
General Data Protection Regulation, GDPR 

Tietosuoja-asetuksen vaikutukset 
pk-yrittäjän näkökulmasta 

Juha Oravala 
D-Fence Oy 
040 848 12 45 



•  Mistä on kysymys? 

•  Mitä muutos tarkoittaa? 

•  Mitä se aiheuttaa pk-yrityksille? 

•  Mitä pitää tehdä? 

•  Easy GDPR ratkaisu 

Ohjelma 

Tiedätte, mitä tehdä sekä saatte 
työkalun, jolla velvoitteet voi hoitaa. 



•  Korvaa ja yhtenäistää eri maiden 
nykyiset säännöt. 

•  Määrittelee, miten henkilötietoja saa 
käsitellä EU:ssa. 

•  Artikla 99: “sovelletaan 25 päivästä 
toukokuuta 2018 -- asetus on kaikilta 
osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan 
sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.” 

General Data Protectin Regulation, GDPR eli EU 
tietosuoja-asetus 

Tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä sekä tuoda 
tietojen omistamiseen ja hallintaan liittyviä 
oikeuksia takaisin yksilölle. 



Keskeiset käsitteet 

Käsite Selite 
Henkilötieto Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot 

Henkilörekisteri Henkilötietoja sisältävä jäsennelty tietojoukko 

Rekisterinpitäjä Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka määrittelee 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot 

Henkilötietojen käsittelijä Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käsittelee 
henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta. 

Rekisteröity Henkilö, jonka tietoja käsitellään 

Opt In Henkilön itsensä antama suostumus henkilötietojensa 
keräämiseen ja käsittelyyn. 

Käytännössä kaikki yritykset ja yhteisöt 



•  Artikla 4: ...kaikkia tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen 
henkilöön - liittyviä tietoja - voidaan 
suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 
erityisesti tunnistetietojen, kuten  

• nimen,  
• henkilötunnuksen,  
• sijaintitiedon,  
• verkkotunnistetietojen  

taikka yhden tai useamman hänelle 
tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, 
geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, 
kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän 
perusteella... 

Mikä on henkilötieto? 

Kaikilla yrityksillä on kuvatun kaltaisia tietoja. 



Mikä on keskeisin muutos? 

On toimittava asetuksen mukaisesti, ja se on 
pystyttävä myös toteennäyttämään. 

Henkilö-      
rekisterit 

Osoitus-
velvollisuus 

Oikeus 
saada 
tiedot 

Oikeus 
poistaa 
tiedot 

Dokumen-
taatio 

Ajan- 
tasaisuus ”Accountability” 



Mitä pitää tehdä? 

Yritysten on tehtävä tietovirtakuvaus jokaisesta 
henkilörekisteristä erikseen, pidettävä kokonaisuus 
ajan tasalla ja pystyttävä osoittamaan se. 

Mistä tietoa 
saadaan? 

Miten ja missä 
käsitellään? 

Miksi ja ketkä 
käsittelevät? 

Milloin tietoja 
poistetaan? 

Kuka siitä 
vastaa? 

Riskit? Käytännöt? Suojaus? Vaikutusten 
arviointi? 



Muut keskeiset tiedostettavat asiat 

On luotava prosessit tietovuotojen ja 
tietopyyntöjen varalle. 

Tietovuoto? Rekisteröidyn 
oikeudet 

Ilmoitus 
viranomaiselle 

Ilmoitus 
rekisteröidyille 

72h 

Havaitseminen 

Oikeutus 
käsittelyyn 

Luovutukset/ 
poistot 



Ne sakot? 

”Ensin ohjeistetaan ja neuvotaan ennen kuin 
sakotetaan”, sanoo virkamies. 

•  Sanktiot on jaettu kahteen kategoriaan, ja ne 
voivat olla jopa 4% yrityksen globaalista 
liikevaihdosta tai 20 miljoonaa euroa. 

•  Se, kumpaa kategoriaa noudatetaan, riippuu 
rikotusta artiklasta. 

•  Viranomainen voi määrätä ne suoraan ilman 
kulkemista oikeussalin kautta. 

•  Osoitusvelvollisuudella tullee olemaan oma 
roolinsa sanktiota ja niiden suuruutta 
määrättäessä. 



GDPR -yhteensopivuuteen valmistautuminen 

1.  Tiedosta muutos ja ymmärrä vaikutukset. 

2.   Kartoita tietojen käsittelyn nykytila, listaa 
henkilötietorekisterit ja kuvaa tietovirtaprosessit. 

3.  Kouluta henkilöstöä. 

4.  Tarkista sopimustilanne. 

5.  Ylläpidä tietovirtakuvaukset ja henkilöstön osaamistaso 
jatkuvasti siten, että voit tarvittaessa osoittaa sen. 

Tehtäviä voi ulkoistaa, vastuuta ei koskaan. 



Easy GDPR -palvelulla vaatimukset haltuun 

Yksi toiminto – kolme lopputulosta 

Nyky-
tilanne 

• Valmiit 
rekisteripohjat  

Osaa-
minen 

• Rekisterikohtainen 
läpikävely 

Dokumen
-taatio 

• Läpikävelyn aikana 
kirjattu tieto 
muodostaa 
osoitusvelvollisuus-
dokumentin 



Et aloita lähtöruudusta 

Keskeiset rekisterit on jo valmiiksi tehty. 



Muokkaa niistä tai lisää uusia 

Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. 



Valmiit rekisteriselosteet 

Lisätystä rekisteristä syntyy automaattisesti uusi seloste. 



Easy GDPR - kytkentä ja käyttöönotto 

Asiakastieto-
jen lisäys 

Järjestelmä 
luo Tietosuoja-

profiilin 

Käyttäjä saa 
tunnukset ja 
palvelu on 

kytkeytynyt 

•  Perustettu vuonna 2000 

•  Tunnustettu tietoturvayritys 

•  Yli 100 GlobeSec -jälleenmyyjäkumppania 

•  5 000+ suojattua verkkotunnusta 

•  FINCSC-sertifioitu 

D-Fence Oy: 

•  Ei asennuksia 

•  Ei latauksia 



Helppo 
Valmis kehys  
ja pohjat 

Tehokas 
Kohdista arvokas 
työaikasi tuottavasti 

Kilpailuetua 
Erotu kilpailijoistasi 

Easy GDPR -palvelulla vaatimukset haltuun 

Valmiit pohjat - lisäät vain 
yrityksesi tiedot ja tavat. 



Easy GDPR -palvelu 

25.05.2018... 
D-Fence Oy 
Kalevankatu 28 B 
00100 Helsinki 

Puh: 09 623 14 18 
Info@d-fence.fi 
https://d-fence.fi 
https://easygdpr.fi 

D-Fence – Makes sense! 

Säästää aikaa Kohottaa 
kilpailukykyä 

Kasvattaa 
sietokykyä 

Ota yhteyttä: 
Esa Heinonen 
Puh. 044 522 4150 
esa.heinonen@aumanet.fi 


