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Ohjelmistojen opintosuunta

Arkielämän digitalisoituessa jokapäiväisten asioiden hoitaminen tapahtuu yhä enemmän ver-
kossa. Erityisesti mobiililaitteiden lisääntynyt käyttö on kiihdyttänyt tätä kehitystä. Ihmiset
jättävät itsestään verkkoon yhä enemmän tietoja, joita voidaan käyttää ihmisen tunnistami-
seen. 25. toukokuuta 2018 Euroopan Unionin alueella alettiin soveltamaan Euroopan Unionin
yleistä tietosuoja-asetusta, GDPR:ää, joka kumosi aiemman 1995 säädetyn Euroopan Unionin
tietosuojadirektiivin. GDPR säätää, miten henkilökohtaisia tietoja tulee säilyttää ja kuka niitä
voi käsitellä.

Tutkielmassa tutkittiin miten GDPR:n käyttöönotto on vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten
asiakastietojen tallennusratkaisuihin ja IT-prosesseihin vuosien 2018-2020 aikana. Yrityksiä tar-
kasteltiin kolmessa vaiheessa: ennen GDPR:n käyttöönottoa, sen aikana ja sen jälkeen. Tut-
kimuksessa tarkasteltiin tietosuojarikkomusten määrää EU:n alueella sekä niistä langetettuja
seuraamusmaksuja ja verrattiin tilannetta Suomeen. Lisäksi tutkielmaa varten haastateltiin
suomalaisia pk-yrityksiä. Haastattelu toteutettiin kyselyhaastatteluna, johon vastasi 15 yritys-
tä.

Tutkielmassa havaittiin, että Suomi ei erottunut mitenkään muiden EU-maiden joukossa
GDPR-rikkomuksissa. Kyselyn tuloksena saaduista vastauksista ilmeni, että GDPR:n sisällön
tulkinnassa on ollut selvää vaihtelevuutta Suomessa, mikä on vaikuttanut yritysten toimenpi-
teisiin. Myös organisaatio ja organisaatiokulttuuri on kyselyn perusteella vaikuttanut toimen-
piteisiin. Tulosten luotettavuuteen kuitenkin vaikuttaa otoksen pieni koko.
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As everyday life becomes digital, more and more daily things are done online. In particular,
the increased use of mobile devices has accelerated this development. People are increasingly
leaving information online about themselves that can be used to identify a person. On 25 May
2018, the European Union’s General Data Protection Regulation, the GDPR, was repealed in
the European Union, repealing the previous European Union Data Protection Directive. The
GDPR sets out how personal information should be stored and who can process it.

The thesis examined how the introduction of GDPR has affected the customer data storage
solutions and IT processes of Finnish SMEs during 2018-2020. The companies were examined
in three phases: before, during and after the introduction of the GDPR. The study looked at
the number of data breaches in the EU and the penalties imposed for them, and compared the
situation in Finland. In addition, Finnish SMEs were interviewed for the dissertation. The
interview was conducted as a questionnaire interview with 15 companies.

The thesis found that Finland did not stand out in any way among other EU countries in GDPR
violations. The answers received as a result of the survey revealed that there has been a clear
variation in the interpretation of the content of the GDPR in Finland, which has affected the
measures taken by companies. Based on the survey, the measures have also been influenced by
the organization and organizational culture. However, the reliability of the results is affected
by the small sample size.
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Alkusanat

Kaikki loppuu aikanaan. Seisoessani maaliviivalla noin kaksi vuotta kestäneen Iisakin kir-
kon valmistuttua, voin rauhallisin mielin katsoa taaksepäin ja todeta mitä kaikkea Hel-
singin yliopisto minulle antoi. Monipuolisen ja antoisan koulutuksen, uudenlaisen ajatte-
lutavan ja ennenkaikkea rutkasti itseluottamusta edetä tulevien haasteiden parissa. Suuri
kiitos Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen opetushenkilökunnalle, joka
venyi juuri silloin, kun venymistä tarvittiin.

Lämmin kiitos kandidaatintutkielmani ohjaajalle, lehtori Teemu Keroselle, jonka onnistui
iskostaa lähes pedanttisella tarkkuudella päähäni tieteellinen kirjoitustyyli - usean yrityk-
sen ja ohilyönnin jälkeen. Yhtä lämmin kiitos maisterintutkielmani ohjaajille professori
Tomi Männistölle, joka otti työni ohjattavakseen ja erityisesti professori Tommi Mikkosel-
le, joka uskoi työni aiheeseen ja vapaaehtoisesti tarjoutui työni ohjaajaksi jo kaksi vuotta
sitten – ja kärsivällisyyttä osoittaen jaksoi olla prosessissa mukana loppuun saakka.

Erityiset kiitokseni osoitan Marjo Aholalle, joka toimi psykoterapeuttinani vuosien 2018-
2020 aikana. Marjon työ ja tuki olivat korvaamatonta aikana, kun maailma näytti syn-
kältä ja pimeältä, ja henkiset voimavarat olivat lopussa. Hänen työnsä ansiosta kykenin
pääsemään eroon vuosikymmenien kuonasta, joka painoi harteilla ja näkemään maailmas-
sa valoa. Marjon työn ansiosta maailma ei enää näyttäydy autiona, post-apokalyptisena
helvettinä vaan merenrantana, jonka lämmin hiekka kutsuu makaamaan ja kuuntelemaan
aaltojen kohinaa. Ilman häntä olisi opiskelutaipaleeni päättynyt omaan synkkään toivot-
tomuuteensa.

Viimeiset ja erityisimmät kiitokseni osoitan vaimolleni ja kuningattarelleni, parhaalle ystä-
välleni Merjalle, joka 20 vuoden aikana on seissyt rinnallani, kun opiskelu työnteon ohella
on painanut harteilla liikaa, vuorokaudesta ovat tunnit loppuneet kesken, hermot ovat ol-
leet koetuksella ja painekattila on ollut räjähdyspisteessä. Olet ainoa, joka lukee minua
kuin avointa kirjaa. Olet ainoa, joka saa solmuni auki. Olet alati kukoistava Kukkani.

Yhtä lämpimät kiitokseni osoitan kaikille niin sateenkaarisillalla istuville kuin tänä päi-
vänä kotiimme elämää tuoville 4-jalkaisille lapsillemme, joiden silkka läheisyys on parasta
voidetta sielulle.

Mutta pidemmittä puheitta...tämä taitaa olla tässä. Kiitos.
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1 Johdanto

Arkielämän digitalisoituessa ihmiset suorittavat ja hoitavat yhä enemmän jokapäiväisiä
asioitaan verkossa. Pankkiasioiden hoito ja ostosten tekeminen ovat yleisiä esimerkkejä
tästä. Erityisesti mobiililaitteiden lisääntynyt käyttö on kiihdyttänyt jokapäiväisen elä-
män siirtymistä verkkoon. Tämän myötä ihmiset myös jättävät itsestään yhä enemmän
tietoja verkkoon. Esimerkiksi evästeet tallentavat heistä tietoja, joita voidaan myöhem-
min käyttää muun muassa kohdennettua mainontaa varten. Evästeisiin voidaan tallentaa
myös henkilön käyttämän verkkolaitteen IP-osoite. Tehdessään verkko-ostoksia ihmiset
myös luovuttavat itsestään tietoja, kuten nimen, osoitteen tai henkilötunnuksen. Kaikkia
edellämainittuja tietoja tai niiden osia voidaan käyttää ihmisen tunnistamiseen.

GDPR:ää koskevaa tutkimusta on tehty runsaasti erityisesti terveydenhuolto-alalla, jos-
sa potilaiden henkilötietosuoja on ensiarvoisen tärkeää. GDPR:n vaikutuksia yritysten
henkilö- ja asiakastietojen tallennus- ja tietoturvaratkaisuihin on kuitenkin tutkittu suh-
teellisen vähän.

Maisteritutkielmassa analysoidaan, miten GDPR:n käyttöönotto on vaikuttanut suoma-
laisten pk-yritysten asiakastietojen tallennusratkaisuihin ja tietosuojaprosesseihin. Tar-
kastelun ajanjaksoksi on valittu vuodet 2018-2020, ja tutkielmassa pyritään selvittämään
yritysten toimintaa ennen GDPR:n käyttöönottoa sekä käyttöönoton aikana ja sen jäl-
keen.

Tutkielman luvussa 2 käsitellään GDPR:n taustaa. Aluksi perehdytään vuonna 1995 an-
nettuun tietosuojadirektiiviin, jonka GDPR. Sen jälkeen tarkastellaan GDPR:n sisältöä,
siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja soveltuvin osin GDPR:n sisältämiä artikloja. Seuraa-
vaksi esitellään yleisesti Suomen tietosuojalainsäädäntöä. Lopuksi esitellään tietosuojaval-
vontaviranomaiset niin Euroopan unionin kuin Suomen tasolla.

Luvussa 3 käsitellään tietojärjestelmien toteutustapoja ja asiakashallintaa. Toteutusta-
voista esitellään ensin on-premise -ratkaisut, jossa yrityksen tietojärjestelmän infrastruk-
tuuri sijatsee yrityksen omissa tiloissa. Seuraavaksi esitellään pilvipalvelut. Lopuksi käy-
dään läpi asiakashallinta.

Luvussa 4 perehdytään tutkielmaa varten tehtyyn tutkimukseen. Aluksi tarkastellaan tut-
kimusongelmaa, minkä jälkeen esitellään tutkimusaineisto ja sen keruu. Lopuksi käydään
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läpi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta.

Luvussa 5 tarkastellaan tutkimuksen tuloksia. Erityisenä tarkastelukohteena ovat GDPR:n
käyttöönoton tuloksena syntyneet mahdolliset muutokset asiakastietojen tallennusratkai-
suissa ja IT-organisaatioiden prosesseissa.

Luvussa 6 analysoidaan tutkimustuloksia ja tehdään johtopäätöksiä GDPR:n vaikutuksis-
ta suomalaisissa pk-yrityksissä. Johtopäätöksissä käsitellään yritysten valmiuksia GDPR:n
voimaantuloon ja yritysten toimintaan GDPR:n astuessa voimaan sekä tilannetta GDPR:n
käyttöönoton jälkeen.

Luvussa 7 tehdään yhteenveto tutkielmassa käsitellyistä asioista ja esitellään ajatuksia
mahdollisesta jatkotutkimuksesta.



2 Taustaa

Julkinen vallan käyttö ja valtion lainsäädäntö perustuvat perustulakiin, joka muun muassa
takaa yksilön perusoikeudet [32]. Perustulain toinen luku käsittelee yksilön perusoikeuksia
ja sen 22 §:ssa todetaan, että ”julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoi-
keuksien toteutuminen” [24]. YK määrittelee ihmisoikeudet jokaiselle ihmiselle kuuluviksi,
jakamattomiksi ja loukkaamattomiksi oikeuksi, joita ei voi keneltäkään ottaa pois. Ihmi-
soikeudet ovat muuttumaton, koskematon ja pysyvä osa ihmiselämää. [16]

Ihmisoikeuksiin kuuluu myös oikeus yksityisyyteen. Muun muassa perustuslain toisen lu-
vun 10 § turvaa jokaisen henkilön yksityiselämän, johon myös henkilötietojen suoja kuuluu
[32]. Henkilötietojen suojasta säädetään erikseen Tietosuojalaissa 1050/2018.

Tässä luvussa esitellään vuonna 1995 annettu tietosuojadirektiivi sekä sen korvannut ylei-
nen tietosuoja-asetus GDPR ja esitellään keskeisiä käsitteitä. Lisäksi tarkastellaan tar-
kastellaan Suomen tietosuojalainsäädäntöä ja esitellään keskeisiä viranomaistahoja. Tut-
kielmassa lainataan Euroopan unionin ja Suomen lakitekstiä suoraan siten kuin se on
kirjoitettu.

2.1 Tietosuojadirektiivi

24. lokakuuta 1995 annettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY
yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuu-
desta. Direktiivistä käytetään Suomessa myös termiä tietosuojadirektiivi. Vuoden 1995
tietosuojadirektiivi koostui seitsemästä luvusta ja 34 artiklasta ja sillä oli kaksi tavoitetta:
jäsenvaltioiden velvollisuus turvata yksilöiden perusoikeudet ja -vapaus, erityisesti oikeus
yksityisyyteen, ja henkilötietojen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden välillä silloin, kun se
liittyi edellisessä kohdassa mainittuun suojaan. [6]

Seuraavassa esitellään lähteeseen [6] perustuen direktiivissä määriteltyjä keskeisiä käsit-
teitä sekä tutkielman kannalta oleellisia artikloja.

Tietosuojadirektiivi määritteli henkilötiedon tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa hen-
kilöä koskeviksi tiedoiksi. Kyseisestä henkilöstä käytettiin käsitettä rekisteröity. Henkilöä
pidettiin tunnistettavissa olevana, mikäli hänet kyettiin tunnistamaan vähintään yhden
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sellaisen tunnusomaisen tekijän perusteella, joka saattoi olla esimerkiksi fyysinen, psyyk-
kinen tai sosiaalinen.

Henkilötiedon käsittelyn tietosuojadirektiivi määritteli joko manuaalisesti tai automaat-
tisen tietojenkäsittelyn avulla toteutetuksi toiminnaksi, joka kohdistui henkilötietoihin.
Tällaista toimintaa oli muun muassa tietojen kerääminen, tallentaminen ja käyttö.

Henkilötietojen rekisteröintijärjestelmällä direktiivissä tarkoitettiin keskitettyjä, hajautet-
tuja tai jollain perusteella jaettuja, järjestettyjä henkilötietojen kokoelmia.

Rekisterinpitäjäksi direktiivi määritteli henkilön, julkisen viranomaisen, viraston tai muun
toimielimen, jotka yhdessä tai yksin määrittelivät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijällä direktiivissä viitattiin henkilöön, julkiseen viranomaiseen, vi-
rastoon tai muuhun toimielimeen, joka rekisterinpitäjän toimeksiannosta käsitteli henki-
lötietoja.

Rekisteröidyn suostumus määriteltiin direktiivissä vapaaehtoiseksi, yksilöidyksi ja tietoi-
seksi tahdon ilmaisuksi, jolla rekisteröity hyväksyi henkilötietojensa käsittelyn.

Direktiivi sääti henkilötietojen käsittelystä riippumatta siitä, oliko käsittely automatisoi-
tua vai ei ja sitä sovellettiin automatisoituun tietojenkäsittelyyn ja henkilötietojen käsit-
telyyn silloin, kun henkilötiedot muodostivat tai niiden oli tarkoitus muodostaa rekisterin
osa. Direktiivissä korostui perusoikeuksien ja -vapauksien, erityisesti yksityisyyden kun-
nioittaminen. Direktiivissä korostui myös rekisteröidyn suostumus henkilötietojen käsitte-
lyn laillisuuden edellytyksenä. [6]

Direktiivin luvussa 2 käsiteltiin henkilötietojen käsittelyn laillisuutta. Luvun 7 artiklassa
määriteltiin milloin henkilötietoja voidaan käsitellä. Artiklassa mainitaan rekisteröidyn
eksplisiittinen suostumus ja käsittelyn tarvelähtöisyys. 11 artiklassa puolestaan käsiteltiin
velvollisuus informoida rekisteröityä hänestä kerätyistä tiedoista silloin, kun tietoja ei ole
kerätty rekisteröidyltä itseltään. 12 artikla käsitteli rekisteröidyn tiedonsaantioikeutta. [6]

2.2 Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus

Runsaan 20 vuoden aikana teknologia oli kehittynyt merkittävästi, minkä johdosta tieto-
suojalainsäädäntöä oli tarpeen tarkastella uudelleen. Tietosuojadirektiivi oli riittämätön
varmistamaan tietosuojan täyttymistä ja huomioimaan luonnollisten henkilöiden suoje-
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luun kohdistuvia riskejä hajautetussa verkkoympäristössä Euroopan unionin alueella. Tie-
tosuojadirektiivin uudistaminen alkoi 25 tammikuuta 2012 Euroopan komission jätettyä
aloitteen tietosuojasäädösten kattavasta uudistuksesta, jonka tarkoituksena oli vahvistaa
tietosuojaoikeuksia verkossa [14].

27. huhtikuuta 2016 annettiin Euroopan yleinen tietosuoja-asetus GDPR (engl. Gene-
ral Data Protection Regulation), joka korvasi vuonna 1995 annetun tietosuojadirektiivin.
Tietosuoja-asetus koostuu 11 luvusta ja 99 artiklasta [5] ja sen ytimen muodostaa henkilön
oikeus yksityisyyteen. Taulukossa 2.1 esitellään tietosuoja-asetuksen artiklassa määritelty-
jä keskeisiä käsitteitä, kuten ne on tietosuoja-asetukseen kirjattu, minkä jälkeen käydään
läpi tutkielman kannalta oleellisia artikloja.

Tietosuoja-asetuksen luku 2 käsittelee henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita [5].
Toisen luvun artikla 5 käsittelee henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita. Artikla
6 käsittelee henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, jonka yhtenä täyttymisen edel-
lytyksenä on rekisteröidyn antama "suostumus tietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa
eritystä tarkoitusta varten". Muut lainmukaisuuden edellytykset sisältävät käsittelyn tar-
peenmukaisuuden. Artikla 7 käsittelee suostumuksen edellytyksiä, joita ovat suosutumuk-
sen todennettavuus, eksplisiittisyys, rekisteröidyn oikeus suostumuksen peruuttamiseen ja
suostumuksen liittymättömyys jonkin palvelun tai sopimuksen täyttämiseksi.

Tietosuoja-asetuksen luvussa 3 käsitellään rekisteröidyn oikeuksia [5]. Kolmannen luvun
artikla 12 käsittelee muun muassa läpinäkyvää informointia ja toteaa, että rekisterinpi-
täjän tulee toimittaa rekisteröidylle "13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot ja 15–22 artiklan
ja 34 artiklan mukaiset kaikki käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyväs-
sä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella
kielellä varsinkin silloin, kun tiedot on tarkoitettu erityisesti lapselle."Artiklassa 13 lue-
tellaan rekisterinpitäjän rekisteröidylle toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään
rekisteröidyltä. Artiklassa 14 luetellaan rekisterinpitäjän rekisteröidylle toimitettavat tie-
dot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä. Artikla 15 käsittelee rekisteröidyn oikeutta
saada pääsy tietoihin. Artikla 17 käsittelee rekisteröidyn oikeutta tietojen poistamiseen
eli oikeutta "tulla unohdetuksi".

Tietosuoja-asetuksen luvussa 4 käsitellään rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän
velvollisuuksia [5]. Neljännen luvun artiklassa 24 käsitellään rekisterin pitäjän vastuu ja
artiklassa 28 käsitellään ne rajat, joiden puitteissa henkilötietojen käsittelijä voi tietoja
käsitellä. Artikla 32 säätää käsittelyn turvallisuudesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä,
joita ovat henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus, käsittelyjärjestelmien ja palveluiden
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Taulukko 2.1: Yleisen tietosuuoja-asetuksen keskeiset käsitteet. [5]

jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus, tietojen saatavuuden ja
fyysisen tietoihin pääsyn nopea palautus vian saattuessa sekä menettelyä tietojenkäsit-
telyn turvallisuuden varmistamiseksi. Artiklat 33 ja 34 käsitelevät ilmoitusvelvollisuut-
ta valvontaviranomaiselle ja rekisteröidylle tietoturvaloukkauksen sattuessa. Artiklassa 37
säädetään tietosuojavastaavan nimittämisestä. Artikla 38 säätää tietosuojavastaavan ase-
masta ja artiklassa 39 määritellään tietosuojavastaavan vähimmäistehtävät.

Tietosuoja-asetuksen luvussa 8 artikla 83 määrittelee hallinnollisten seuraamusmaksujen
yleiset edellytykset. Yleisesti seuraamusmaksut määräytyvät rikkomuksen vakauuden pe-



2.3. TIETOSUOJALAINSÄÄDÄNTÖ SUOMESSA 7

rusteella. Lievemmissä tapauksissa seuraamusmaksu on enimmillään 10 000 000 euroa tai
yrityksen ollessa kyseessä 2% yrityksen edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajui-
sesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan kumi on suurempi. Vakavammissa tapauksissa
seuraamusmaksu on 20 000 000 euroa tai yrityksen ollessa kyseessä 4% yrityksen edeltä-
vän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan kumpi
on suurempi.

2.3 Tietosuojalainsäädäntö Suomessa

Tässä aliluvussa esitellään keskeistä tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä alkaen vuodesta
1987 ja tarkoituksena on muodostaa yleiskäsitys tietosuojalainsäädännöstä. Lakitekstiä
esitellään niiltä osin kuin ne liittyvät tutkielman aiheeseen, ja se esitellään pääosiltaan
suoraan siten kuin se on lakiin kirjattu lakitekstin juridisesta luonteesta johtuen.

Henkilörekisterilaissa 471/1987 [25] säädettiin, että "henkilötietoja kerättäessä, tal-
letettaessa, käytettäessä ja luovutettaessa on henkilön yksityisyyden sekä hänen etujensa
ja oikeuksiensa suojelemiseksi, valtion turvallisuuden varmistamiseksi samoin kuin hyvän
rekisteritavan toteuttamiseksi noudatettava, mitä tässä laissa säädetään, jollei laissa ole
toisin säädetty". Poikkeuksen laissa modosti henkilötietojen kerääminen, tallentaminen tai
käyttö yksinomaan yksityiseen tarkoitukseen. Luvussa 2 käsiteltiin henkilötietojen kerää-
mistä ja tallettamista. 4 luvussa käsiteltiin henkilötietojen käyttöä ja luovutusta. Luku 5
käsitteli henkilörekisterin suojaamista, arkistointia ja hävittämistä. Luku 6 käsitteli muun
muassa valvontaa, kuten esimerkiksi rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuutta tietosuojaval-
tuutetulle (30 §) ja rekisterinpitäjän tietojenantovelvollisuutta tietosuojavaltuutetulle (31
§). Luku 8 sisälsi erinäisiä säännöksiä koskien esimerkiksi rekisterinpitäjän vahingonkor-
vausvelvollisuutta (42 §). 8 luvussa määriteltiin myös henkilörekisteririkos (43 §), henki-
lörekisteririkkomus (44 §) ja henkilörekisteriintunkeutuminen (45 §). Laki kumottiin myö-
hemmin Henkilötietolailla 523/1999.

Laissa tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 474/1987 [29] sääde-
tään, että "henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettujen asioiden käsittelemistä varten on
oikeusministeriön yhteydessä tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun sopimuspalk-
kainen virka". Laissa määriteltiin tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun tehtävät
ja se kumottiin 27. toukokuuta 1994 annetulla lailla tietosuojalautakunnasta ja tietosuo-
javaltuutetusta 389/1994.

Laissa tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 389/1994 [28] sääde-
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tään, että henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettujen asioiden käsittelemistä varten oi-
keusministeriön yhteydessä on tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun virka. Tieto-
suojavaltuutetulla on toimisto, jossa on esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta hen-
kilökuntaa. Tietosuojavaltuutettua avustaa ja hänen sijaisenaan on tietosuojavaltuutetun
toimiston toimistopäällikkö, joka voi tietosuojavaltuutetun määräyksestä käyttää tämän
puhevaltaa. Laissa määritellään tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun tehtävät.
Laki korvasi edellisen lain tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta 474/1987.

Henkilötietolain 523/1999 [26] "tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja
muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edis-
tää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista". Lain sovelluskohteena oli
pääasiassa henkilötietojen automaattinen käsittely, mutta lakia sovellettiin myös silloin,
kun henkilötiedoista muodostui vähintään henkilörekisterin osa. Luku 2 käsitteli hekilötie-
tojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita, joihin lukeutuivat huolellisuusvelvoite (5 §),
henkilötietojen käsittelyn suunnittelu (6 §), käyttötarkoitussidonnaisuus (7 §), käsittelyn
yleiset edellytykset (8 §), tietojen laatua koskevat periaatteet (9 §) ja rekisteriseloste (10
§). Lain 3 luku käsitteli arkaluonteisia tietoja ja henkilötunnusta. Luku 5 luku käsitteli
henkilötietojen siirtoa Euroopan uniponin ulkopolelle. 6 luvussa käsiteltiin rekisteröidyn
oikeuksia. 7 luvussa käsiteltiin tietoturvallisuutta ja tietojen säilytystä, kuten henkilöre-
kisterin hävittämistä (34 §). Luku 8 käsitteli ilmoitusta tietosuojavaltuutetulle. Luku 9 kä-
sitteli henkilötietojen käsittelyn ohjausta ja valvontaa, kuten tietosuojaviranomaisia (38 §)
ja heidän tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuttaan (39 §). 9 luvun 40 §:ssä käsiteltiin tietosuo-
javaltuutetun toimenpiteitä. Luku 10 sisälsi erinäisiä säädöksiä, joihin lukeutuivat muun
muassa vahingonkorvausvelvollisuus (47 §) ja rangaistussäännökset (48 §). Laki korvasi
henkilörekisterilain 471/198 ja se myöhemmin kumottiin tietosuojalailla 1050/2018.

Lain yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 [30] "tarkoituksena on toteuttaa
yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia työelämäs-
sä". Lakia sovelluksen kohteena ovat työntekijän lisäksi virkamiehes, virkasuhteessa oleva
ja näihin verrattavissa oleva työnhakija. Lain piiriin lukeutuvat työntekijän henkilötieto-
jen käsittely, työntekijälle tehtävät testit ja tarkastukset sekä niitä koskevat vaatimukset,
tekninen valvonta työpaikalla ja työntekijän sähköpostiviestin hakeminen ja avaaminen.
Luku 2 luku käsittelee henkilötietojen käsittelyn yleisiä edellytyksiä, joihin lukeutuvat tar-
peellisuusvaatimus (3 §) sekä työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset edellytykset
ja työnantajan tiedonantovelvollisuus (4 §). Luku 3 käsittelee huumausaineiden käyttöä
koskevien tietojen käsittelyä. Luku 5 käsittelee kameravalvontaa työpaikalla ja luvussa
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käsitellään kameravalvonnan edellytyksiä (16 §) sekä avoimuutta kameraavalvontaa to-
teutettaessa (17 §). Luvussa 6 käsitellään työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien ha-
kemine ja avaaminen. Luku 7 sisältää erinäisiä säännöksiä koskien muun muassa valvontaa
(22 §).

Luottotietolain 527/2007 [31] "tarkoituksena on varmistaa luotettavien luottotietojen
saatavuus, turvata luottotietojen käsittelyssä yksityisyyden suoja sekä luonnollisten henki-
löiden ja yritysten oikeus tulla arvioiduiksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella
sekä edistää hyvää luottotietotapaa". Luku 2 käsittelee yleisiä velvoitteita luottotietojen
käsittelyssä, kuten esimerkiksi tietoturvallisuutta ja luottotietojen käsittelyn kirjaamis-
ta (7 §). Luku 4 luku käsittelee luottotietorekisteriin talletettavia henkilöluottotietoja ja
niiden käsittelyä, kuten esimerkiksi yksilöintitietoja ja toimintakelpoisuutta koskevia tie-
toja (12 §), maksuhäiriötietoja ja niitä täydentäviä tietoja (13 §), luottokelpoisuusarvioin-
nissa käytettäviä tietoja (16 §), yksilöintitietojen toimintakelpoisuutta koskevien tietojen
säilyttämisaikoja (17 §) ja henkilöluottotietojen luovuttamista sähköisesti (20 §). Luku
6 käsittelee luottotietorekisteriin talletettavia yritysluottotietoja ja henkilöluottotietojen
käsittelyä yritysluottotietoina. Luvussa 7 käsitellään rekisteröidyn oikeuksia ja niiden to-
teuttamista, kuten esimerkiksi tiedottamista rekisteröidylle (29 §). Luvussa 8 käsitellään
muun muassa valvontaviranomaista (33 §), tietosuojavaltuutetun tiedonsaanti- ja tarkas-
tusoikeutta (34 §). Laissa määritellään luottotiedoiksi "tietoja, jotka koskevat luonnollisen
henkilön tai yrityksen maksukykyä tai maksuhalukkuutta taikka jotka muulla tavalla kuvaa-
vat henkilön tai yrityksen kykyä vastata sitoumuksistaan ja joita käytetään luottoa myön-
nettäessä tai luottoa valvottaessa". Rekisteröity henkilö määritellään laissa "henkilöksi tai
yritykseksi, jota luottotieto koskee". Henkilöluottotiedot määritellään laissa "luonnollista
henkilöä koskeviksi luottotiedoiksi ja niiden yhteydessä käsiteltäviksi henkilön yksilöinti- ja
toimintakelpoisuustiedoiksi".

Tietosuojalaki 1050/2018 [33] täsmentää ja täydentää 25. toukokuuta 2018 käyttöön
otettua Euroopan Unionin yleistä tietosuojasetusta ja se korvasi aiemman henkilötieto-
lain 523/199. Lain soveltamisessa poikkeuksen muodostavat valtiopäivätoiminta ja sel-
lainen henkilötietojen käsittely, josta säädetään laissa henkilötietojen käsittelystä rikos-
asioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä 1054/2018. Tietosuojalakia
sovelletaan "henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu Euroopan unionin alueella sijait-
sevaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimipaikkaan liittyvän toiminnan
yhteydessä, sovelletaan Suomen lakia, jos rekisterinpitäjän toimipaikka sijaitsee Suomes-
sa". Luvussa 2 käsitellään tietojenkäsittelyn oikeusperustetta, kuten esimerkiksi käsittelyn
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lainmukaisuutta (4 §), jonka mukaan henkilötietojen käsittely on luvallista, jos "kysymys
on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, jär-
jestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista", "käsittely on
tarpeen ja oikeasuhtaista viranomaisen toiminnassa yleisen edun mukaisen tehtävän suo-
rittamiseksi", "käsittely on tarpeen tieteellistä tai historiallista tutkimusta taikka tilastoin-
tia varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen
nähden"tai "henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen se-
kä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on
tarpeen ja oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen ja rekis-
teröidyn oikeuksiin nähden". Luvussa 3 säädetään valvontaviranomaisesta, joita Suomes-
sa ovat tietosuojavaltuutettu (8 §). Lisäksi säädetään tietosuojatoimistossa sijaitsevasta
asiantuntijalautakunnasta (12 §), tietosuojavaltuutetun tehtävistä ja toimivaltuudesta (14
§), apulaistietosuojavaltuutetun tehtävistä ja toimivaltuuksista (16 §) ja asiantuntijalauta-
kunnan tehtävistä ja asioiden käsittelystä (17 §) ja tietosuojavaltuutetun tiedonsaanti- ja
tarkastusoikeudesta (18 §). Luku 4 käsittelee oikeusturvaa ja seuraamuksia sisältäen muun
muassa oikeuden saattaa asa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (21 §), uhkasakon (22 §)
ja hallinnollisen seuraamusmaksun. Luvussa 5 käsitellään tietojenkäsittelyn erikoistilan-
teet, kuten julkisuusperiaate (28 §), henkilötunnuksen käsittely (29 §) ja henkilötunnuksen
käsittely työsuhteen yhteyessä (30 §). Luvussa määritellään myös rajoitukset rekisterin-
pitäjän velvollisuuteen toimittaa tietoja rekisteröidylle (33 §). Tietosuojalain 6 luvussä
käsitellään erinäisiä säännöksiä, jihin lukeutuvat muun muassa vaitiolovelvollisuus (35 §)
ja ilmoittajan henkilöllisyyden suojaaminen (36 §).

Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019 [27] tarkoituksena on "varmis-
taa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvalli-
nen käsittely julkisuusperiaatteen toteuttamiseksi, mahdollistaa viranomaisten tietoaineis-
tojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja
tarjota palvelunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti ja laa-
dukkaasti sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta". Luvussa 4
käsitellään tietoturvallisuutta, kuten esimerkiksi tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tie-
toturvallisuutta (13 §), tietojen siirtämistä tietoverkossa (14 §), tietoaineistojen turvalli-
suuden varmistamista (15 §) ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintaa (16 §). Lu-
ku 5 käsittelee tietoaineistojen muodostamista ja sähköistä luovutustapaa sisältäen muun
muassa tietoaineistojen säilytystarpeen määrittämisen (21 §), tietojen luovuttamisen tek-
nisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä (22 §) ja tietoaineistojen luovuttamisen tek-
nisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille (24 §). Luku 6 käsittelee asianhallintaa
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ja palvelujen tiedonhallintaa, kuten esimerkiksi asiarekisteriin rekisteröitäviä tietoja (26
§).

Edellisten lakien lisäksi Suomi allekirjoitti vuonna 1992 YLEISSOPIMUKSEN yksi-
löiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 1992/36
[34]. Yleissopimuksen mukaan allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot "tunnus-
tavat, että Euroopan neuvoston päämääränä on saavuttaa jäsenvaltioidensa kesken suu-
rempi yhtenäisyys, joka perustuu erityisesti lain samoin kuin ihmisoikeuksien ja perusva-
pauksien kunnioittamiseen"ja "katsovat, että on toivottavaa laajentaa yksilön oikeuksien ja
perusvapauksien turvaa ja erityisesti oikeutta yksityisyyteen, ottaen huomioon automaat-
tiseen tietojenkäsittelyyn tarkoitettujen henkilötietojen lisääntyvät rajojen yli tapahtuvat
siirrot". Yleissopimuksen luvussa 2 käsitellään tietosuojan perusperiaatteet, luvussa 3 kä-
sitellään tietojen siirto maan rajan yli ja luvussa 4 käsitellään keskinäinen avunanto.

2.4 Tietosuojavalvontaviranomaiset

Tietosuojan ja sen toteutumisen valvontaa varten on lailla säädetty valvontaviranomaiset
niin Euroopan unionin kuin kansallisella tasolla. Tässä aliluvussa esitellään tietosuoja-
asetuksen toteutumista valvovat viranomaistahot.

2.4.1 Euroopan tietosuojavaltuutettu ja tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojavaltuutettu on vuonna 2004 perustettu ja Brysselissä sijaitseva vir-
ka, jonka tehtävänä on varmistaa, että EU:n toimielimet ja muut elimet kunnioittavat
kansalaisten oikeutta yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä. Euroopan tietosuojaval-
tuutetun toimikausi kestää viisi vuotta ja nykyinen kausi alkoi 6 joulukuuta 2019 [8][15].

Tietosuojavaltuutetun tehtäviin kuuluu henkilötietojen yksityisyyttä suojaavien sääntö-
jen noudattamisen valvominen henkilötietojen käsittelyssä Euroopan unionin hallinnossa,
EU-toimielimien neuvominen henkilötietojen käsittelyssä, valituksien käsitteleminen, yh-
teistyö EU-maiden kansallisten viranomaisten kanssa ja tietosuojaan vaikuttavan uuden
teknologian seuraaminen [8].

Euroopan tietosuojaneuvosto on 25.toukokuuta 2018 perustettu riippumaton toimielin, jo-
ka valvoo GDPR:n johdonmukaista soveltamista ja toimii yhteistyöelimenä tietosuoja-
viranomaisten välillä Euroopan unionin alueella. Euroopan tietosuojaneuvosto koostuu
puheenjohtajasta ja kahdesta varapuheenjohtajasta. [7][12]
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2.4.2 Suomen tietosuojavaltuutettu

Yleisen tietosuoja-asetuksen kuudennen luvun artikla 51 säätää, että "kunkin jäsenvaltion
on varmistettava, että yksi tai useampi riippumaton viranomainen on vastuussa tämän ase-
tuksen soveltamisen valvonnasta luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien ja -vapauksien
suojaamiseksi käsittelyssä ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi unionis-
sa"[5].

Tietosuojavaltuutetusta ja tietosuojalautakunnasta säädettiin laissa tietosuojalautakun-
nasta ja tietosuojavaltuutetusta 474/1987 [4]. Lain mukaan tietosuojalautakunta koostui
puheenjohtajasta ja viidestä jäsenestä, ja sen tehtävänä oli lain mukaan "ratkaista asiat,
jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi, sekä käsitellä henkilörekis-
tereihin liittyviä, lain soveltamisalan kannalta periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä"[29].
Tietosuojavaltuutettu oli hallituksen esityksestä presidentin nimittämä viranomainen, jon-
ka kausi kesti viisi vuotta. Lain mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä oli "ratkaista ne
asiat, jotka henkilörekisterilain mukaan kuuluvat hänen päätettävikseen, sekä seurata, val-
voa ja ohjata henkilötietojen keräämistä ja tallettamista henkilörekistereihin, henkilörekis-
terien käyttöä ja suojaamista sekä rekisterissä olevien tietojen luovutusta"[29].

Vuoden 2018 tietosuojalaki määrittelee oikeusministeriön yhteydessä toimivan, itsenäisen
ja riippumattoman tietosuojavaltuutetun, jonka toimistossa työskentelee tietosuojavaltuu-
tetun lisäksi kaksi apulaistietosuojavaltuutettua, jotka yhdessä muodostavat seuraamus-
kollegionkollegion [33][46]. Seuraamuskollegio määrää tietosuoja-asetuksen mukaisten seu-
raamusmaksujen määräämisestä. Tietosuojalainsäädännön noudattamista valvovan tieto-
suojavaltuutetun toimistossa työskentelee lisäksi noin 45 asiantuntijaa [46].

Tietosuojavaltuutetun toimistossa sijaitseva asiantuntijalautakunta antaa lausuntoja hen-
kilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön soveltamiseen liittyen. Asiantuntjalauta-
kunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja kolmesta jäsenestä varajäseni-
neen, ja kaikki ovat toimiston ulkopuolisia asiantuntijoita [46].



3 Tietojärjestelmän toteutus ja asia-
kashallinta

Yritystietojärjestelmäratkaisut ovat siirtyneet yhä enemmän pilvialustoille helpomman
skaalautuvuuden vuoksi, mikä korostaa tietoverkkojen turvallisuuden ja toimintavarmuu-
den merkitystä. Osa pilvialustoista on kaupallisten toimijoiden, kuten esimerkiksi Amazo-
nin tuottamia. Muun muassa SAP tuottaa ERP- eli tuotannonohjausjärjestelmäratkaisuja
(engl. Enterprise Resource Planning) Amazon Web Services (AWS) -alustalla [1].

3.1 On-premise -järjestelmät

On-premise -järjestelmät edustavat perinteisiä tietojärjestelmäratkaisuja, joissa tietotek-
ninen infrastruktuuri sijatsee ja sen hallinnointi toteutetaan yrityksen omissa tiloissa. Yri-
tyksen käyttämä ohjelmisto on asennettu samoissa tiloissa oleviin tietokoneisiin. Tällöin
yritys vastaa itse laitteiston, tietoverkon ja ohjelmiston ylläpidosta ja päivityksestä, jol-
loin siitä koituvat kustannukset ja myös vastuu järjestelmän toimivuudesta ja tietoturvasta
jäävät yritykselle itselleen.

3.2 Pilvijärjestelmät

Järjestelmän toteutus pilvipalveluna on nykyään yleistynyt käytäntö. Pilvipalvelulla tar-
koitetaan eri tietoteknisten palveluiden tarjoamista ja toimittamista tietoverkkoa käyt-
täen. Pilvipalvelussa palveluntuottaja omistaa tietoteknisen infrastruktuurin sekä datan
tallennuratkaisut, hallinnoi niitä ja vuokraa niitä asiakkaille. Asiakkaat maksavat pilvipal-
veluista käytön mukaan. Organisaation käyttämät sovellukset sijaitsevat palveluntuotta-
jan omistamalla ja operoimalla pilvipalvelimella. Pilvipalveluita käyttämällä yritys voi siir-
tää tietotekniseen infrastruktuuriin ja sen hallinnointiin liittyvät kustannukset ja vastuun
palveluntarjoajalle. Pilvipalvelujen mahdollistavat sujuvan skaalautuvuuden ja mahdollis-
tavat yrityksen resurssien kohdistamisen varsinaiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.
Skaalautuvuus puolestaan mahdollistaa suurempien datamäärien käsittelyn. Pilvipalvelun
käyttö vaikuttaa myös tietoturvaa koskevaan vastuunjakoon.
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3.2.1 Pilvityypit

Palvelua käyttävät verkot jaetaan julkiseen pilveen (engl. public cloud), yksityiseen pil-
veen (engl. private cloud) ja hybridipilveen (engl. hybrid cloud). Julkisella pilvellä tarkoi-
tetaan palveluamallia, jossa palvelut ovat saatavana Internet-yhteyden yli, ja palveluiden
tuottaja hallinnoi niitä. Tunnettuja kaupallisia julkisia pilvialustoja ovat muun muassa
Microsoft Azure ja Amazon Web Services. Yksityinen pilvi puolestaan viittaa yksityisessä
verkossa sijaitsevaan, vain yhdelle yritykselle tai organisaatiolle tarkoitettuun palveluun.
Hybridipilvessä on käytössä sekä julkinen että yksityinen pilvi siten, että molemmat kui-
tenkin toimivat erillä toisistaan. Yrityksen tai organisaation tarpeet määrittävät, mikä
edellämainituista pilvityypeistä on sopivin.

3.2.2 Palvelutyyypit

Pilvipalvelut jaetaan kolmeen eri palvelutyyppiin: infrapalveluun (engl. Infrastructure-as-
a-Service, IaaS), alustapalveluun (engl. Platform-as-a-Service, PaaS) ja ohjelmistopalve-
luun (engl. Software-as-a-Service, SaaS). Palvelumalli kuvaa vastuun jakautumista pilvi-
palvelun tuottajan ja asiakkaan välillä.

Infrapalvelussa (IaaS) palveluntuottaja tarjoaa asiakkaalle infrastruktuurin, jonka päälle
asiakas voi itse rakentaa tarvitsemansa sovellusalustan ja sen päälle tarvitsemansa so-
vellukset ja datahallinnan. Alustapalvelussa (PaaS) palveluntuottaja tarjoaa valmiin so-
vellusalustan, jonka päälle asiakas voi itse asentaa tarvitsemansa ohjelmiston ja datan-
hallinnan. Ohjelmistopalvelussa (SaaS) palveluntuottaja tarjoaa infrastruktuurin ja alus-
tan lisäksi asiakkaan tarvitseman ohjelmiston ja datanhallinnan, jolloin asiakas maksaa
pelkästä ohjelmiston käytöstä. Ohjelmistopalvelua voi luonnehtia eräänlaisena "avaimet
käteen-ratkaisuna. Kuvassa 3.1 havainnollistetaan on-premise -ratkaisua ja eri pilvipal-
velutyyppejä

3.3 Asiakashallinta

Asiakashallinnalla, josta käytetään myös käsitettä asiakkuudenhallinta (engl. customer re-
lationship management, CRM ), tarkoitetaan periaatteita ja käytänteitä, joita yritys nou-
dattaa asiakassuhteissaan sekä niitä tietoteknisiä ratkaisuja, joita yritys käyttää kyseiseen
tarkoitukseen. CRM-järjestelmillä on mahdollista hallinnoida ja ylläpitää asiakassuhteita
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Kuva 3.1: On premise -ratkaisu ja pilvipalvelutyypit

sekä kerätä ja toimittaa dataa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi muun muassa markki-
nointia varten. CRM-järjestelmät keräävät ja säilyttävät asiakastietoja, kuten esimerkiksi
nimiä, osoitteita, syntymäaikojatulee. Näin ollen niiden tulee noudattaa tietosuojalainsää-
däntöä.

CRM-järjestelmät voivat olla itsenäisiä tai ne voivat toimia osana laajempaa toiminnanohjaus-
eli ERP-järjestelmää (engl. enterprise resource planning). Eräs tunnetuimmista ja suurim-
mista toiminnanohjausjärjestelmän tuottajista on SAP, jonka tuote SAP HANA Cloud on
pilvessä toimiva toiminnaohjausjärjestelmä [36].



4 GDPR ja suomalaiset pk-yritykset

Tässä luvussa perehdytään tutkielmaa varten tehtyyn tutkimukseen, jossa tarkasteltiin
suomalaisten pk-yritysten asiakastietojen tallennusratkaisuja ja tietosuojaprosesseja. En-
sin tarkastellaan tutkimusongelmaa, minkä jälkeen esitellään tutkimusaineisto ja sen ke-
ruu. Lopuksi käydään läpi aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Aiemmassa tutki-
muksessa tarkastellaan väitöskirjoja, lisensiaatintöitä ja pro graduja.

4.1 Tutkimusongelma

YLE uutisoi 27.7.2018, että tietosuojavaltuutetulla oli vireillä olleita tapauksia kirjattuna
4200 [50]. Syynä tähän oli, että ennen GDPR:n käyttöönottoa tietovuotojen ilmoittaminen
ei ollut pakollista. Julkisuudessa on edelleen esiintynyt tapauksia, joissa organisaatio on
toiminut GDPR:n vastaisesti käsitellessään henkilö- ja asiakastietoja. Viimeisin Suomes-
sa runsaasti julkisuutta saanut tapaus on terapiapalveluja myyneen Psykoterapiakeskus
Vastaamon tietomurto. Tapauksessa tuli ilmi vakavia puutteita yrityksen tietosuojakäy-
tännöissä, joista tietosuojavaltuutettu langetti YLE:n uutisen mukaan Vastaamolle 600
000 euron seuraamusmaksun [49].

Texeira ja muut olivat artikkelissaan [38] tutkineet niitä tekijöitä, jotka estivät ja mahdol-
listivat tietosuoja-asetuksen käyttöönottoa. Tutkimus oli toteutettu kirjallisuuskatsaukse-
na. Eräitä tämän tutkielman aiheen ja sitä varten tehdyn tutkimuksen kannalta huomio-
narvoisia kohtia artikkelin löydöksissä olivat tietosuoja-asetuksen monimutkaisuus, puut-
teellinen yksityisyyttä koskeva tieto ja asiantuntijuus sekä ohjeistuksen ja vakiintunei-
den prosessien puute käyttöönottoa estävänä tekijänä. Mahdollistajina tekijät mainitsevat
muun muassa käyttöönottotiekartan (engl. implementation roadmap), GDPR-analyysin,
prosessien dokumentoinnin.

Tutkielmassa analysoidaan GDPR:n asettamia vaatimuksia asiakastietosuojalle ja tutki-
taan miten GDPR:n käyttöönotto on vaikuttanut suomalaisisten pk-yritysten asiakastie-
tojen tallennusratkaisuihin ja IT-organisaatioiden toimintaan. Tarkastelun kohteena ovat
yritysten GDPR-asetusta edeltävät henkilötietojen tallennusratkaisut sekä ne keinot ja re-
surssit, joilla yritykset valmistautuivat GDPR:n voimaantuloon. Tutkielmassa tarkastel-
laan ensin tilannetta ennen GDPR:n käyttöönottoa. Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta
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GDPR:ää otettaessa käyttöön, ja lopuksi tarkastellaan yritysten tallennusratkaisuja se-
kä niitä keinoja ja resursseja, joilla yritykset toteuttivat henkilötietotallennusratkaisunsa
GDPR:n voimaantulon jälkeen. Tällä tavoin pyritään selvittämään mahdollisia muutoksia
eri vaiheissa.

Tutkimusongelma tiivistyi kahteen kysymykseen:

TK1: Miten tietosuoja-asetus on vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten asiakastietojen
hallintaan ja tallennusratkaisuihin?

TK2: Miten tietosuoja-asetus on vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten tietotekniikkaa
ja tietosuojaa koskeviin prosesseihin?

Tutkimusongelmaa varten haastateltiin 15 suomalaista pk-yritystä. Haastattelu toteutet-
tiin kyselyhaastateluna, jossa selvitettiin yritysten asiakastietotallennusratkaisuja ja tie-
tosuojaprosesseja ennen GDPR:n käyttöönottoa ja sen jälkeen. Lisäksi kerättiin aineistoa
kahdesta muusta lähteestä: Tilastokeskuksen tuottama tilastoaineisto maksullisten pil-
vipalvelujen käyttötarkoituksista yrityksissä. ja Euroopan tietoturvaneuvoston tiedotteet
EU-alueella tapahtuneista tietosuojarikkomuksista sekä niistä langetetuista sankitoista.

4.2 Tutkimusaineisto

Varsinainen empiirinen aineisto kerättiin survey-tyyppisellä kyselyhaastattelulla. Tilas-
tokeskus määrittelee survey-tyyppisen haastattelun "kysely- tai haastattelumenetelmällä
toteutetuksi ei-kokeellinen tutkimukseksi, joka kohdistuu suurehkoon määrään satunnai-
sotannalla valittuja tutkimuskohteita"[39]. Kyselyhaastattelun tuottama aineisto kerättiin
kevään 2020 aikana ja sitä varten Helsingin luotiin yliopiston E-lomake -palveluun sähköi-
nen kyselylomake. Haastateltaville kerrottiin kyselyhaastattelun tarkoitus. Haastateltavia
myös tiedotettiin vastausten säilyttämisestä vain sen ajan kuin niitä tarvitaan tämän tut-
kielman kirjoittamisessa ja vastausten hävittämisestä sen jälkeen, kun niiden säilyttämi-
selle ei enää ollut tarvetta.

Haastattelun kysymykset oli jaettu neljään osioon. Ensimmäisen osion kysymykset olivat
luonteeltaan yleisiä ja käsittelivät yrityksen henkilöstökokoa ja toimialaa. Toisen osion ky-
symykset käsittelivät yrityksen tilannetta ennen GDPR:n voimaantuloa. Kolmannen osion
kysymykset käsittelivät yrityksen tilannetta GDPR:n voimaan tulon aikana, ja neljännen
osion kysymykset käsittelivät yrityksen tilannetta GDPR:n voimaantulon jälkeen. Haas-
tattelun viimeisenä kysymyksenä tiedusteltiin, miksi vastaaja mahdollisesti joutui jättä-
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mään vastaamatta joihinkin tarkentaviin kysymyksiin. Haastattelukysymykset on esitetty
tutkielman lopussa liitteessä B.

Vastausaineisto kerättiin lähettämällä haastattelypyyntö ja lomakelinkki suomalaisille yri-
tyksille sosiaalisessa mediassa työ- ja liike-elämään keskittyvällä LinkedIn-alustalla. Aineis-
toa pyrittiin keräämään myös ottamalla yhteyttä Suomen Yrittäjät ry:hyn ja levittämällä
lomakelinkkiä järjestön kautta. Tällä tavoin pyrittiin saamaan mahdollisimman suuri ja
heterogeeninen vastausaineisto. Kevään 2020 aikana Suomeen levisi koronavirus, jonka ai-
kaansaamat karanteenirajoitukset vaikuttivat yritysten liiketoimintaan, ja siten välillisesti
vaikuttivat vastausaineiston saatavuuteen yritysten keskittyessä liiketoimintansa turvaa-
miseen. Kyselyhaastatteluun vastasi 15 yritystä.

Tilastokeskuksen tuottamasta tilastoaineistosta kerättiin tietoa maksullisten pilvipalvelu-
jen käyttötarkoituksista yrityksissä. Tarkastelujaksoksi valittiin vuodet 2015-2020. Mak-
sullisten pilvipalveluiden käytössä tarkasteltiin asiakkuudenhallinnan osuutta.

Euroopan tietosuojaneuvoston tiedotteita kerättiin vuosilta 2018-2020 ja ajanjakson alku-
kohdaksi valittiin 25.5.2018, jolloin GDPR:ää alettiin soveltamaan Euroopan unionin alu-
eella. Tiedoteaineistolla tarkasteltiin tietosuojaneuvoston ilmoittamien GDPR-rikkomusten
määrää ja sen langettamien seuraamusmaksujen suuruutta EU-maittain. Euroopan tieto-
suojaneuvoston langettamista seuraamussankitoista on koostettu jäsenmaittain suurim-
mat ja pienimmät sanktiot liitteseen A. Tämän tarkoituksena oli yleisesti verrata Suomea
ja muita EU-maita.

4.3 Aiheeseen liittyvä aikaisempi tutkimus

Tietosuoja-asetukseen liittyvää aikaisempaa tutkimusta, erityisesti pro graduja, on teh-
ty runsaasti. Valtaosa pro graduista on tehty erityisesti yliopistojen oikeustieteellisissä
tiedekunnissa. Myös väitöskirjoja on tehty tietosuoja-asetuksesta runsaasti. Tietosuoja-
asetuksen vaikutuksesta yritysten toimintaan on kuitenkin tehty hyvin vähän tutkimusta.

Tätä tutkielmaa varten aikaisemman tutkimuksen aineistoa haettiin Helsingin yliopiston
Helda-palvelusta ja valtakunnallisesta Finna-palvelusta. Seuraavassa esitetään kumpaan-
kin palveluun kohdistetut aineistonhaut ja hakutulosten määrät. Molemmissa palveluissa
suoritetut haut tuottivat osittain samoja hakutuloksia. Lopuksi tässä luvussa esitellään
tyypeittäin hakujen tuloksena löydetyn ja tähän tutkielmaan oleellisesti liittyvän aiem-
man tutkimustyön sisältö.
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Helda-palvelussa valittiin aluksi kokelmaksi ’Opinnäytteet ja väitöskirjat’, minkä jälkeen
haku kohdistettiin kolmeen tarkentavaan kokoelmaan: ’Väitöskirjat’, ’Lisensiaatintyöt’ ja
’Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet’.

Tutkielman aiheeseen liittyviä väitöskirjoja löytyi yksi. Ensimmäinen haku hakutermillä
’tietosuoja-asetus’ tuotti 309 hakutulosta.Tämän jälkeen julkaisun julkaisuaika rajattiin
vuosiin 2017-2021 ja julkaisun otsikon asetettiin sisältävän termin ’tietosuoja-asetus’, jol-
loin hakutulosten määrä laski 103:een. Lopuksi haettiin otsikon ja tiivistelmän perusteella
väitöskirjoja, jotka liittyivät oleellisesti tämän tutkielman aiheeseen. Lopullisen aineiston
määräksi muodostui yksi oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehty väitöskirja.

Tutkielman aiheseen liittyviä lisensiaatintöitä ei löytynyt. Ensimmäinen haku hakutermil-
lä ’tietosuoja-asetus’ tuotti 14 hakutulosta, minkä jälkeen julkaisuaika rajattiin vuosiin
2017-2021, jolloin hakutulosten määrä laski kuuteen. Tuloksena saadut lisensiaatintyöt
oli tehty farmasian, valtiotieteellisessä, oikeustieteellisessä, telogisessa, humanistisessa ja
kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hakutuloksina saadut lisensiaatintyöt eivät liittyneet
tähän tutkielmaan. Farmasian tiedekunnassa tehty lisensiaatintyö käsitteli auditointityö-
kalun kehittämistä lääkkeiden käyttökuntoon saattamiseen. Viisi muuta lisensiaatintyötä
käsittelivät eri sosiaalisia asioita.

Pro graduja löytyi ensimmäisessä haussa hakutermillä ’tietosuoja-asetus’ 1583 kappalet-
ta, minkä jälkeen julkaisun julkaisuaika rajattiin vuosiin 2017-2021 ja julkaisun otsikon
asetettiin sisältävän termin ’tietosuoja-asetus’. Näin hakutulosten määrä laski 19:ään. Ot-
sikon ja tiivistelmän osuvuuden perusteella aineiston määräksi muodostui 15. Lopulta
aineistosta valittiin tähän tutkielmaan oleellisesti liittyvät pro gradut.

Väitöskirjojen määrä laski 12:een, kun julkaisuajankohdaksi rajattiin vuodet 2017-2021.
Lopuksi hakutuloksista haettiin otsikon ja tiivistelmän perusteella tutkielmia, jotka liit-
tyivät oleellisesti tämän tutkielman aiheeseen, jolloin lopullisen aineiston määräksi muo-
dostui yksi väitöskirja, joka oli myös sama kuin Helda-palvelussa haun tuloksena löytynyt
väitöskirja.

Finna-palvelussa hakutermiksi asetettiin ’tietosuoja-asetus’, jolloin hakutuloksia löytyi
1494. Aineistotyypiksi rajattiin ’väitöskirja’, ’lisensiaatintyö’, ’maisterivaiheen työ’ ja ’pro
gradu’. Hakutuloksista väitöskirjoja oli 20, lisensiaatintöitä yksi ja maisterivaiheentöitä tai
pro graduja oli yhteensä oli 153.

Lisensiaatintöitä ei tämän tutkielman aiheeseen liittyen ei löytynyt lainkaan, kun julkai-
suajankohdaksi rajattiin vuodet 2017-2021. Ainoa ensimmäisessä haussa löytynyt työ on
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vuodelta 2013 ja se käsittelee luotonannon vastuullisia menettelytapoja.

Maisterivaiheen töiden määrä laski 19:ään, kun valmistumisajankohdaksi rajattiin vuodet
2017-2021. Otsikon ja tiivistelmän relevanssin perusteella aineiston määräksi muodostui 4.
Lopulta aineistosta valittiin tähän tutkielmaan oleellisesti liittyvät maisterivaiheen työt.

Pro gradujen määrä laski 65:een, kun valmistumisajankohdaksi rajattiin vuodet 2017-2021.
Otsikon ja tiivistelmän relevanssin perusteella aineiston määräksi muodostui 15. Lopulta
aineistosta valittiin tähän tutkielmaan oleellisesti liittyvät pro gradut.

4.3.1 Väitöskirjat

Jenna-Sofia Lindqvist käsittelee väitöskirjassaan Personal data protection on the internet
of things : an EU perspective [22] (2018, HY oikeustieteellinen tdk.) EU-oikeudellisesta
näkökulmasta henkilötietojen suojaa esineiden Internetissä (engl. Internet of Things),
problematiikkaa liittyen automaattiseen henkilötietojen keräämiseen useasta eri lähtees-
tä ja siihen liittyviä heikkouksia Euroopan unionin yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Väi-
töskirja tarkastelee aihetta kolmesta näkökulmasta: puettavat tietokoneet (engl. wearable
computing), älylelut (engl. smart toys) ja itseohjautuvat ajoneuvot (engl. automated ve-
hicles). Lindqvist toteaa väitöskirjassaan, että tiedonsiirtoon liittyvän läpinäkyyvyyden,
avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista vaikeuttavat laitteiden
luonteeseen sisältyvä huomaamattomuus sekä tiedonsiirron automaatio [22, s.iv]. Myös
henkilötieto, joka tiedon keräämisen hetkellä ei ole arkaluontoista, saattaa ajan myötä
muuttua sellaiseksi ja näin ollen henkilötiedon sekä arkaluontoisen henkilötiedon välinen
ero ei välttämättä ole pysyvä esineiden Internetissä [22, s.60]. Lindqvist tuo esille myös
eksplsiittisesti todennettavan suostumuksen, jota tietosuoja-asetuksen artikla 7 käsitte-
lee. Ongelmaksi hän nostaa älylelut ja lasta koskevaan tietoon liittyvän suostumuksen [22,
s.62], jota yleisen tietosuoja-asetuksen [5] artikla 8 käsittelee.

4.3.2 Pro gradut ja maisteritutkielmat

Aaro Kuusikosken pro gradu Rekisterinpitäjän informointivelvollisuus : tietosuoja-asetuksen
vaatimukset ja asianmukaiset toimenpiteet informaation läpinäkyvälle toimittamiselle (2019,
HY oikeustieteellinen tdk.) [19] käsittelee rekisterinpitäjän velvollisuutta ilmoittaa rekis-
teröidylle henkilölle tämän henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä sekä rekisteröidyn
oikeussuojaa tämän ollessa tietoinen henkilötietojensa käsittelystä. Tutkielman tuloksena
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Kuusikoski suosittelee monitasoisen tietosuojainformaation rakentamista, missä erityistä
huomiota tulisi kiinnittää ensimmäisen tiedotustavan toimivuuteen, jotta rekisteröity hen-
kilö mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ymmärtää tietojen olennaisimmat seikat. Edel-
lisen lisäksi Kuusikoski suosittelee rekisterinpitäjää hyödyntämään erilaisia sähköisiä ja
ei-sähköisiä keinoja tiedottaessaan rekisteröityä henkilöä.

Eira Lehtisen pro gradu Rekisterinpitäjän oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeus-
perusteena tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalautakunnan ratkaisukäytännössä (2017, HY
oikeustieteellinen tdk.) [21] käsittelee rekisterinpitäjää koskevaa oikeutettua etua edelly-
tyksenä henkilötietojen lainmukaiselle käsittelylle. Lehtinen viittaa tutkielmassaan GDPR:n
6. artiklan 1 kohdan alakohtaan f, jonka mukaan henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus
rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi on edelly-
tyksenä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudelle paitsi silloin, kun rekisteröidyn henki-
lön henkilötietojen suojaa koskevat edut tai perusoikeudet syrjäyttävät kyseiset oikeutetut
edut. Lehtinen osoittaa gradussaan, että rekisterinpitäjällä on oltava edellä mainittu oi-
keutettu etu, minkä lisäksi rekisterinpitäjän tulee arvioida syrjäyttävätkö edellä mainitut
rekisteröidyn henkilön edut ja oikeudet rekisterin pitäjän oikeutetun edun. Näiden tulee
olla keskenään tasapainossa.

Sonja Vainion pro gradu Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus EU:n yleisessä tietosuoja-
asetuksessa (2018, HY oikeustieteellinen tdk.) [47] tarkastelee osoitusvelvollisuutta GDPR:ssä.
Osoitusvelvollisuudella tarkoitetaan rekisterinpitäjän velvollisuutta osoittaa, että hän nou-
dattaa henkilötietojen käsittelyssä GDPR:n määrittelemiä velvoitteita. Vainio toteaa gra-
dussaan, että osoitusvelvollisuus korostaa rekisterinpitäjän vastuuta tietojen käsittelyn
lainmukaisuuden varmistamiseksi, ja toisaalta se antaa rekisterinpitäjälle harkintavaltaa
niiden keinojen suhteen, joilla rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen suojan toteutu-
misen henkilötietoja käsitellessään.

Nina Bärlund-Vihtolan maisterintutkielmassa Privacy by Design: EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen vaikutukset sovelluskehitykseen (2020, HY matemaattisluonnontieteellinen tdk.)
[2] tutkitaan GDPR:n vaikutusta sovelluskehitykseen. Tutkielmaa varten Bärlund-Vihtola
oli haastatellut 19 kohdeorganisaationa olevan Maanmittauslaitoksen sovelluskehityksen
asiantuntijaa. Tutkielman tuloksena luotiin kohdeorganisaatiolle tietosuojaohjeistuksen
runko sovelluskehitystyössä sisäänrakennetun tietosuojan rakentamisen tueksi.

Nina Koivulan käsittelee pro gradussaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ai-
heuttamat muutokset organisaatioiden tietoturvapolitiikkoihin (2017, Jyväskylän yliopisto,
informaatioteknologian tdk.) [18] miten GDPR tulee vaikuttamaan tietoturvapolitiikko-



22 LUKU 4. GDPR JA SUOMALAISET PK-YRITYKSET

jen kehitykseen, kun niiden tehtävänä on yhtäältä ohjata organisaation johtoa ja toisaal-
ta tukea tietoturvan toteutumista liiketoimintavaatimusten ja lainsäädännön mukaisesti.
Koivula oli tutkielmaansa varten tarkastellut kahdeksaa Suomessa toimivaa organisaa-
tiota. Tutkimuksen tuloksena Koivula esittää organisaatioissa politiikkojen päivittämisen
välttämättömäksi GDPR:n aiheuttamien tietosuojalansäädännön muutosten laajuudesta
johtuen. Tietoturvapolitiikkojen muutoksia päivitettiin kuitenkin tarvittaessa, jolloin po-
litiikat eivät aina olleet ajantasaisia. Tutkimuksessa selvisi myös, että muutosten pääasial-
lisena syynä olivat GDPR:n määrittelemät mittavat sakot sekä mahdollinen mainehaitta.

Lauri Miikkulaisen maisteritutkielma Yleiset vaatimukset henkilötietojen käsittelylle Eu-
roopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteella (2020, Lapin yliopisto,
oikeustieteellinen tdk.) [23] tarkastelee GDPR:n lukuja II sekä III ja selvittää GDPR:n
asettamia edellytyksiä henkilötietojen käsittelylle Suomessa. Tutkielmassaan Miikkulainen
toteaa GDPR:n olevan Euroopan Unionin jäsenvaltioissa suoraan sovellettava lainsäädän-
tö, jolloin se yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita unionin alueella.

Sinikka Laaksosen pro gradu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen hal-
linnollisen sakon soveltaminen kansalliseen julkishallintoon (2018, Turun yliopisto, oikeus-
tieteellinen tdk.) [20] tarkastelee hallinnollisten sanktioiden soveltamisen tarpeellisuutta
julkishallinnon elimiin ja sanktioiden perusteita. Laaksonen tuo esille kansallisen julkihal-
linnon erityisluonteen rekisterinptäjänä ja sitä ohjaavat hallinto-oikeudelliset vastuut ja
velvollisuudet. Julkishallinto on kuitenkin vahingonkorvausvastuullinen, ja julkishallinnon
edustaja voidaan asettaa virkavastuuseen.

Tuula Sepon pro gradu Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen
vaatimukset rekisterinpitäjälle (2017, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kaup-
patieteiden tdk.) [37] selvittää pro gradussaan GDPR:n aiheuttamia muutoksia rekis-
terinpitäjien vaatimuksissa sekä rekisterinpitäjina toimivien kuntien, kuntayhtymien ja
maakuntien liittojen suhdetta henkilötietolakiin. Seppo esittää, että vaatimukset tule-
vat lisääntymään ja nostaa esiin suostumusmenettelyn kehittämisen, tietepsuojavastaa-
van nimityksen ja tehtävän määrittelyn, henkilötietojen käsittelijöiden ohjeistuksen sekä
GDPR:ään valmistautumisen välittöminä kehityskohteina.

Joel Katajan pro gradu EU:n yleinen tietosuoja-asetus : rekisteröidyn oikeuksien toteu-
tuminen ja datanhallinnan hyödyntäminen yrityksissä (2021, Jyväskylän yliopisto, infor-
maatioteknologian tdk.) [17] selvittää rekisteröiden henkilön oikeuksia koskevien vaati-
musten toteuttamista yrityksissä ja datahallinnan hyödyntämistä vaatimusten toeuttami-
sessa. Gradussaan Kataja oli käyttänyt yhtenä tiedonkeruun menetelmänä haastattelua
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ja haastatellut kahdeksaa yritystä. Tutkimuksen tuloksena Kataja esittää, että vaatimus-
ten toteuttamisessa oli yritysten välillä variaatiota, mutta rekisteröidyn henkilön oikeuksia
koskevat vaatimukset oli huomioitu ja täytetty.

Essi Pason pro gradussa Taloushallinnon yrityksen valmistautuminen EU:n uuteen tietosuoja-
asetukseen (2019, Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tdk.) [35] selvitetään yrityk-
sen nykytilaa GDPR:n vaatimusten näkökulmasta ja GDPR:n noudattamisen aiheuttamia
muutoksia yrityksen toiminnassa ja käytännöissä. Paso oli gradua varten haastatellut toi-
meksiantajayrityksen henkilöstöä. Gradun lopputuloksena kohdeyritykselle luotiin raportti
GDPR:n vaatimista muutoksista ja suositeltiin kehityskohteita.

Otto Boore käsittelee pro gradussaan Challenges in moving to cloud computing environ-
ment : case Finnish teleoperator (2020, Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tdk.)
[3] pilvipohjaisten palvelujen tuomaa epävarmuutta ja haasteita datan turvallisuuteen ja
yksityisyyteen. Gradua varten Boore oli muun muassa haastatellut kuutta kohdeyrityk-
sen työntekijää. Boore toteaa, että olemassa olevia käytännön turvamekanismeja voidaan
hyödyntää turvallisuuden ja yksityisyyden varmistamiseksi pilvessä, vaikka pilvi eroaa pe-
rinteisistä on-premise tietojärjestelmistä monella tapaa. Tämä edellyttää kuitenkin kat-
tavaa ymmärrystä pilvestä organisaatioiden keskuudessa. Boore lisää, että järjestelmän
hallinnan määrä vähenee siirryttäessä pilveen, mutta tätä voidaan lieventää sopimuksilla
ja asianmukaisilla suojamekanismeilla. Pilvi on avoin internetille ja siten edellyttää uu-
denlaista ajattelua turvallisuuden suhteen.

Lisäksi löytyi tämän tutkielman aiheesta tai aiheeseen liittyviä tietojenkäsittelytieteen ja
tietojärjestelmätieteen pro graduja kolme, joita tämän kirjoitushetkellä ei ollut saatavana
sähköisessä muodossa tai joiden sähköiseen versioon ei ollut pääsymahdollisuutta käyttä-
järajoitusten vuoksi:

• Tuire Valtonen: EU tietosuoja-asetuksen vaikutukset mikro-ja pienyrityksiin (2020,
Jyväskylän yliopisto)

• Arla Ketolainen: EU:n yleinen tietosuoja-asetus suomalaisten pk-yritysten näkökul-
masta (2018, Turun yliopisto)

• Daniel Ohra-aho: Yleisen tietosuoja-asetuksen seuraamukset suomalaisissa pk-yrityksissä
(2019, Vaasan yliopisto)

• Esapekka Kalliola: Yleinen tietosuoja-asetus: Sanktiot ja niiltä välttyminen (2019,
Tampereen yliopisto)
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• Mari Peltomäki: Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaikutukset yritysten toimin-
taan ja digimarkkinointikäytäntöihin (2020, Turun yliopisto)

• Vilma Piiroinen: Tietosuoja-asetuksen vaikutus ja haasteet digitaalisessa markki-
noinnissa (2020, Turun yliopisto)

• Tuomas Olli: GDPR – Euroopan tietosuoja-asetuksen tietotekniset vaatimukset hen-
kilötietojen käsittelijälle ja vaatimusten aiheuttamat muutokset kohdeyrityksen tie-
toaineistoturvallisuuden tasoon (2019, Vaasan yliopisto)

• Joonas Jokiniemi: Rekisterinpitäjää koskevat velvoitteet EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukaan ja näiden velvoitteiden huomioiminen tietojärjestelmissä (2018,
Tampereen yliopisto)

• Sanni Nevala: Miksi valita suostumus? GDPR:n mukaisen oikeutetun edun ja suos-
tumuksen vertailu kanta-asiakasjärjestelmissä (2020, Turun yliopisto)

Lopuksi löytyi myös aiheeseen liittyviä Helsingin yliopiston oikeustieteen pro graduja, joita
ei tämän kirjoitushetkellä ollut saatavana sähköisessä muodossa:

• Anna Haveri: Oikeus tulla unohdetuksi : tulkintakäytäntö tietosuoja-asetuksen aikana
(2020)

• Niina Miettinen: Henkilötietojen käsittelijän tietosuoja-asetuksen mukainen vahin-
gonkorvausvastuu (2020)

• Maija Nikkanen: EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen hallinnollinen sakko ja asian-
mukaiset menettelytakeet (2018)

• Anton Pirinen: Tietosuoja-asetuksen mukaista hallinnollista sakkoa koskevat sopi-
musjärjestelyt ja niiden sallittavuus (2019)

• Ilkka Saskov: Tietosuoja-asetuksen vahingonkorvaukset ja viranomaisten erityisase-
ma tietosuoja-asetuksen sanktiojärjestelmässä (2018)

• Jie Fen Zheng: Ilmoitusvelvollisuus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista EU:n ylei-
sen tietosuoja-asetuksen valossa (2017)



5 Tutkimustulokset

Tässä luvussa esitellään Tilastokeskuksen aineistosta ja Euroopan tietosuojaneuvoston
tiedotteista ilmenneet tulokset, minkä jälkeen perehdytään kyselyhaastattelun tuloksiin.
Tuloksiin on sisällytetty kysymyksiin annetut vapaamuotoiset vastaukset.

5.1 Tilastokeskuksen tilastoaineisto

Tilastokeskuksen tilastoaineistosta selvitettiin maksullisten pilvipalveluiden käyttötarkoi-
tuksia yrityksissä 2015-2020. Tilastokeskuksen aineistossa yritykset oli muun muassa jao-
teltu henkilöstömäärien mukaisesti käyttäen jaottelua [10-19] [20-49] [50-99] [100+]. Tar-
kasteltaessa maksullisten pilvipalveluiden käyttötarkoituksia yrityksissä huomion kohtee-
na oli asiakkuudenhallinnan osuus. Tuloksista koostettiin Microsoft Excel -sovelluksella
graafiset kuvaajat, jotka esittävät asiakkuudenhallinnan osuudet maksullisten pilvipalve-
luiden käytöstä yrityksissä vuosina 2015-2020. Seuraavassa on esitetty kyseiset kuvaajat.

Kuva 5.1: Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa 2015 [40]
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Kuva 5.2: Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa 2016 [41]

Kuva 5.3: Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa 2017 [42]

Kuva 5.4: Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa 2018 [43]
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Kuva 5.5: Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa 2019 [44]

Kuva 5.6: Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa 2020 [45]

Kuvaajista voidaan havaita, että asiakkuudenhallinnan osuus maksullisten pilvipalvelui-
den käytöstä on merkittävästi korkeampi hallinto- ja tukipalvelualan yrityksissä, ammatil-
lisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan alan yrityksissä ja ICT-alan yrityksissä. Osuus on
vastaavasti alhaisin vähittäiskaupan alan yrityksissä. Huomion arvoista on vuosien 2019
ja 2020 välinen merkittävä lasku muilla aloilla kuin tieteellisen ja teknisen toiminnan alan
yrityksissä ja ICT-alan yrityksissä. Yleisesti kuvaajista voidaan todeta, että alojen kesken
ei esiinny kovin merkittävää vaihtelua.
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5.2 Euroopan tietosuojaneuvoston tiedotteet

Kuvassa 5.7 esitetään GDPR-rikkomusten määrä EU:ssa vuosina 2018-2020. Tapausten
määrissä voidaan todeta jonkin verran hajontaa. Kaikissa tapauksissa ei langetettu sak-
korangaistusta vaan seurauksena saattoi olla jäsenmaan tietosuojaviranomaisen antama
huomautus ja toimenpidemääräys. Wolff ja Fletcher ottavat artikkelissaan esille, että kuin-
kin jäsenmaan tietosuojaviranomaiset käyttävät omaa harkintavaltaa päättäessään seuraa-
musmaksuista ja niiden suuruudesta [48]. Selvästi eniten rikkomuksia ilmeni Romaniassa,
Puolassa ja Ruotsissa. Romaniassa rikkomukset liittyivät pääosin GDPR:n vastaiseen ta-
paan käsitellä henkilötietoja ja GDPR:n edellyttämien, tietosuojan ylläpitämiseen liitty-
vien teknisten valmiusten riittämättömyyteen. Puolassa puolestaan valtaosa rikkomuksis-
ta liittyi GDPR:n vastaiseen tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Ruotsissa rikkomukset
liittyivät henkilötietojen käsittelyyn. Huomion arvoista Ruotsissa tapahtuneista rikkomuk-
sista oli, että merkittävä osa koski julkisen sektorin toimijoita. Liitteessä A on koostet-
tuna EU-maittain suurimmat ja pienimmät seuraamusmaksut, joita tietosuojaneuvoston
mukaan on kussakin maassa langetettu vuosien 2018-2020 aikana.

Tietosuojaneuvoston tiedotteet sisälsivät myös neljä tiedotetta Suomen tietosuojavaltuute-
tun langettamista seuraamussakoista. Tiedotteissa ei kuitenkaan ollut mukana Psykotera-
piakeskus Vastaamon tapausta, koska kyseisessä tapauksessa seuraamusmaksu langetettiin
vuonna 2021 ja tiedoteaineiston aikarajaus päätyi vuoteen 2020.

Ensimmäinen Suomea koskeva tiedote [9] käsitteli kolmea erillistä tapausta. Ensimmäises-
sä tapauksessa Suomen tietosuojavaltuutettu oli langettanut Posti Oy:lle 100 000 euron
suuruisen seuraamusmaksun, koska Posti Oy oli laiminlyönyt velvollisuutensa asianmu-
kaisesti tiedottaa asiakkaitaan heidän oikeudestaan kieltää tietojensa käsittelyn. Edellä
mainitusta oikeudesta oli tiedotettu vain asiakkaita, jotka olivat ostaneet Posti Oy:ltä li-
säpalveluita ilmoittaessaan osoitteenmuutoksesta. Toisessa tapauksessa Kymen Vesi Oy:lle
oli langetettu 16 000 euron seuraamusmaksu, koska Kymen Vesi Oy oli työntekijöidensä
sijaintitietoja käsitellessään laiminlyönyt velvoitteensa suorittaa GDPR:n edellyttämä vai-
kuttavuusarvio ennen sijaintitietojen käsittelyä. Tiedotteen mukaan sijaintitietoja käytet-
tiin mm. työtuntien valvontaan. Kolmannessa tapauksessa eräälle yritykselle oli langetettu
12 500 euron seuraamusmaksu, koska yritys oli kerännyt tarpeettomasti tietoja työnhaki-
joista, mikä rikkoi lakia yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004. Lain 3 § määrittelee
tarpeellisuusvaatimuksen, joka sallii ainoastaan välittömästi työsuhteeseen liittyvän tiedon
käsittelyn [2004-759].
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Kuva 5.7: GDPR-rikkomukset EU:ssa 2018-2020.

Toisessa Suomea koskevassa tiedotteessa [10] tietosuojavaltuutettu oli langettanut Taksi
Helsingille 72 000 euron suuruisen seuraamusmaksun laiminlyönneistä, jotka koskivat se-
kä ääntä että kuvaa tallentavan kameravalvontajärjestelmän keräämien tietojen keruuta
ja käsittelyä. Tiedotteen mukaan Taksi Helsinki käsitteli kuljettajiensa, henkilökuntan-
sa ja kuljettajiensa asiakkaiden tietoja edellä mainitulla järjestelmällä. Taksi Helsinki oli
jättänyt ilmoittamatta, miksi se käsitteli vain tallenteista ainoastaan audiodataa, mutta
ei kuvadataa. Myöhemmin Taksi Helsinki ilmoitti kyseessä olleen vahinko. Äänidatan kä-
sittely kuitenkin rikkoi GDPR:n periaatetta datan minimoinnista. Edellisen lisäksi Taksi
Helsinki oli laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa asiakkailleen heidän henkilötietojensa
käsittelystä GDPR:n edellyttämällä tavalla. Ajoneuvo eivät sisältäneet minkäänlaista tie-
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dotetta ajoneuvossa tapahtuvasta äänen tallentamisesta. Edellisen lisäksi Taksi Helsingin
toiminnassa ilmeni muita tietosuojaan liittyviä puutteita.

Kolmannessa tiedotteessa [11] tietosuojavaltuutettu oli langettanut Independent Consul-
ting Oy:lle (aputoiminimi Acc Consulting Varsinais-Suomi) 7000 euron suuruisen seuraa-
musmaksun, koska yritys oli syyllistynyt sähköiseen suoramarkkinointiin ilman markki-
nointikohteiden ennakkosuostumusta. Tietosuojavaltuutettu oli saanut aiemmin yhteensä
11 valitusta yrityksen harjoittamasta sähköisestä suoramarkkinoinnista ja henkilötieto-
jen omistajien oikeuksien laiminlyönnistä. Tässä tapauksessa rekisterinhaltijalla oli eriävä
näkemys velvoitteistaan kuin mitä GDPR:ssä säädetään.

Neljännessä Suomea koskevassa tiedotteessa [13] osapuolena oli rahoitusyhtiö Svea Ekono-
mi. Tapaus koski henkilötietojen käsittelyä luottokelpoisuuden arvioinnissa ja yksityishen-
kilön valitusta liittyen hänen oikeuteensa tarkistaa häntä koskevia tietoja, joita käytetään
luotonarvioinnissa. Päätöksessään tietosuojavaltuutettu oli todennut yrityksen käyttäneen
luotonhakijan ikää väärin perustein luottokelpoisuuden arvioinnissa ja laiminlyönyt vel-
vollisuuttaan antaa tietoa asiakkaan henkilötietojen käsittelystä. Tässä tapauksessa tieto-
suojavaltuutettu ei langettanut seuraamusmaksua, mutta määräsi Svea Ekonomin muut-
tamaan käytäntöjään luotonarvoinnissa. Yrityksen oli myös annettava asiasta valittaneelle
yksityishenkilölle tiedot automaattisessa päätöksenteossa käytettävästä logiikasta ja roo-
listaan luottopäätöksen tekemisessä sekä sen seurauksista luotonhakijalle.

5.3 Kyselyhaastattelu

Kyselyhaastattelun kysymykset oli jaettu osioihin I, II, III ja IV. Osio I sisälsi kysymyk-
set 1-2, jotka olivat luonteeltaan yleisiä koskien yrityksen henkilöstön kokoa ja toimialaa.
Henkilöstömäärien jaottelussa ei noudatettu samaa jaottelua kuin Tilastokeskuksen ai-
neistossa vaan kategorioita lisättiin, jolloin henkilöstön määrien jaotteluksi muodostui [1-
9] [10-19] [20-49] [50-99] [100-199] [200+]. Toimialojen jaottelu noudatti Tilastokeskuksen
jaottelua [Teollisuus] [Rakentaminen] [Tukkukauppa] [Vähittäiskauppa] [Kuljetus ja varas-
tointi] [Majoitus- ja ravintolatoiminta] [Informaatio ja viestintä] [Ammatillinen, tieteel-
linen ja teknillinen toiminta] [Hallinto- ja tukipalvelut]. Osio II sisälsi kysymykset 3-12
koskien yritysten tilannetta ennen GDPR:n käyttöönottoa. Osio III sisälsi kysymykset 13-
14 koskien yritysten tilannetta GDPR:n käyttöönoton aikana ja osio IV sisälsi kysymyk-
set 15-20 koskien yritysten tilannetta GDPR:n käyttöönoton jälkeen. Osa kysymyksistä
oli moniosaisia kysymyksiä, joissa ensimmäisen osan vastaus vaikutti seuraavaan osaan
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vastaamiseen. Viimeisessä kysymyksessä 21 vastaajilta tiedusteltiin syitä, mikäli johonkin
kysymykseen ei ollut mahdollista antaa vastausta.

Vastausaineisto pyrittiin koostamaan Microsoft Excel -sovelluksella graafisesti esitettävään
muotoon. Monissa vastauksissa oleva vapaamuotoinen kieliasu teki haasteelliseksi vastaus-
ten luokittelun. Vapaamuotoisissa vastauksissa vastausten luotettavuuteen vaikutti henki-
lön asema ja paikoitellen havaittavissa oleva subjektiivinen näkemys kysyttävään asiaan.
Tutkielmassa ei kuitenkaan oteta asiaan kantaa. Seuraavassa esitellään kyselyhaastattelun
varsinaiset kysymykset ja niihin saatu vastausaineisto.

Kysymys 1:
Yrityksen henkilöstömäärä
() 1-9 () 10-19 () 20-49 () 50-99 () 100-199 () 200+
Kuvassa 5.8 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden
yritysten kesken.

Kuva 5.8: Yrityksen henkilöstömäärä



32 LUKU 5. TUTKIMUSTULOKSET

Kysymys 2:
Yrityksen toimiala
() Teollisuus () Rakentaminen () Tukkukauppa () Vähittäiskauppa () Kulje-
tus ja varastointi () Majoits- ja ravitsemustoiminta () Informaatio ja vies-
tintä () Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta () Hallinto- ja tuki-
palvelut
Kuvassa 5.9 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden
yritysten kesken.

Kuva 5.9: Yrityksen toimiala

Kysymys 3:
Miten yrityksen tietojärjestelmäratkaisut oli toteutettu ennen GDPR:n käyt-
töönottoa?
() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna () Pilvialustalla () Molemmat käytössä
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan vastasi käyttävänsä molempia, kuusi vasta-
si käyttävänsä pilvialustaa ja yksi vastasi käyttävänsä On-Premise -ratkaisua. Kuvassa
5.10 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten
kesken.

Kysymys 4:
Miten yrityksen asiakashallinta oli toteutettu ennen GDPR:n käyttöönottoa?
() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna () Pilvialustalla () Molemmat käytössä
Vastaukset jakautuivat samalla tavalla kuin kysymyksen 3 kohdalla. Yrityksistä kahdek-
san vastasi käyttävänsä molempia, kuusi vastasi käyttävänsä pilvialustaa ja vain yksi vas-
tasi käyttävänsä On-Premise -ratkaisua. Kuvassa 5.11 esitetään annettujen vastausten
jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.
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Kuva 5.10: Yrityksen tietojärjestelmäratkaisut ennen GDPR:n käyttöönottoa

Kuva 5.11: Yrityksen asiakashallinta ennen GDPR:n käyttöönottoa

Kysymys 5a:
Mikäli yrityksellä oli kuluttaja-asiakkaita ennen GDPR:n käyttöönottoa, pyy-
dettiinkö kuluttaja-asiakkailta erikseen suostumusta tietojensa säilytykseen?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kaksi vastasi myöntävästi ja 13 yritystä vastasi kieltäväs-
ti. Kuvassa 5.12 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden
yritysten kesken.

Kuva 5.12: Asiakkailta pyydettiin erikseen suostumus tietojensa säilytykseen ennen GDPR:ää
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Kysymys 5b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 5a esittämääsi vastaukseen. Miksi pyydettiin?
Miksi ei pyydetty?
Myöntävästi vastanneet yritykset vastasivat toimivansa lainsäädännön edellyttämällä ta-
valla.

Kieltävästi vastanneiden 13 yrityksen vastauksissa oli huomattavaa variaatiota. Kuusi il-
moitti, ettei heillä ole kuluttaja-asiakkaita. Niin ikään yksi yritys ilmoitti olevansa B2B- eli
yritysten väliseen kaupankäyntiin keskittyvä toimija, ja heillä henkilöiden suhde perustuu
yritysten väliseen sopimukseen. Kaksi ilmoitti perusteluksi, ettei asiaa kohtaan osoitettu
merkittävää mielenkiintoa. Yhdessä yrityksessa ei oltu tietoisia, tuleeko suostumusta pyy-
tää. Yksi yritys ilmoitti perusteluksi maksullisten postituslistojen käytön. Kolme yritystä
ilmoitti laillisen perusteen olleen jo olemassa. Kyseisestä kolmesta yrityksestä yksi yri-
tys ilmoitti lainmukaisen käsittelyperusteen jo olleen tiedoille. Yhden yrityksen mukaan
suostumus on oikeusperuste suoramarkkinointiin. Yhden yrityksen mukaan asiakassuhde
itsessään antaa luvan tarpeellisten tietojen keräämiseen, mikä on ristiriidassa GDPR:n 6
artiklan 1. osan kanssa, jossa määritellään tietojen käsittelyn lainmukaisuus rekisteröi-
dyn henkilön suostumukseen tai käsittelyn tarpeellisuuteen perustuen. Artikla 7 puoles-
taan määrittelee suostumuksen eksplisiittisyyden, jolloin asiakassuhde itsessään ei vielä
implikoi suosutumusta. Kuvassa 5.13 esitetään kysymykseen 5b annettujen vastausten
jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.13: Syyt, miksi suostumus kysyttiin tai ei kysytty asiakkailta
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Kysymys 6a:
Ilmoittettiinko asiakkaille ennen GDPR:n voimaantuloa, että heidän tieton-
sa tallennetaan?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kuusi yritystä vastasi myöntävästi ja yhdeksän yritystä
vastasi kieltävästi. Kuvassa 5.14 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymyk-
seen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.14: Asiakkaita tiedotettiin ennen GDPR:ää heidän tietojensa tallennuksesta

Kysymys 6b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 6a esittämääsi vastaukseen. Miksi ilmoitettiin?
Miksi ei ilmoitettu?
Niin myöntävissä kuin kieltävissä vastauksissa oli variaatiota. Myöntävästi vastanneista
yrityksistä kolme ilmoitti toimivansa lainsäädännön puitteissa. Yksi yritys ilmoitti nou-
dattavansa konsernikäytäntöä ja yrityksen omaa tietosuojalausetta. Yhdessä yrityksessä
todettiin, että palveluun kirjautuessa ilmoitettiin ehtojen hyväksyminen. Yhden yrityksen
mukaan laillinen peruste oli jo.

Kieltävästi vastanneista yrityksistä kuudessa yrityksessä asiakkaille annettavaa ilmoitus-
ta ei pidetty tarpeellisena. Yksi yritys ilmoitti perusteluksi, ettei kyseisestä velvoittees-
ta oltu tietoisia. Yhdessä yrityksessä perusteluksi todettiin, ettei asiakkaille ollut tapana
erikseen ilmoittaa tietojen tallennuksesta. Yksi yritys vastasi, ettei aiemmin ollut tapa-
na systemaattisesti ilmoittaa, paitsi uudemmissa järjestelmissä. Kuvassa 5.15 esitetään
annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kysymys 7:
Miten kauan (vuotta, kuukautta) yrityksessä oli toimittu GDPR:n voimaan-
tuloa edeltävällä toimintamallilla koskien asiakastietojen tallennusta ja säi-
lytystä?
Kyselyyn vastanneista yrityksistä neljä jätti vastaamatta kysymykseen. Kysymykseen vas-
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Kuva 5.15: Syyt, miksi tietojen tallennuksesta ilmoitettiin tai ei ilmoitettu asiakkaille

tanneiden 11:n yrityksen kesken vastauksissa oli runsaasti variaatiota. Kahdessa vastauk-
sessa ajanjaksoksi tarkennettiin koko yrityksen olemassaoloaika. yhden kysymykseen vas-
tanneen yrityksen mukaan asiaa kohtaan ei osoitettu mielenkiintoa.

Kuvassa 5.16 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden
yritysten kesken.

Kuva 5.16: GDPR:ää edeltäneiden käytäntöjen olemassaoloaika

Kysymys 8:
Miten monta kuukautta aikaisemmin yritys aloitti valmistautumisen GDPR:n
käyttöönottoon?
Kyselyyn vastanneiden yritysten kesken vastauksissa oli runsaasti variaatiota. Kaksi yri-
tystä ilmoitti, ettei käyttöönottoon oltu käytetty lainkaan aikaa ja kolme yritystä ilmoitti
valmistautumisajaksi yhden tai kaksi kuukautta. Kymmenen yritysta vastanneista ilmoit-
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ti valmistautumisajaksi vähintään viisi kuukautta. Näistä kymmenestä yrityksestä val-
mistautumisaika oli vuosi tai enemmän. Kuvassa 5.17 esitetään annettujen vastausten
jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.17: GDPR:n käyttöönoton valmisteluun käytetty aika

Kysymys 9:
Kuvaile toimenpiteitä ja prosesseja, joilla yritys valmistautui GDPR:n käyt-
töönottoon
Kyselyyn vastanneiden yritysten kesken yleisin toimenpide oli nykytilanteen kartoitus ja
jatkotoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sen mukaisesti, kuten dokumentaation tai oh-
jeistuksen päivitys. Yksi yritys ilmoitti, ettei toimenpiteitä tehty lainkaan. Annetut vas-
taukset esitetään alla.

• Varsinaisia asiakkaidemme suuntaan tehtäviä toimenpiteitä tehtiin n. 2kk ennen asetuksen voi-
maantuloa. Omaa tuotekehitystä myytävien tuotteidemme osalta jo 18kk ennen.

• Käytiin läpi rekisterit ja vastaavat, arvioitiin niiden tarve, koottiin yhteen ja luotiin selosteet.

• Päivitämme käyttöehtoihin muutamia tarkennuksia.

• Ei mitään

• Asetuksen vaatiman dokumentaation ja prosessien suunnittelu ja toteutus.
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• Selvitys henkilötiedon käytön laajuudesta ja mitä tietoja tallennetaan ja mihin järjestelmään. Tu-
tustuminen uuteen lainsäädäntöön sekä omatoimisesti, konserniohjauksessa että koulutusten kautta.
Ohjeistusta ja koulutusta henkilöstölle. Tietosuojaehtojen päivitys järjestelmissä

• Henkilötietolain aikaisten velvoitteiden vertailu ensin direktiiviin ja myöhemmin asetustekstiin. Ris-
kiarvioiden päivitykset ja GAP-analyysi uusista velvoitteista vanhaan nähden

• Selvitettiin mitä GDPR tarkoittaa meillä sisäisesti ja ulkoisesti. Ulkoisesti käytiin keskusteluja
asiakasyrityksien kanssa toimista. Sisäisesti tehtiin prosesseja esim. omien tietojen poistamiseen
pyydettäessä (työsuhteen päättyessä).

• Otettiin käyttöön GDPR-konsultti

• Käytännössä ei muuten kuin hieman lajiteltiin ostettuja sähköpostilistoja. Muutamia lomakkeita
muuteltiin ja niihin lisättiin tietyt kohdat. Sama tehtiin nettisivuille ja uutiskirjeeseen. Käytännössä
lisättiin vain "vaaditut"osat GDPR:stä

• Tehtiin tietotilinpäätös ja tietosuojaseloste

• Kartoitettiin nykytilannetta, alkuun järjestelmäpohjalta, sitten enemmän toiminto- ja rekisteripoh-
jaisesti. Sitten tehtiin riskianalyysejä ja tietovirtoja, tehtiin jonkinasteinen tieto(väli)tilinpäätös.
Tekijät oppivat tehdessä. Melko hyvin etukäteen osallistettiin tietoja käsittelevä henkilöstö ja kou-
lutettiin.

• Yrityksen sisäiset ohjeistukset päivitettiin, asiakkaalle näkyvät tiedot ja lomakkeet yms. päivitettiin
vastaamaan vaatimuksia. Avoimuutta ja tietojen käyttöä avattiin enemmän kuin aiemmin.

• Kartoitettiin käytössä olevat henkilörekisterit Tehtiin niihin tietovirtakuvaukset Tuotettiin tarvitta-
vat tietosuojaselosteet Tehtiin seloste käsittelytoimista Ohjeistettiin ja koulutettiin henklöstöä Otet-
tiin käyttöön palvelu, jolla ylläpito ja todennettavuus pystytään tekemään

• Ensimmäisenä toimenpiteenä oli löytää ymmärrettävää aineistoa GDPR:stä eli tekstiä, joka olisi
auki kirjoittanut asetukset ja pykälät sekä lain vaatimukset koskien pk-yritystä.

Kysymys 10a:
Oliko yrityksellä nimettynä erikseen GDPR-vastuuhenkilöä?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 12 vastasi kysymykseen myöntävästi ja kolme yritystä
vastasi kieltävästi. Kuvassa 5.18 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymyk-
seen vastanneiden yritysten kesken.

Kysymys 10b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 10a, mikä oli henkilön tarkka rooli ja
tehtävä?
12 myöntävästi vastanneen yrityksen vastauksissa oli runsasta variaatiota. Neljä yritystä
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Kuva 5.18: GDPR:n käyttöönoton valmisteluun käytetty aika

ilmoitti henkilön toimivan ylemmän johdon tehtävissä, kuten toimitusjohtajana, tietohal-
lintojohtajana, liiketoimintajohtajana tai markkinointijohtajana. Kolme yritystä ilmoitti
henkilön toimivan keskijohdon tehtävissä, kuten riskipäällikkönä, IT-päällikkönä tai pro-
jektipäällikkönä. Kolme yritystä ilmoitti heillä olevan tietosuojavastaavan roolissa työsken-
televä henkilö. Yhdessä yrityksessä henkilön ilmoitettiin tekevän GDPR-muutoksia mark-
kinointityön ohella ja yhdessä yrityksessä henkilön ilmoitettiin työskentelevän GDPR:n
käyttöönoton ja valvonnan lisäksi kyberturvallisuusasiantuntijana. Annetut vastaukset esi-
tetään alla.

• Yksi konsulteistamme on perehtynyt tietosuojaan varhaisesta vaiheesta. Hän toimii talossa ikään-
kuin epävirallisesti tietosuojavastaavan roolissa. Muut työtehtävät hänellä ovat vain osittain tieto-
suojaan liittyviä. Eli tsv roolia hoidetaan otona.

• Hän teki GDPR-muutokset markkinointityön ohessa

• Tietosuojavastaava

• On vähän vaihdellut eri aikoina, Viimeisin oli riskipäällikkö

• Ennen vuotta 2016 tietohallintopäällikkö. Vuonna 2017 siirrettiin uusiin tehtäviin tietosuojavas-
taavaksi (päätoiminen)

• Henkilö toimi GDPR käyttöönoton ja valvonnan lisäksi kyberturvallisuusasiantujina.

• IT-päällikkö

• Hän toimi yrityksessä projektipäällikkönä. Käytännössä vastasi ERP-järjestelmästä ja sen kehittä-
misestä. Sen ohella tuli myös GDPR.

• Toimitusjohtaja

• Hallinnollisesti vastuussa oli tietohallintojohtaja

• Liiketoimintajohtaja, joka vastaa myös tietosuojan toteutumisesta

• Projekti annettiin hoidettavaksi yrityksen markkinointijohtajalle
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Kysymys 10c:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 10a, kuvaile syitä tähän.
Kolmessa kieltävästi vastanneessa yrityksessä perusteluksi todettiin, että GDPR oli toi-
mitusjohtajan vastuulla. Yhdessä yrityksessä ilmoitettiin perusteluksi asialla olleen hyvin
pieni merkitys. Yhdessä yrityksessä palvelupäällikön ilmoitettiin vastaavan GDPR:stä osa-
na toimenkuvaansa. Annetut vastaukset esitetään alla.

• Palvelupäällikkö hoitaa osana tehtäviään, jotka muutoinkin kattavat vastaavia toimia

• Toimitusjohtajan vastuulla

• Asia oli yrityksessämme erittäin pienessä roolissa taka-alalla

Kysymys 11a:
Oliko yrityksellä nimettynä erikseen organisaatiota/ryhmää vastaamaan GDPR:n
voimaantuloon valmistautumisesta?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kysymykseen vastasi myöntävästi kahdeksan yritystä ja
kieltävästi vastasi seitsemän. Kuvassa 5.19 esitetään annettujen vastausten jakautuminen
kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.19: GDPR:n käyttöönoton valmisteluun käytetty aika

Kysymys 11b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 11a, mikä oli organisaation/ryhmän tark-
ka rooli- ja tehtäväjako?
Kahdeksan myöntävästi vastanneen yrityksen vastauksissa oli runsasta variaatiota. Yksi
yritys ilmoitti GDPR:n käyttöönottoon valmistautumisen olleen konsernin johtama pro-
jekti. Yhdessä yrityksessä markkinointijohtajan todettiin olleen vastuussa, mutta käytän-
nön toteutus ohjattiin markkinointiassistentille. Yhdessä yrityksessä liiketoimintajohtajan
ilmoitettiin johtavan toimintaa, minkä lisäksi kaksi muuta tietoja käsittelevää henkilöä
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perehdytettiin tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Yhdessä yrityksessä tietohallintojohta-
jan ilmoitettiin olleen tietosuojavastaavan tyyppisessä vastuussa, mutta tietosuojakoor-
dinaattori vastasi tiedon keräämisestä, analysoinnista, dokumentoinista ja koulutuksesta.
Tietosuojakoordinaattorin vastuulla oli ymmärrys tietosuojasta ja tehtävän oli viedä tie-
tosuoja organisaatioon. Yhdessä yrityksessä tietosuojavastaavan vastuulla olivat selosteet,
toimitusjohtajan vastuulla sopiminen asiakkaiden kanssa, ja tuotekehitys oli alusta saak-
ka mukana. Yhdessä yrityksessä prosessin kulku ja käytännön vastuu olivat jakautuneet
palvelupäällikölle, tuotepäällikölle ja toimitusjohtajalle. Yksi yrityksistä ilmoiti olevansa
kooltaan pieni, jolloin toiminta toteutettiin normaalin yritysjohtamisen puitteissa. Tie-
tosuojavastaava yhdessä johtoryhmän kanssa koordinoi toimintaa. Yhdessä yrityksessä
oli nimettynä ryhmä, johon kuuluivat kyberturvallisuusasiantuntijan lisäksi IT- ja HR-
osaston henkilöstöä. Ryhmän johtovastuu oli GDPR-vastaavalla. IT-henkilön vastuulla oli
järjestelmien kartoitus ja muutokset. HR-henkilön vastuulla olivat prosessien ja rekisterien
kartoitukset ja tulevat muutokset. Annetut vastaukset esitetään alla.

• Tietosuojan vastuuhenkilö hoiti selosteet. Toimitusjohtaja sopimiset asiakkaiden kanssa. Tuoteke-
hitys oli alusta asti mukana toteuttamassa GDPR-kyvykkyyksiä tuotealustaamme.

• Palvelupäällikkö, tuotepäällikkö ja toimitusjohtaja vetivät prosessia ja hoitivat käytännön asiat.

• Konsernin vetämä projekti

• Titetosuojavastaava yhdessä johtoryhmän kanssa koordinoi työtä. Pieni yritys, niin asiat tehtiin
normaalin yrityksen johtamisen raamien puiteissa.

• Meillä oli pieni ryhmä, jossa oli edustus (edellä mainittu henkilö plus IT plus HR). GDPR vas-
taava valvoi ja johti ryhmää. IT-henkilö vastasi IT-järjestelmien kartoituksesta ja muutoksista.
HR-henkilö vastasi HR-prosessien kartoituksesta, rekisterien kartoituksesta ja tulevista muutoksis-
ta.

• Tietohallintojohtaja oli virallisesti tietosuojavastaava-tyyyppisessä vastuussa, tietosuojakoordinaat-
tori hoiti tiedon keräämisen, analysonnin, dokumentoinnin ja koulutuksen. Koordinaattori oli käy-
tännössä tietosuojan suhteen koulutetumpi ja huolehti käytännössä tietosuojan ymmärtämisestä ja
viemisestä organisaatioon.

• Liiketoimintajohtaja johti ja kaksi muuta, jotka käsittelevät tietoja, perehdytettiin asetuksen vaati-
muksiin.

• Markkinointijohtaja vastasi projektista, sen käytännön toteutus ohjattiin markkinointiassistentille.

Kysymys 11c:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 11a, kuvaile syitä tähän.
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Seitsemästä kieltävästi vastanneesta yrityksestä kolmessa ei erillisen ryhmän tai organi-
saation nimeämistä koettu tarpeelliseksi. Yhdessä näistä yrityksistä käyttöehtojen päivit-
tämisessä avusti juristi. Yhdessä yrityksessä ilmoitettiin resurssien olleen riittämättömiä
erilllisen ryhmän muodostamiseen. Kaksi yritystä ilmoitti perusteluksi yrityksen pienen
koon. Yksi yritys ei antanut lainkaan perustelua. Annetut vastaukset esitetään alla.

• Ei tarpeellista. Lakimies auttoi käyttöehtojen päivittämisessä.

• Ei resursseja tällaiseen.

• - ei vastausta -

• Ei tarvetta.

• Tuskin koettiin tarpeelliseksi. GDPR:ää ei pidetty juuri minään kyseisessä yrityksessä.

• Pieni yritys

• Yrityksen pienen koon vuoksi jokaisella oli oma osansa GDPR-maailmaan siirtymisessä. Koko fir-
ma edusti siis tätä tiimiä.

Kysymys 12a:
Aiheuttiko GDPR:ään valmistautuminen muutoksia yrityksen tietojärjestel-
märatkaisujen toteutukseen?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kysymykseen vastasi myöntävästi seitsemän yritystä ja
kieltävästi kysymykseen vastasi kahdeksan yritystä. Kuvassa 5.20 esitetään annettujen
vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.20: GDPR:ään valmistautuminen aiheutti muutoksia yrityken tietojärjestelmäratkaisujen toteu-
tukseen

Kysymys 12b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 12a, kuvaile minkälaisia muutoksia.
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Seitsemästä myöntävästi vastanneesta yrityksestä yhdessä yrityksessä toimenpiteinä oli
toimintatapojen ja rekisterien yhtenäistäminen selkeämmiksi kokonaisuuksiksi. Yhdessä
yrityksessä toimenpiteinä olivat muun muassa data retention, evästeiden hallinta ja ano-
nymisointi. Data retention viittaa politiikkaan, joka määrittelee jatkuvan tiedon ja tietuei-
den hallinnan käytännöt lakisääteisten ja yritystietojen arkistointivaatimusten täyttämi-
seksi. Yhdessä yrityksessä toimenpiteinä olivat testidatan anonymisointi, pääsyoikeuksien
muokkaus ja tarkennus sekä turhan tiedon poistaminen. Yhdessä yrityksessä toimenpitei-
nä oli tietojen säilytysajan ja sen hallinnan mahdollistaminen. Yhdessä yrityksessä toi-
menpiteiksi ilmoitettiin tietojärjestelmäalustojen siirtyminen pilveen. Yksi yritys mainitsi
toimenpiteiksi yrityksen pilvipalvelua ja "omaa dataa"koskevien sääntöjen tiukentamisen
sekä uusien ohjeiden ja prosessien kehittämisen koskien omien tietojen löytymistä jär-
jestelmistä, minkä lisäksi uusien järjestelmien hankintaa varten luotiin uusia kriteereitä.
Yhdessä yrityksessä GDPR:n koettiin olevan enemmän toiminnan katalysaattori kuin al-
kuunpanija toiminnan siirtyessä enenevässä määrin pilveen. Tämän lisäksi kyseisessä yri-
tyksessä tarkastelun kohteeksi otettiin sopimukset, järjestelmien tietovirrat sekä tietojen
luovutukset ja siirrot. Annetut vastaukset esitetään alla.

• Käytämme paljon pilvipalveluita. Varmistimme asetuksen käyttöönotton yhteydessä mihin järjes-
telmät tallentavat tietojaan, ettei vain lipsahda EU-alueen ulkopuolelle tiedot. Asiakkaiden kanssa
sovittiin pelisääntöjä (mm. ettei Jiran tiketeille kirjattaisi henkilötietoja lainkaan sen tietokannat
kun ovat jenkeissä.)

• Yhtenäistettiin toimintatavat ja rekisterit selkeämmiksi kokonaisuuksiksi.

• Data retention, evästeiden hallinta, anonymisointi ym.

• Ei tarvetta.

• Testidatan anonymisointi, pääsyoikeuksien muokkaus ja tarkennus, turhan tiedon poistaminen.

• Jouduimme tiukentamaan sääntöjä joilla yrityksen pilvipalveluun sai tuoda "omaa"dataa. Teimme
ohjeita ja prosesseja miten omia henkilötietoja löytäisi käytetyistä järjestelmistä. Uusien järjestel-
mien hankintaan tuli uusia kriteerejä.

• Enemmän vietiin pilveen (tämä olisi tapahtunut muutenkin) ja todettiin että järjestelmät ovat ai-
kansa eläneitä ja alettiin suunnitella niiden uusmista pontevammin kuin aiemmin. Sopimukset käy-
tiin läpi, järjestelmien tietovirtoja ja tietojen luovutuksia ja siirtoja tarkasteltiin enemmän. Suu-
ressa osassa muutoksia gdpr oli ehkä enemmän vauhdittava kuin aiheuttava tekijä.

• Tietojen säilytysaika ja sen hallinta mahdollistettiin

• Tietojärjestelmäalustat siirtyivät pilveen
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Kieltävästi vastanneista yrityksistä ainoastaan yksi esitti syyn sille, miksi muutoksia ei tul-
lut. Syynä oli toiminnanohjausjärjestelmän vaihtuminen kyseisessä yrityksessä välittöästi
GDPR:n käyttöönoton jälkeen.

Kysymys 12c:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 12a, aiheuttivatko kyseiset muutokset
ja/tai valmistautuminen lisäkustannuksia yritykselle?
() Kyllä () Ei
Kysymykseen 12c seitsemästä myöntävästi vastanneesta yrityksestä kuusi yritystä vastasi
myöntävästi ja kieltävästi vastasi yksi yritys. Kuvassa 5.21 esitetään annettujen vastaus-
ten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.21: GDPR:ään valmistautumiseen liittyvät muutoket aiheuttivat lisäkustannuksia

Kysymys 13a:
Oliko yritys asiakastietojen säilytyksen osalta valmis GDPR:ää varten sen
tullessa voimaan?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kaksi ilmoitti, ettei yritys ollut valmis GDPR:ää varten
valmis asiakastietojen säilytyksen osalta. Kuvassa 5.22 esitetään annettujen vastausten
jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.22: Yritys oli GDPR:ää varten valmis asiakastietojen säilytyksen osalta
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Kysymys 13b:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 13a, kuinka monella kuukaudella yritys
myöhästyi GDPR:n voimaantulosta?
Kysymykseen 13a kieltävästi vastanneista yrityksistä yksi ilmoitti ajan, jolla yritys myö-
hästyi GDPR:n käyttöönotossa. Ajaksi kyseinen yritys ilmoitti kuusi kuukautta.

Kysymys 13c:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 13a, kuvaile mitkä tekijät hidastivat tai es-
tivät valmistautumista?
Kysymykseen 13b vastannut yritys ilmoitti myöhästymisen syyksi "tarkan tiedon puut-
teen".

Kysymys 14a:
Mikäli yritys myöhästyi GDPR:n voimaantulosta, koituiko tästä yritykselle
sanktioita?
() Kyllä () Ei
Kaikki kyselyyn vastanneet yritykset vastasivat kieltävästi.

Kysymys 14b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 14a, kuvaile minkälaisia sanktioita.
Jokainen kyselyyn vastanneista yrityksistä vastasi kysymykseen 14a kieltävästi. Näin ollen
jokainen kyselyyn vastanneista yrityksistä jätti vastaamatta kysymykseen 14b.

Kysymys 15:
Miten yrityksen tietojärjestelmäratkaisut on nykyään toteutettu GDPR:n
käyttöönoton jälkeen?
() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna () Pilvialustalla () Molemmat käytössä
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan vastasi käyttävänsä molempia, kuusi vasta-
si käyttävänsä pilvialustaa ja yksi vastasi käyttävänsä On-Premise -ratkaisua. Tilanne oli
sama kuin ennen GDPR:n käyttöönottoa. Kuvassa 5.23 esitetään annettujen vastausten
jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kysymys 16:
Miten yrityksen asiakashallinta on nykyään toteutettu GDPR:n käyttööno-
ton jälkeen?
() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna () Pilvialustalla () Molemmat käytössä
Kyselyyn vastanneista yrityksistä seitsemän vastasi käyttävänsä molempia, seitsemän vas-
tasi käyttävänsä pilvialustaa ja vain yksi vastasi käyttävänsä On-Premise -ratkaisua. Ha-
vaittavissa on siis yhden yrityksen kohdalla muutos pilvi ja on-premises -ratkaisusta pel-
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Kuva 5.23: Yrityksen tietojärjestelmäratkaisut GDPR:n käyttöönoton jälkeen

kästään pilviratkaisuun, kun verrataan tilannetta GDPR:n käyttöönottoa edeltävään ti-
lanteeseen. Kuvassa 5.24 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vas-
tanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.24: Yrityksen asiakashallinta GDPR:n käyttöönoton jälkeen
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Kysymys 17a:
Tuliko yrityksen IT-organisaatioon muutoksia GDPR:n myötä?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan vastasi myöntävästi ja seitsemän vastasi kiel-
tävästi. Kuvassa 5.25 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastan-
neiden yritysten kesken.

Kuva 5.25: Yrityksen IT-organisaatioon tuli muutoksia GDPR:n myötä

Kysymys 17b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 17a, kuvaile minkälaisia muutoksia.
Vastauksissa oli variaatiota, mutta useimmissa vastauksissa tulee ilmi tietosuojaan liitty-
vien tehtävien allokoiminen tietylle taholle. Kysymykseen 17a myöntävästi vastanneista
yrityksistä yksi kertoi, että yrityksessä tietosuojasta osoitettiin erikseen tietylle henkilölle,
mitä ei ollut aiemmin tehty. Yksi yritys kertoi, että yritykseen oli palkatu IT-konsultti.
Yhdessä yrityksessä oli perustettu projektiryhmä tarvittavien muutosten suunnittelemi-
seksi. Yksi yritys ilmoitti, että rooleja ja tehtäviä oli tarkennettu. Yhdessä yrityksessä
GDPR-vastaavan rooli vakinaistettiin. Yhdessä yrityksessä tietohallintopäällikkö siirtyi
tietosuojavastaavaksi, ja hänen tilalleen palkattiin uusi tietohallintopäällikkö. Kahdessa
yrityksessä IT-hallinto ulkoistettiin tai oli ulkoistettu. Annetut vastaukset esitetään alla.

• Tietosuojaa hoitaa 1 henkilö, mitä ei aiemmin ollut lainkaan.

• Projektiryhmä tarvittavien muutosten suunnittelemiseksi.

• roolien ja tehtävien tarkennuksia

• Tietohallintopäällikkö siirtyi tietosuojavaastaavaksi ja hänelle lisättiin muitakin yhtiön laadunval-
vontaan ja tarkastustoimintaan liittyviä velvoitteita. Uusi tietohallintopäällikkö palkattiin hänen
tilalleen.

• GDPR-vastaavasta tuli olemassa oleva ja jatkuva rooli.
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• IT osasto oli ja on ulkoistettu. Kumppania vaihdettiin n. 6kk GDPR voimaan astumisen jälkeen

• palkkasimme it-konsultin

• IT-organisaatio ulkoistettiin

Kysymys 18a:
Tuliko yrityksen IT-organisaation toimintaan/prosesseihin muutoksia GDPR:n
myötä?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kahdeksan vastasi myöntävästi ja seitsemän vastasi kiel-
tävästi. Kuvassa 5.26 esitetään annettujen vastausten jakautuminen kysymykseen vastan-
neiden yritysten kesken.

Kuva 5.26: Yrityksen IT-organisaation toimintaan/prosesseihin tuli muutoksia GDPR:n myötä

Kysymys 18b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 18a, kuvaile minkälaisia muutoksia?
Kysymykseen 18a myöntävästi vastanneista yrityksistä suurimmalla osalla muutokset kos-
kivat vastuiden, ohjeistuksien tai sääntöjen tarkastusta ja selkiyttämistä. Annetut vas-
taukset esitetään seuraavassa.

• Ohjeistuksia ja käytäntöjä tarkennettiin. Lähinnä sitä mihin henkilötietoja saa tallentaa. Myös
yhden suomalaisen, mutta ulkomailla toimivan alihankkijan roolia täytyi hiukan muuttaa ettei hän
vain käsittele kaukomailta asiakkaidemme henkilötietoja.

• Mm. data retention

• prosessien tarkennuksia ja roolijakoa muun tietosuojaroolien kesken

• Hyvin pieniä, lähinnä tietosuojan hallintaan ja jatkuvaan parantamiseen liittyviä prosesseja ja si-
säisen auditoinnin menettelyjä. Ei merkittäviä muutoksia.
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• Uusien järjestelmien hankinnassa otamme henkilötietojen talletuksen tarkemmin tarkasteluun. Hen-
kilötietojen tallennukseen muihin kuin sallittuihin järjestelmiin on ehdottomasti kielletty. "Oman"datan
tuontiin yrityksen järjestelmiin suhtaudumme entistä kielteisimmin. Muuten järjestelmät ja mitä
dataa niissä on, ovat muuttuneet läpinäkyvämmiksi koko henkilökunnalle.

• Tarkempi prosessi, lukot kaappeihin

• Näihin en osaa valitettavasti vastata tarkemmin, sillä IT osasto hoiti omat juttunsa ilman meitä.

• Vastuita ja prosesseja tietoturvaongelmissa selkiytettiin, tietosuojakoordinaattori otettiin mukaan
kaikkiin tietoturvaongelmiin heti alussa, vaikka ei olisi ollut varmaa, että kyseessä on tietosuo-
jaongelma. GDPR sai aikaan muutenkin tietoturvaprosessien parantumisen, kun koko yrityksessä
kommunikoitiin selvästi mitä tehdä jos. Aiemmin oli "ilmoita jollekin IT:ssä".

Kysymys 19a:
Mikäli yrityksellä on kuluttaja-asiakkaita GDPR:n voimaantulon jälkeen,
pyydettiinkö kuluttaja-asiakkailta erikseen suostumusta tietojensa säilytyk-
seen?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä kuusi vastasi myöntävästi ja yhdeksän vastasi kieltäväs-
ti. Myöntävästi vstanneiden yritysten määrä oli lisääntynyt neljällä, kun taas kieltävästi
vastanneiden yritysten määrä oli vähentynyt vastaavalla määrällä, kun verrataan tilan-
netta GDPR:n käyttöönottoa edeltävään tilanteeseen. Kuvassa 5.27 esitetään annettujen
vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.27: Asiakkailta pyydettiin erikseen suostumus tietojensa säilytykseen GDPR:n jälkeen

Kysymys 19b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 19a esittämääsi vastaukseen. Miksi pyydettiin?
Miksi ei pyydetty?
Vastauksissa oli runsaasti variaatiota, erityisesti kieltävästi vastanneiden joukossa. Kah-
della yrityksellä kuluttaja-asiakkaita oli vähän tai ei lainkaan. Kahden yrityksen mukaan
laillinen peruste oli jo olemassa. Yksi yritys kertoi asiakastietojen kuuluvan oikeutetun
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edun piiriin. Yhdessä yrityksessä suostumuksen pyytämiselle ei nähty tarvetta. Yksi yri-
tys kertoi, että vain asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden säilytetään. Yksi yritys
ilmoit, että suostumus pyydetään vain sitä vaadittaessa. Yksi yritys ei antanut syytä kiel-
tävälle vastaukselleen. Annetut vastaukset esitetään seuraavassa.

• Ilmoitamme säilyttävämme asiakassuhteen ajan, koska emme voi muuten palvella heitä. Sen jälkeen
tiedot voidaan poistaa.

• Ei tarvetta

• Ei pyydetty, koska lainmukainen käsittelyperuste tiedoille oli muutenkin.

• Meillä ei ole kuluttaja-asiakkaita.

• Valitettavasti en osaa sanoa muuta, kuin, että niitä aletaan pyytämään sitten, kun joku "vaatii"sitä
tai tulee kyselemään sen perään.

• Säilytämme vain asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tietoja

• Tietojen kerääminen ja säilytys perustuu sopimukseen, joten ei asiakkailta pyydetä. Sopimusta ei
voi toteuttaa ilman asiakkaan tietoja.

• Kuluttaja-asiakkaita meillä on todella vähän. Ne, joita on, liittyvät läheisesti yrityksemme liiketoi-
mintaan ja he vastaavat hankinnoista istuessaan yhdistyksissä tai hallituksissa yksityishenkilöinä.
Näin heitä koskevat rekisterit katsotaan oikeutetun edun piiriin kuuluviksi, koska tarjoamme heille
tarpeellista ja välttämätöntä tietoa, joka koskee heidän hankkimaansa tuotetta tai palvelua. Yleensä
heidän kanssaan meillä on myös asiakassuhde.

Myöntävästi kysymykseen 19a vastanneista yrityksistä yksi yritys ei antanut syytä vas-
taukselleen. Muiden myöntävästi vastanneiden yritysten joukossa syynä oli lain edellytys,
laillisen perusteen olemassa olo tai asiakkaan suuntaan osoitettu läpinäkyvyys. Annetut
vastaukset esitetään seuraavassa.

• Samalla tavalla kuin ennenkin, informoimaan kirjautumisen yhteydessä että hyväksyy tällöin käyt-
töehdot ja rekisteriselosteen

• Oikeusperuste on suostumus suoramarkkinointiin.

• Lain vaatimus

• Laki

• Pyydetään, jotta asiakas saa läpinäkyvästi tietoa miksi, miten ja mitä varten tietoa kerätään. Tämä
helpottaa myös yrityksen päässä avoimuutta, asiakas ei jää pimentoon syistä.
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Kuva 5.28: Syyt, miksi suostumus kysyttiin tai ei kysytty asiakkailta

Kuvassa 5.28 esitetään kysymykseen 5b annettujen vastausten jakautuminen kysymyk-
seen vastanneiden yritysten kesken.

Kysymys 20a:
Ilmoittiinko asiakkaille GDPR:n voimaantulon jälkeen, että heidän tietonsa
tallennetaan?
() Kyllä () Ei
Kyselyyn vastanneista yrityksistä 11 yritystä vastasi myöntävästi ja 4 yritystä vastasi
kieltävästi. Myöntävästi vastanneiden yritysten määrä oli lisääntynyt viidellä, kun taas
kieltävästi vastanneiden määrä oli vähentynyt vastaavalla määrällä, kun verrataan tilan-
netta GDPR:n käyttöönottoa edeltävään tilanteeseen. Kuvassa 5.29 esitetään annettujen
vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kysymys 20b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 20a esittämääsi vastaukseen. Miksi ilmoitettiin?
Miksi ei ilmoitettu?
Kieltävästi kysymykseen 20a vastanneista yrityksissä tiedottamista ei pidetty tarpeellise-
na. Myöntävästi vastanneiden yritysten välillä oli variaatiota. Kuusi yritystä toimi lain
edellyttämällä tavalla. Yksi yritys kertoi noudattavansa läpinäkyvyyttä asiakkaan suun-
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Kuva 5.29: Asiakkaita tiedotettiin ennen GDPR:ää heidän tietojensa tallennuksesta

taan. Yhden yrityksen käytännöissä ei tapahtunut muutosta. Yhdessä yrityksessä ilmoit-
taminen riippui tilanteesta. Yhdessä yrityksessä tiedottaminen tapahtui tietoja tallennet-
taessa. Yksi yritys ei vastannut kysymykseen 20b. Kuvassa 5.30 esitetään annettujen
vastausten jakautuminen kysymykseen vastanneiden yritysten kesken.

Kuva 5.30: Syyt, miksi tietojen tallennuksesta ilmoitettiin tai ei ilmoitettu asiakkaille

Kysymys 21a:
Kysymys koskee tämän survey-lomakkeen täyttöä. Mikäli jouduit jättämään
vastaamatta joihinkin tarkentaviin kysymyksiin, kuvaile lyhyesti syitä.
Kyselyyn vastanneista yrityksistä seitsemän vastasi kysymykseen. Kahdella yrityksellä oli
vaikeuksia vastata joihinkin kysymyksiin, koska vastaajalla ei ollut tarkkaa tietoa asioista.
Yhden yrityksen kohdalla joihinkin KYLLÄ/EI-kysymyksiin oli haasteellista antaa vas-
tausta, kun "ei kumpikaan"tai "molemmat"olisivat olleet todenmukaisempia vastauksia.



6 Analyysi ja johtopäätökset

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusaineiston tuloksia ja analysoidaan niiden tuottamia
löydöksiä.

6.1 Tutkimusaineistoanalyysi

Tarkasteltaessa Tilastokeskuksen tilastoaineistoa asiakkuudenhallinnan osuuden jakautu-
minen yritysten käyttämissä maksullisissa pilvipalveluissa säilyy tarkastelujaksolla sama-
na pientä variaatiota lukuunottamatta. Asiakkuudenhallinnan osuus yritysten käyttämissä
maksullisisa pilvipalveluissa oli hallinto- ja tukipalvelualalla, ammatillisen, tieteellisen ja
teknisen toiminnan alalla sekä informaatio- ja viestintäalalla. Tästä ei kuitenkaan voida
päätellä mitään. Huomion arvoista on osuuksien merkittävä laskeminen kaikilla toimialoil-
la vuoden 2020 aikana. Tämän voidaan päätellä johtuneen kevään 2020 aikana Suomeen
saapuneesta koronaviruksesta ja sen synnyttämästä COVID-tilanteesta.

Tarkasteltaessa Euroopan tietosuojaneuvoston tiedotteita tietosuojarikkomuksista ajalta
2018-2020 Suomen osuus ei korostu millään lailla tietosuojarikkomuksissa muiden EU-
maiden joukossa. Myös seuraamusmaksuja maittain tarkasteltaessa voidaan korkeintaan
todeta, että seuraamusmaksujen summan koko on tapauskohtaista, eikä niinikään ole riip-
puvainen maasta. Mikään ei indikoi, että joissakin maissa menettely tietosuojarikkomuk-
sissa poikkeaisi siitä, mitä yleinen tietosuoja-asetus on säätänyt.

Kyselyhaastattelun vastauksista pyritään löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin. Ky-
selyhaastattelun otanta on tutkielman kirjoittajan näkemyksen mukaan liian pieni, jotta
mitään pätevää johtopätöstä voidaan tehdä.

6.2 Tutkimuskysymykset ja kyselyhaastattelu

TK1: Miten tietosuoja-asetus on vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten asiakastietojen
hallintaan ja tallennusratkaisuihin?

Tarkasteltaessa yritysten tietojärjestelmäratkaisuja ennen GDPR:n käyttöönottoa ja sen
jälkeen voidaan todeta, ettei mitään muutosta ollut tapahtunut. Tarkateltaessa yritysten
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asiakashallinnan toteutusta ennen GDPR:n käyttöönottoa ja sen jälkeen voidaan todeta,
että vain yhden yrityksen kohdalla oli toteutus siirtynyt sekä on-premise että pilveä käyt-
tävästä ratkaisusta pelkkään pilvipohjaiseen ratkaisuun. Tämän pohjalta voidan tehdä
johtopäätös, että tietosuoja-asetus ei ollut vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten asiakas-
tietojen hallintaan ja tallennusratkaisuihin.

TK2: Miten tietosuoja-asetus on vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten tietotekniikkaa ja
tietosuojaa koskeviin prosesseihin?

Tarkasteltaessa vastauksia kysymksiin 5a (asiakkaan suostumus tietojen säilytykseen en-
nen GDPR:n käyttöönottoa) ja 19a (asiakkaan suostumus tietojen säilytykseen ennen
GDPR:n käyttöönoton jälkeen) voidaan todeta merkittävä muutos. Tilanteeseen ennen
käyttöönottoa myöntävästi vastasi kaksi yritystä. Käyttöönoton jälkeiseen tilanteeseen
myöntävästi vastanneita yrityksiä oli kuusi. Myös vastauksissa kysymyksiin 6a (asiakasta
tiedotettiin tietojensa talletuksesta ennen GDPR:n käyttöönottoa) ja 20a (asiakasta tiedo-
tettiin tietojensa talletuksesta GDPR:n käyttöönoton jälkeen) voidaan todeta merkittävä
muutos. Tilanteeseen ennen käyttöönottoa myöntävästi vastasi kuusi yritystä. Käyttöön-
oton jälkeiseen tilanteeseen myöntävästi vastanneita yrityksiä oli 11. Lisäksi tarkasteltaes-
sa kysymystä 10a (yrityksellä oli erikseen nimettynä GDPR-vastuuhenkilö), myöntävästi
vastanneita yrityksiä oli 12, mikä indikoi, että GDPR:n käyttöönottoon suhtauduttiin sen
edellyttämällä tavalla. Tätä näkemystä tukevat vastaukset kysymykseen 13a (oliko yritys
asiakastietojen säilytyksen osalta valmis GDPR:ää varten sen tullessa käytäntöön), joista
vain kaksi yritystä vastasi kieltävästi. Yhden myöhästyneen yrityksen kohdalla myöhäs-
tyminen johtui yrityksen mukaan tarkan tiedon puutteesta. Edellisen pohjalta voidaan
tehdä johtopäätös, että tietosuoja-asetus oli vaikuttanut suomalaisten pk-yritysten tieto-
tekniikkaa ja tietosuojaa koskeviin prosesseihin.

6.3 Yleisiä huomioita

Huomionarvoista kyselyhaastattelussa oli yhden yrityksen vastaus kysymykseen 5b, jossa
yritykseltä kysyttiin syytä, miksi asiakkaalta ei pydetty hyväksyntä tietojen tallennuk-
seen.,Vastauksen mukaan asiakassuhde itsessään antaa luvan tarpeellisten tietojen kerää-
miseen. Tämä on ristiriidassa GDPR:n 6 artiklan 1. osan kanssa, jossa määritellään tieto-
jen käsittelyn lainmukaisuus rekisteröidyn henkilön suostumukseen tai käsittelyn tarpeel-
lisuuteen perustuen. Artikla 7 puolestaan määrittelee suostumuksen eksplisiittisyyden, jol-
loin asiakassuhde itsessään ei vielä implikoi suosutumusta. Tämän lisäksi vastauksissa oli
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huomattavaa variaatiota. Tämä antaa aihetta epäillä, ettei yleisen tietosuojan sisältö ole
ollut kaikille yrityksille täysin selvä siihen valmistauduttaessa ja sitä käyttöön otettaessa.
Kysymykseen 6b tiedusteltiin syitä, miksi asiakkaille ilmoitettiin tai ei ilmoitettu tieto-
jensa tallennuksesta. Tähän kysymykseen annettujen vastausten variaatio tukee edellistä
johtopäätöstä.

Joidenkin vapaamuotoisten vastausten kohdalla oli havaittavissa vastaajan subjektiivinen
näkemys kysyttävään asiaan, mikä antoi aiheen epäillä vastauksen validiteettia. Tutki-
muksessa ei kuitenkaan otettu asiaan kantaa ja näin ollen annetut vastaukset hyväksyttiin
sellaisenaan.



7 Yhteenveto

Tutkielmassa on tarkasteltu Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n sisäl-
töä ja Suomen tietosuojalainsäädäntöä sekä esitelty tietojärjestelmien toteutusmenetelmiä
ja asiakuudenhallintaa. Aluksi tutkielmassa esiteltiin yleisen tietosuojan taustaa sekä val-
vontaa suorittavia viranomaistahoja ja suomalaista tietosuojalainsäädäntöä, minkä lisäksi
esiteltiin tietojärjestelmien toteutusmenetelmiä yleisellä tasolla ja asiakkuudenhallintaa.
Näihin perustuen tutkielmassa on analysoitu, miten yleinen tietosuoja-asetus oli vaikut-
tanut suomalaisten pk-yritysten asiakastietojen tallennusratkaisuihin ja IT-prosesseihin
vuosien 2018-2020 aikana.

Tutkielmaa varten oli kerätty tilastoaineistoa Tilastokeskuksen Internet-sivustolta mak-
sullisten pilvijärjestelmien käyttötarkoituksista suomalaisissa yrityksissä. Lisäksi oli kerät-
ty Euroopan tietosuojaneuvoston julkaisemia tiedotteita tietosuojarikkomuksista ja niistä
langeteuista seuraamuksista. Tutkielmaa varten oli myös toteutettu survey-tyyppinen ky-
selyhaastattelu, johon vastasi 15 suomalaista pk-yritystä eri toimialoilta.

Analyysin perusteella todettiin, että tietosuoja-asetus ei ollut vaikuttanut suomalaisten
yritysten asiakastietojen hallintaan ja tallennusratkaisuihin, mutta oli vaikuttanut tieto-
tekniikkaa ja tietosuojaa koskeviin prosesseihin.

Eräs tutkimuksen puutteista oli kyseluhaastatteluun vastanneiden yritysten vähäinen mää-
rä. Yritysten edustama henkilökoko ja toimiala tekivät otoksesta heterogeenisen, mutta
otoksen koko oli joka tapauksessa liian suppea validien johtopäätösten tekemiseksi. Tut-
kimus toteutettiin lopulta saadulla aineistolla.

Jälkikäteen tarkasteltuna kyselyhaastattelussa ilmeni myös toinen puute. Kyselyhaastat-
telun kysymyksistä puuttui tiedustelu haastatteluun vastanneilta yrityksiltä, olivatko tie-
dottaneet asiakkaitaan oikeudestaan "tulla unohdetuiksi". Kuitenkin tarkateltaessa vas-
tauksia kysymyksiin, joissa yrityksiltä tiedusteltiin, olivatko ennen GDPR:n käyttöönot-
toa ja sen jälkeen pyytäneet asiakkailtaan suostumusta tietojensä säilytykseen ja olivatko
tiedottaneet asiakkaitaan tietojen tallennuksesta, on aiheta epäillä, että kysymyksen mu-
kanaolo olisi tuonut merkittävää lisäarvoa vastausaineistoon. Vastausaineistoon kuitenkin
vaikutti otoksen suppea koko, ja näin ollen kysymyksen mukanaolon ja siihen saatujen
vastauksien tuomasta lisäarvosta voidaan vain spekuloida.
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Liite A Suurin ja pienin seuraamusmaksu EU-maittain 2018-2020

Kuva A.1: Suurimmat ja pienimmät seuraamusmaksut EU-maittain 2018-2020.



Liite B Kyselyhaastattelukysymykset

OSIO 1: Yleistä

Kysymys 1:
Yrityksen henkilöstömäärä

() 1-9
() 10-19
() 20-49
() 50-99
() 100-199
() 200+

Kysymys 2:
Yrityksen toimiala

() Teollisuus
() Rakentaminen
() Tukkukauppa
() Vähittäiskauppa
() Kuljetus ja varastointi
() Majoits- ja ravitsemustoiminta
() Informaatio ja viestintä
() Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
() Hallinto- ja tukipalvelut

OSIO 2: Tilanne ennen GDPR:n käyttöönottoa

Kysymys 3:
Miten yrityksen tietojärjestelmäratkaisut oli toteutettu ennen GDPR:n käyttöönottoa?

() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna
() Pilvialustalla
() Molemmat käytössä
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Kysymys 4:
Miten yrityksen asiakashallinta oli toteutettu ennen GDPR:n käyttöönottoa?

() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna
() Pilvialustalla
() Molemmat käytössä

Kysymys 5a:
Mikäli yrityksellä oli kuluttaja-asiakkaita ennen GDPR:n käyttöönottoa, pyydettiinkö
kuluttaja-asiakkailta erikseen suostumusta tietojensa säilytykseen?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 5b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 5a esittämääsi vastaukseen. Miksi pyydettiin? Miksi ei pyy-
detty?

Kysymys 6a:
Ilmoittettiinko asiakkaille ennen GDPR:n käyttöönottoa, että heidän tietonsa tallenne-
taan?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 6b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 6a esittämääsi vastaukseen. Miksi ilmoitettiin? Miksi ei ilmoi-
tettu?

Kysymys 7:
Miten kauan (vuotta, kuukautta) yrityksessä oli toimittu GDPR:n käyttöönottoa edeltä-
vällä toimintamallilla koskien asiakastietojen tallennusta ja säilytystä?

Kysymys 8:
Miten monta kuukautta aikaisemmin yritys aloitti valmistautumisen GDPR:n käyttöön-
ottoon?

Kysymys 9:
Kuvaile toimenpiteitä ja prosesseja, joilla yritys valmistautui GDPR:n käyttöönottoon.
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Kysymys 10a:
Oliko yrityksellä nimettynä erikseen GDPR-vastuuhenkilöä?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 10b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 10a, mikä oli henkilön tarkka rooli ja tehtävä?

Kysymys 10c:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 10a, kuvaile syitä tähän.

Kysymys 11a:
Oliko yrityksellä nimettynä erikseen organisaatiota/ryhmää vastaamaan GDPR:n käyt-
töönottoon valmistautumisesta?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 11b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 11a, mikä oli organisaation/ryhmän tarkka rooli- ja
tehtäväjako?

Kysymys 11c:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 11a, kuvaile syitä tähän.

Kysymys 12a:
Aiheuttiko GDPR:ään valmistautuminen muutoksia yrityksen tietojärjestelmäratkaisujen
toteutukseen?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 12b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 12a, kuvaile minkälaisia muutoksia.

Kysymys 12c:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 12a, aiheuttivatko kyseiset muutokset ja/tai valmis-
tautuminen lisäkustannuksia yritykselle?

() Kyllä
() Ei
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OSIO 3: Tilanne GDPR:n tullessa/tultua käytäntöön

Kysymys 13a:
Oliko yritys asiakastietojen säilytyksen osalta valmis GDPR:ää varten sen tullessa käy-
täntöön?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 13b:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 13a, kuinka monella kuukaudella yritys myöhästyi GDPR:n
käyttöönotosta?

Kysymys 13c:
Mikäli vastasit ‘ei’ kysymykseen 13a, kuvaile mitkä tekijät hidastivat tai estivät valmis-
tautumista?

Kysymys 14a:
Mikäli yritys myöhästyi GDPR:n voimaantulosta, koituiko tästä yritykselle sanktioita?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 14b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 14a, kuvaile minkälaisia sanktioita.

OSIO 4: Tilanne GDPR:n käyttöönoton jälkeen

Kysymys 15:
Miten yrityksen tietojärjestelmäratkaisut on nykyään toteutettu GDPR:n käyttöönoton
jälkeen?

() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna
() Pilvialustalla
() Molemmat käytössä

Kysymys 16:
Miten yrityksen asiakashallinta on nykyään toteutettu GDPR:n käyttöönoton jälkeen?

() On-Premise-/On-Site -ratkaisuna
() Pilvialustalla
() Molemmat käytössä
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Kysymys 17a:
Tuliko yrityksen IT-organisaatioon muutoksia GDPR:n myötä?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 17b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 17a, kuvaile minkälaisia muutoksia.

Kysymys 18a:
Tuliko yrityksen IT-organisaation toimintaan/prosesseihin muutoksia GDPR:n myötä?

() Kyllä
() Ei

Kysymys 18b:
Mikäli vastasit ‘kyllä’ kysymykseen 18a, kuvaile minkälaisia muutoksia?

Kysymys 19a:
Mikäli yrityksellä on kuluttaja-asiakkaita GDPR:n käyttöönoton jälkeen, pyydetäänkö
kuluttaja-asiakkailta erikseen suostumusta tietojensa säilytykseen?

Kysymys 19b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 19a esittämääsi vastaukseen. Miksi pyydetään? Miksi ei pyy-
detä?

Kysymys 20a:
Ilmoitetaanko asiakkaille GDPR:n käyttöönoton jälkeen, että heidän tietonsa tallenne-
taan?

Kysymys 20b:
Kuvaile syitä kysymyksessä 20a esittämääsi vastaukseen. Miksi ilmoitetaan? Miksi ei il-
moiteta?

LOPUKSI

Kysymys 21:
Kysymys koskee tämän survey-lomakkeen täyttöä. Mikäli jouduit jättämään vastaamatta
joihinkin tarkentaviin kysymyksiin, kuvaile lyhyesti syitä.
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