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Lehtiä ja verkkoportaaleja Verkkokauppaa 
Luokiteltuja 

ilmoituksia 
Oppimisratkaisuja 

Kuluttajamedia ja oppiminen  

Sanoman toiminnan keskiössä 



 

Lehtiä ja verkkoportaaleja Verkkokauppaa 
Luokiteltuja 

ilmoituksia 
Oppimisratkaisuja 

Useita eri rooleja, monenlaista dataa 

Kuluttaja-asiakkaita, yritysasiakkaita, oppilaita, työntekijöitä 

Kommentteja ja käyttäjien tekemään sisältöä 

Ja niin edelleen… 

Tilaustietoja ja ostoksia 

Digitaalisia tilejä 

Käyttäytymisdataa, hakuja ja mieltymyksiä 



Tietosuoja-asetukseen valmistaudutaan 
tietosuojaohjelman kautta 

Politiikka & 
ohjelman 

johtaminen 

Ohjeistukset, 
prosessit, 

mahdollistajat 

Monitorointi 
ja raportointi 

Oletus-
arvoinen 
tietosuoja 
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- Sisäiset, hallituksen hyväksymät 

tietosuojaperiaatteet 

- Hallinnointimalli tilivelvollisuuden 

takaamiseksi 

- Yhteiskuntasuhteet, joiden kautta 

vaikutetaan suotuisaan sääntely-

ympäristöön 

- Proaktiivinen ja jatkuva uhkien 

ja mahdollisuuksien arviointi 

liiketoiminnassa.  

- Läpinäkyvyys, 

käyttäjäystävällisyys ja tiedon 

käsittelyn säännöt läpi tiedon 

elinkaaren. 

- Periaatteisiin, lakiin ja toimialan 

parhaisiin käytäntöihin 

perustuvat käytännönläheiset 

ohjeistukset 

- Tietosuojaa edistävät 

teknologiat 

- Tietosuojaa koskevat 

vaikutustenarvioinnit, jota kautta 

valvotaan periaatteiden 

toteutumista 

- Riskien hallinta ja raportointi 

johdolle 
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Periaatteista liikkeelle 
 
 Lainsäädäntö kertoo, mitä tehdä, mutta ei välttämättä, miten tehdä 

 Rekisterinpitäjän tulee itse määritellä, miten tietoa käsitellään 

 Periaatteet pysyneet pääosin ennallaan 
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Lainmukaisuus, 
kohtuus ja avoimuus 

Säilytyksen 
rajoittaminen 

Täsmällisyys 

Eheys ja 
luottamuksellisuus 

Tietojen minimointi 
Käsittelytarkoituksen 

rajoittaminen 
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Tietosuojan sisäänrakentaminen palveluihin 

 Sisäänrakennettu tietosuoja: Tarvittavien 

suojatoimien sisällyttäminen osaksi käsittelyä 

ottaen huomioon:  

• Uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset  

• Käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset  

• Käsittelyn aiheuttamat todennäköisyydeltään ja 

vakavuudeltaan vaihtelevat riskit yksilöille 

 Oletusarvoinen tietosuoja: Oletusarvoisesti 

käsiteltävä vain käsittelyn kunkin erityisen 

tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja  

• Kerättyjen tietojen määrä  

• Käsittelyn laajuus 

• Säilytysaika 

• Saatavilla olo 
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ALUSTA SAAKKA OIKEIN 

 
1. Proaktiivisesti, ei odoteta riskien 

realisoitumista 

2. Oletusarvoisesti tiedot minimoiden 

ja/tai pseudonymisoiden ja niitä 

käsitellen vain ennalta rajattuun 

käyttötarkoitukseen vain niin kauan 

kuin on tarpeen 

3. Upottaen arkkitehtuuriin, operaatioihin 

ja teknologioihin 

4. Mahdollistaen täysi toiminnallisuus 

tietosuoja huomioiden 

5. Taaten tietoturva koko elinkaaren ajan 

6. Varmistaen läpinäkyvyys 

7. Kunnioittaen käyttäjän valintoja ja 

oikeuksia 
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Huomioitava muutos vaatimustenmukaisuudesta 
tilivelvollisuuteen 
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VAATIMUSTENMUKAISUUS 

• “Compliance” 

• Lainsäädännön noudattaminen 

TILIVELVOLLISUUS 

• “Accountability” 

• Lainsäädännön noudattamisen osoittaminen, dokumentoinnin merkityksen kasvu 

Tietosuoja-

vastaavan 

nimeäminen 

Vaikutusten-

arvioinnit 

Seloste 

käsittely-

toimista 

Tietojen 

käsittely-

sopimukset 

Käytänne-

säännöt, 

sertifiointi-

mekanismit 

Sisäiset / 

ulkoiset 

ohjeistukset 
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Periaatteista käytännönläheisiin ohjeistuksiin 

 Periaatteiden sekä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttaminen 

edellyttää liiketoiminnalle osoitettuja konkreettisia ohjeistuksia 

 Jatkuvasti toistuviin kysymyksiin monistettavat vastaukset 

 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen 
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Tietosuojakaava / tarkistuslista 

Konkreettinen ohje, kuinka implementoida tietosuojaperiaate käytännössä 

Ohjeistus 

Lakiin ja toimialan parhaisiin käytäntöihin perustuva ohjeistus 

Periaate / politiikka 

Ylimmän johdon hyväksymä tietosuojapolitiikka 

(c) Sanoma, Anna Paimela 



Tietosuojaperiaatteet ohjeistusalueina 
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Tietotyyppien 

luokittelu 
Lasten tietosuoja 

Tiedon elinkaaren 

hallinta 

Tietosuoja 

suoramarkkinoinnissa 

Tietosuoja 

alihankkijoiden 

sopimuksissa 

Tietoturvakäytännöt ja 

niiden toteuttaminen 

Informointi datan 

käsittelystä 

Käyttäytymisdatan 

kerääminen ja 

suostumukset 

Sosiaalisen median 

tietosuoja 

Mobiilisovellusten ja 

sijaintitietojen 

tietosuoja 

Kuluttajan oikeudet ja 

niiden toteuttaminen 

Viranomaisten 

tietopyynnöt ja 

ilmoitukset 
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Tietotyyppien 

luokittelu 

Informointi datan 

käsittelystä 

Käyttäytymisdatan 

kerääminen ja 

suostumukset 

Lasten tietosuoja 
Tiedon elinkaaren 

hallinta 

Tietosuoja 

suoramarkkinoinnissa 

 

Sosiaalisen median 

tietosuoja 

Mobiilisovellusten ja 

sijaintitietojen 

tietosuoja 

Kuluttajan oikeudet ja 

niiden toteuttaminen 

Tietosuoja 

alihankkijoiden 

sopimuksissa 

Tietoturvakäytännöt ja 

niiden toteuttaminen 

Viranomaisten 

tietopyynnöt ja 

ilmoitukset 

Minkä tyyppistä dataa 

käsitellään? 

Miten asiakkaita 

informoidaan? 

Käytetäänkö 

sosiaalisen median 

palveluita? 

Miten toteutetaan 

tietopyynnöt? 

Miten käsitellään 

käyttäytymisdataa? 

Miten kysytään 

suostumukset? 

Miten kysytään 

vanhempien 

suostumus? 

Minkälainen 

tietosuojaliite 

laaditaan? 

Kuinka dataa kauan 

säilytetään? 

Koska saa lähettää 

suoramarkkinointia? 

Miten toteutetaan 

tarkastuspyyntö? 
Miten tietoa salataan? 



Integrointi tuotekehitysprosessiin 

Konseptointi 

Määrittely 

Toteutus 

Testaus 

Käyttöönotto 
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Tunnistetaan tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset  

Viedään tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset backlogille 

Toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset 

Tarkistetaan toteutus vaatimuksia vasten, tehdään 

vaikutustenarviointi 

Dokumentoidaan vaikutustenarviointi 

Korjataan mahdolliset vaikutustenarvioinnissa ja/tai testauksessa 

havaitut puutteet sekä mitigoidaan riskit  

 

Tehdään sign-off 
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Monitorointi vaikutustenarvioiden kautta 

 Jos tietyntyyppinen käsittely todennäköisesti aiheuttaa yksilön oikeuksien ja 

vapauksien kannalta suuren riskin, rekisterinpitäjän on ennen käsittelyä 

toteutettava arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista 

 Se, että ymmärretään, onko kysymyksessä tällainen tilanne, edellyttää analyysia ja sen 

dokumentointia (tilivelvollisuus)  

 Vaikutustenarviointi vaaditaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:  

 Luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava 

automaattinen arviointi,  kuten profilointi, joka johtaa päätöksiin, joilla on yksilöä koskevia 

oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat yksilöön vastaavalla tavalla merkittävästi  

 Käsittely, joka kohdistuu laajamittaisesti arkaluonteisiin tietoihin  

 Yleisölle avoimen alueen järjestelmällinen valvonta laajamittaisesti 

 Rekisterinpitäjän on ennen henkilötietojen käsittelyä kuultava valvontaviranomaista, 

jos tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittely aiheuttaisi suuren 

riskin, jos rekisterinpitäjä ei ole toteuttanut toimenpiteitä riskin lieventämiseksi  

 Kansallisen valvontaviranomaisen laadittava ja julkaistava luettelo käsittelytoimista, 

jotka edellyttävät vaikutustenarviointia 
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Valmistelu 
Data flow -

kuvaus 
Juridinen 
analyysi 

Riskiarvio Suositukset 
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• Arvioinnin on sisällettävä vähintään:  

– Järjestelmällinen kuvaus suunnitelluista käsittelytoimista ja käsittelyn tarkoituksista 

– Arvio käsittelytoimien välttämättömyydestä ja oikeasuhtaisuudesta tarkoituksiin nähden  

– Arvio rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia koskevista riskeistä 

– Suunnitellut toimenpiteet riskeihin puuttumiseksi, ottaen huomioon rekisteröityjen ja muiden 

asianomaisten oikeudet ja oikeutetut edut  

 

Vaikutustenarvioinnin sisältö 

Määrittele 

arvioinnin 

kohde, kokoa 

työryhmä 

Tee data flow –

kuvaus 

Arvioi 

toteutusta 

tietosuoja-

vaatimuksia 

vasten 

Arvioi riskejä 

yksityisyyden-

suojalle 

Tee suositukset 

riskien 

poistamiseksi/ 

minimoimiseksi 
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Juridinen analyysi datan elinkaaren kautta 
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Käsittely 

Säilytys 

Siirto / 
luovutus 

Poisto / 

anonymisointi 

Kerääminen 

Mitä tietoa kerätään? 

Mitä tarkoitusta varten?  

Miten käsittelystä 

informoidaan? 

Onko käsittely 

rekisteröidyn kannalta 

yllättävää? 

Millaisia 

vaikutusmahdollisuuksia 

rekisteröidyllä on? 

 

Kuka tietoa käsittelee? 

Miten rekisteröity voi toteuttaa oikeuksiaan? 

Millaisia riskejä käsittely aiheuttaa rekisteröidylle?  

Miten riskejä voidaan mitigoida? 

 

Kuinka kauan tietoa 

säilytetään?  

Kuinka tietoturvasta 

huolehditaan? 

Kenellä on tietoon pääsy? 

Kenelle tietoa siirretään? 

Kenelle tietoa luovutetaan? Millä 

perusteella? 

Kuinka kauan tietoa käsitellään?  

Voiko rekisteröity pyytää tietojen 

poistamista? 
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Tietovirtojen kuvaamisella esiin tietotyypit ja kumppanit 

Sovellus 

Maksu- ja 

luottokorttitiedot  

Tilaus- ja 

lupatiedot  

Digitaalisen tilin 

tiedot 

Maksutieto-

kanta 

Asiakas-

tietokanta 

Big data -ympäristö 

Myyntijärjestelmä 

Mainonnanhallinta-

järjestelmä 

Käyttäytymis-

tiedot 

Analytiikka- ja 

mittaustyökalut 
Analytiikka, raportointi 

Tuotekehitys, raportointi, 

segmentointi 

Mainonnan jakelu 

Mainosinventaarin myynti 

Asiakkuuden 

hallinta 

Maksun-

välitys 

Kerääminen: Mistä ja mitä tietoa kerätään?  

Miksi? 

Käsittely & siirrot: Missä henkilötietoja käsitellään?  

Kuka niitä käsittelee? 

Luovutukset: Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille?  

Miksi? 

Säilyttäminen: Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?  

Miten ne poistetaan? 
Lupien 

hallinta 

Markkinointi-

tietokanta 

Sosiaalisen median 

pluginit 
Sisällön jakaminen, 

autentikointi 

Tilaus-

tietokanta 

Markkinointi-

työkalu 

Viestien 

lähetys 

Tilauksen 

toimittaminen 

Väestötieto-

järjestelmä 

Tietojen 

päivitys 
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Esimerkki periaatteen jalkauttamisesta käytäntöön 
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Ohjeistukset  

Periaate 

Tietosuojakaava  

Muistilista 

Informointi datan käsittelystä 

Informointi 

internetpalvelussa 

Informointi 

sovelluksissa 

Informointi 

markkinoinnissa 

Informointi evästeistä 

Läpinäkyvyys ja informointi 

Tietosuojalauseke 

Tietosuojaportaali 

Evästekäytännöt 

Tietosuojaa edistävät 

teknologiat 

Evästetiedote 

Ohjeistukset 

• Informoidaanko käyttäjiä 

tietosuojalausekkeesta? 

• Onko käyttäjien helppo 

löytää tietosuojalauseke? 

Esim. nettisivun tai 

markkinointiviestin 

alalaidasta tai sovelluksen 

asetuksista? 

• Kattaako tietosuojalauseke 

suunnitellun datan 

käsittelyn? 

• Käyttääkö palvelu dataa 

tavoilla, jotka voivat olla 

yllättäviä käyttäjille? Jos kyllä 

informoidaanko käyttäjiä? 

Miten? 

• Näytetäänkö palvelussa 

kolmannen osapuolen 

mainoksia? Voivatko nämä 

kerätä dataa? Jos kyllä, 

kattaako evästekäytännöt 

datan käsittelyn? 

• Informoidaanko your online 

choices –sivustosta? 

Vaikutustenarviointi 

Laki Liiketoiminta Teknologia 
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Kumppaneiden vastuuttaminen 
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Tunnista tietovirrat 

• Mitä tietotyyppejä organisaatio kerää ja missä tietojärjestelmissä niitä käsitellään 

• Ketkä ovat kumppaneitasi 

• Servereiden sijainti, pääsyoikeudet (huom. Safe Harbor päätös) 

Ymmärrä roolit 

• Kolmas osapuoli käsittelee dataa rekisterinpitäjän lukuun toimeksisaajana = siirto  

• Kolmas osapuoli käsittelee dataa omaan lukuunsa rekisterinpitäjänä = luovutus 

Sovi kirjallisesti 

• Tietosuoja-asetuksen vaatimukset: käsittelyn määrittely ja ohjeet; luottamuksellisuus; tietoturva; alikäsittelijät; 
rekisteröityjen oikeudet; avustusvelvoitteet; käsittelyn päättäminen; informaatio- ja ilmoitusvelvoitteet 

• Vyörytä ohjeistusten noudattaminen kumppaneille 
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Miten eteenpäin tietosuojaperiaatteiden 
toimeenpanossa? 
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1. Ymmärrä sääntely-ympäristö    

2. Vastuuta johto ja nimeä tietosuojasta vastaavat 

henkilöt 

3. Arvioi käytäntöjen nykytila 

4. Käännä tietosuojaperiaatteet konkreettisiksi 

ohjeistuksiksi, ja jos mahdollista, koodiksi 

5. Tunnista relevantti kohderyhmä ja kouluta  

6. Vie ohjeistukset tuotekehitysprosessiin ja 

alihankkijoiden tietoon  

7. Monitoroi vaikutustenarvioiden kautta 

8. Korjaa havaitut puutteet 

9. Raportoi johdolle 
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Ehkä sinua helpottaa tieto, että muutkin ovat vasta 
matkalla… 
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Compliant Midway Not Compliant

Privago Score 

Compliant Midway Not Compliant

Privago selvitti, miten 53 suurinta suomalaista julkaisijaa ja 
pörssiyhtiötä noudattavat uuden lainsäädännön vaatimuksia* 

Suurimmat puutteet olivat kolmansien osapuolten esittely, opt out –mahdollisuus ja 

evästetiedote. Huolestuttavan monelta sivustolta puuttui tietosuojalauseke.  

Katso lisää: http://privago.io/  

Jopa 62% yrityksistä saivat 

tulokseksi alle 50% eivätkä 

läpäisseet Privago –testiä 

*Vain 22 % yrityksistä 

täytti tutkitut vaatimukset 

 

- Tietosuojalauseke / 

Rekisteriseloste 

- Kuvaus datan käytöstä  

- Kolmansien osapuolten 

toteaminen ja 

nimeäminen 

- Opt-out linkit 

- Yhteystiedot 

- Evästetiedot 
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Kiitos ajastanne! 
Anna.Paimela@Sanoma.com 


