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1. Erot entiseen
2. Soveltamisohjeet
3. Kansallinen liikkumavara
4. Työelämän lainsäädäntö

Esityksen sisältö

430.11.2017 Teknologiateollisuus

• Osoitusvelvollisuus
– Dokumentointi käsittelyn lainmukaisuudesta, kohtuullisuudesta ja 

läpinäkyvyydestä
– Tietojen käsittelyn peruste (suostumus, oikeutettu etu...)
– Tietoihin pääsy
– Henkilöstön koulutus
– Käsittelyn tarkoituksen rajaaminen, tietojen minimointi, tietojen eheys, tietojen 

säilytyksen rajaaminen
– Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa/oikaista/poistaa tietonsa, peruuttaa 

suostumuksensa, siirtää tietonsa toiselle palveluntarjoajalle
– Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
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• Tietojenkäsittelyn vaikutusten arviointi
– Jos riski korkea, erityisesti uutta teknologiaa käytettäessä
– Valvontaviranomainen määrittelee arviointia vaativat käsittelytyypit

• Tietosuojavastaava
– Nimitettävä jos käsittelijä viranomainen tai julkishallinnon elin, rekisterinpitäjän 

ydintehtävä on laajamittainen, säännöllinen tai järjestelmällinen rekisteröityjen 
seuranta tai laajamittainen erityisten henkilöryhmien tietojenkäsittely 

– Tietosuojan asiantuntija, riippumaton, nauttii rajoitettua irtisanomissuojaa, 
raportoi ylimmälle johdolle, voi hoitaa tehtäviä myös palvelusopimuksella

– Rekisterinpitäjä ei voi ulkoistaa vastuuta tietosuojavastaavalle

Erot entiseen 2
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• Velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta
– Tietosuojaviranomaisille ja rekisteröidyille 

• Sanktiot 
– Hallinnollinen sakko ”enintään 20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, 

neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta 
kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi” 

• Valvontaviranomaisten määräysten noudattamatta jättäminen

• Käsittelyn perusperiaatteiden kuten suostumuksen edellytysten rikkominen, rekisteröityjen 

oikeuksien rikkominen, tietojen kolmansiin maihin siirtämisen edellytysten rikkominen, 

jäsenvaltion lainsäädännön rikkominen tietyissä kansalliseen liikkumavaraan liittyvissä asioissa 
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• Working Party Art 29 (=EU:n tietosuojaviranomaiset, tuleva 
Euroopan tietosuojaneuvosto) antaa soveltamisohjeita asetuksesta

• Aiempia ohjeita (saatavilla myös su&ru):
– Vaikutusten arviointi
– Tietosuojavastaavat
– Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen
– Johtava valvontaviranomainen

• Ohjeita lausunnolla 28.11. asti:
– Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
– Tietoturvaloukkausten ilmoittaminen

• Lisätietoja  www.tietosuoja.fi, josta linkki WP29-sivuille

Soveltamisohjeet
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• OM:n asettaman TATTI-työryhmän mietintö lausunnolla 
loppukesästä

• HE-luonnos tarkoitus antaa eduskunnalle ennen joulua
• Liikkumavarakysymyksiä:

– Ikäraja
– Hallinnollisten sakkojen soveltaminen viranomaisiin ja julkishallintoon
– Seuraamuslautakunnan menettelytavat ja toimivalta
– Konsernikäyttö (nykyinen tulkinta)

Kansallinen liikkumavara



Teknologiateollisuus 5

930.11.2017 Teknologiateollisuus

• TEM asettanut syksyllä työelämän tietosuojaa pohtivan työryhmän
• Tällä hetkellä lain mukaan kerättävät tiedot oltava työsuhteen 

kannalta välittömästi tarpeellisia eikä tästä voida poiketa työntekijän 
suostumuksella

• Asetus edellyttää vain tarpeellisuutta, suostumus itsenäinen peruste
• Tietojenkeruuseen muualta ei tarvittaisi suostumusta 

(läpinäkyvyyteen riittää ilmoitusvelvollisuus)
• Ammattiliiton jäsenyystietojen käsittely lähtökohtaisesti kielletty
• Eri maissa tulkintaeroja, miten suhtaudutaan konsernin sisäiseen 

tiedonvaihtoon

Työelämän tietosuoja

teknologiateollisuus.fi/tietoturvaseminaarit

ek.fi  > tietosuoja

Kiitos!
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