/05/24/koonti-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille/
https://www.invalidiliitto.fi/muistilista-tietosuoja-asetuksesta-yhdistyksille
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GDPR ruokalistalla Suomen Pankissa 25.5.2018



Kiitos!
Keep calm, don’t panic and 

wait for further instructions 
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TIETOSUOJASELOSTE 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 
artikla 12, 13, 14 
Laadittu: 4.2.2019 

 
 

[Yhdistyksen nimi] ry:n toiminnassa käsitellään henkilötietoja yhdistyksen eri tehtäviin liittyen. Tässä 

selosteessa kerromme tarkemmin yhdistyksen jäsenrekisteriin liittyvien henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisterinpitäjänä [Yhdistyksen nimi]vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Vastuuhenkilönä toimii 

[hallituksen puheenjohtajan nimi ja yhteystiedot]. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa 

[jäsenasioita hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot].  

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 

Henkilötietojesi käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenrekisteritietojen ylläpito. 

Miksi meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi?  

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkempi käsittelyperuste on 
yhdistyksen lakisääteinen tehtävä, josta säädetään yhdistyslain (503/1989) 11 §:ssä.  

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Kirjaa tähän mitä henkilötietoja yhdistyksen jäsenrekisterissä on. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?  

Säilytämme henkilötietojasi jäsenrekisterissämme sen aikaa, kun olet yhdistyksemme jäsen.  

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko sinulla velvollisuus 
toimittaa meille henkilötietoja? Mitä seurauksia siitä on, jos et toimita tarvittavia 
henkilötietoja? 

Henkilötiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä itseltään. Sinulla on velvollisuus toimittaa meille tarvittavat 
henkilötiedot. Jos et toimita tarvittavia henkilötietoja, niin emme voi todentaa jäsenyyttäsi yhdistyksessä.  
 
Kun annat meille henkilötietoja käsittelyä varten, niin henkilötietojen antamisen peruste on: 

     ☒   rekisterinpitäjän lakisääteinen tehtävä 

Mitä tietojärjestelmiä henkilötietojen käsittelyssä käytetään? 

Jos käytössä on tietojärjestelmä, kirjaa se tähän, muutoin poista tämä kohta. 

 

Evästeiden käyttö? 

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni 
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, 
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. 
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Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä: 

☐ Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät:  

☐ Ei 

Mihin siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi? 

Henkilötietojasi ei siirretä eikä luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja millä perusteella siirto 
tehdään? 

Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA: ulkopuolelle. 

Miten suojaamme henkilötietosi? 

Kirjaa tähän miten suojaat henkilötiedot esim. tietoja käsittelevät vain ne, joilla on siihen oikeus, tiedot on 
tallennettu niin, että niihin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla jne.  
 

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa? 

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua 
päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu 
rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. 
Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. 
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. 
 
Emme tee henkilötietojen käsittelyssä automatisoituja päätöksiä. 

Mitä oikeuksia sinulla on?  

Sinulla on oikeus:  

 saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, ellei laissa ole erikseen säädetty poikkeusta 

 tarkastaa sinua itseäsi koskevat tiedot 

 oikaista tietojasi 

 rajoittaa tietojesi käsittelyä 

 rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen oikaisua tai rajoitusta koskevissa tilanteissa 

 olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta 
 
Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, että tietojesi 
käsittelyssä ei noudateta tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi  
 
Voit käyttää oikeuksiasi [kirjaa tähän miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esim. ottamalla yhteyttä 
hallituksen puheenjohtajaan tai sihteeriin tai jäsensihteeriin] 
 
 

 
 
  

mailto:tietosuoja@om.fi
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TIETOSUOJASELOSTE 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 
artikla 12, 13, 14 
Laadittu: 6.2.2019 

 
 

[Yhdistyksen nimi] ry:n toiminnassa käsitellään henkilötietoja yhdistyksen eri tehtäviin liittyen. Tässä 

selosteessa kerromme tarkemmin [kirjaa tähän tehtävä, jossa henkilötietoja käsitellään]liittyvien 

henkilötietojen käsittelystä. 

Rekisterinpitäjänä [Yhdistyksen nimi]vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Vastuuhenkilönä toimii [nimi ja 

yhteystiedot]. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa [nimi ja yhteystiedot; jos yhdistykselle on 

nimetty tietosuojavastaava, niin kerro se tässä].  

Miksi käsittelemme henkilötietojasi? 

Kirjaa tähän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, esim. tapahtumiin ilmoittautuminen, verkkosivujen 
ylläpito, taloushallinto, henkilöstöhallinto. 

Miksi meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi?  

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen. Tarkempi käsittelyperuste on:  

☐ rekisteröidyn suostumus 

☐ sopimuksen täytäntöön pano (jossa rekisteröity on osapuolena) 
  sopimus: 

☐ rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen 
  säädökset:  

☐ rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeä etu 

☐ yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö 

☐ henkilön asemaa, tehtäviä tai niiden hoitoa kuvaavat tiedot 

☐  yleisen edun mukainen viranomaistehtävä 

☐  tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi 

☐  tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi 

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen 
  mikä oikeutettu etu on kyseessä:  

Mitä henkilötietoja käsittelemme? 

Kirjaa tähän mitä henkilötietoja yhdistyksen jäsenrekisterissä on. 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?  

Kirjaa tähän henkilötietojen säilytysaika.  

Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko sinulla velvollisuus 
toimittaa meille henkilötietoja? Mitä seurauksia siitä on, jos et toimita tarvittavia 
henkilötietoja? 
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Kirjaa tähän mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan. Kirjaa myös se onko 
rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa tiedot ja jos on, perustuuko se sopimukseen vai rekisterinpitäjän 
lakisääteiseen tehtävään. Kerro myös mitä siitä seuraa, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia tietoja.  

Mitä tietojärjestelmiä henkilötietojen käsittelyssä käytetään? 

Jos käytössä on tietojärjestelmä, kirjaa se tähän, muutoin poista tämä kohta. 

 

Evästeiden käyttö? 

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni 
tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, 
helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. 

Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän 
asianmukaisen toiminnan. 
 
Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä: 

☐ Kyllä, selainpohjaiset järjestelmät:  

☐ Ei 

Mihin siirrämme tai luovutamme henkilötietojasi? 

Kirjaa tähän siirrätkö tietoja johonkin esim. henkilötietojen käsittelijälle tai onko tässä toiminnassa jotain 
lakisääteisiä luovutuksia esim. verottajalle tai jollekin muulle viranomaiselle. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja millä perusteella siirto 
tehdään? 

Kerro tässä siirretäänkö henkilötietoja EU:n ulkopuolelle, niin kerro se tässä ja kerro samalla peruste 
tiedonsiirrolle (esim. siirto riittävän tietosuojan tason mukaan, siirto käyttäen EU:n vakiolausekkeita, siirto 
suostumuksen perusteella. 

Miten suojaamme henkilötietosi? 

Kirjaa tähän miten suojaat henkilötiedot esim. tietoja käsittelevät vain ne, joilla on siihen oikeus, tiedot on 
tallennettu niin, että niihin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla jne.  
 

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa? 

Automatisoidulla päätöksellä tarkoitetaan henkilön tiettyjen ominaisuuksien arviointiin tarkoitettua 
päätöstä, joka tehdään ainoastaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja josta aiheutuu 
rekisteröidylle oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa häneen merkittävällä tavalla. 
Esimerkkejä automatisoidusta päätöksenteosta ovat mm. luottokelpoisuuspäätökset ja profilointi. 
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun päätöksenteon kohteeksi. 
 
Emme tee henkilötietojen käsittelyssä automatisoituja päätöksiä. 

Mitä oikeuksia sinulla on?  
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Sinulla on oikeus (oikeudet ovat riippuvaisia käsittelyperusteesta):  

☐ Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä 

☐ Tarkastaa itseäsi koskevat tiedot 
 

☐ Oikaista tietojasi 

☐ Poistaa tietosi (oikeus tulla unohdetuksi) 

☐ Rajoittaa tietojesi käsittelyä 

☐ Henkilötietojen oikaisua/poistoa/käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

☐ Siirtää tietosi järjestelmästä toiseen 

☐ Vastustaa tietojesi käsittelyä 

☐ Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman omaa suostumustasi 
 
Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli koet, että tietojesi 
käsittelyssä ei noudateta tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi  
 
Voit käyttää oikeuksiasi [kirjaa tähän miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esim. ottamalla yhteyttä 
hallituksen puheenjohtajaan tai sihteeriin tai jäsensihteeriin tai jos yhdistyksellä on nimetty 
tietosuojavastaava, niin häneen] 
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