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09.40 Tietosuoja kilpailuetuna! Ajankohtaiset vinkit yrittäjälle | Aino-Kaisu Renko

10.20 Jaloittelu/kahvitauko

10.30 Käsittelijän rooli ja velvollisuudet | Silja Kantonen, ylitarkastaja, tietosuojavaltuutetun toimisto

11.10 Rekisteröityjen informointi ja rekisteröidyn oikeudet | Katariina Koski

11.50 Tilaisuuden lopetus



GDPR2DSM-hanke lyhyesti



GDPR2DSM – Menestystä tietosuojasta

• Kaksivuotinen hanke, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun.

• GDPR eli yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation) on 
henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa 
keväällä 2018.

• DSM puolestaan viittaa Euroopan digitaalisiin sisämarkkinoihin (Digital Single 
Market), joiden kehittämisessä on pohjimmiltaan kyse kansallisten esteiden 
poistamisesta verkossa tapahtuvilta liiketoimilta.

• Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus -
ohjelma (Rights, Equality and Citizenship Programme)

• Koordinaattorina toimii tietosuojavaltuutetun toimisto hankekumppaninaan TIEKE 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry



GDPR2DSM-hankkeen tavoitteet 
1) Helpottaa pk-yritysten työtä tietosuojavaatimusten täyttämisessä

2) Kehittää myös vasta-alkajille kohdennettua ohjelmateriaaleja ja 
työkaluja oman tietosuojatilanteen arviointiin. 

3) Yritysten parempien käytänteiden kautta vähentää
tietosuojaviranomaiselle tulevia valituksia

4) Madaltaa kynnystä siirtyä digitaalisille sisämarkkinoille



• Pk-yritysten tietoturvatarpeiden ja –
haasteiden kartoittaminen alkukartoituksella

• Verkossa osoitteessa tietosuojaapkyrityksille.fi 
julkaistu avoin tietosuojatyökalu, jolla pk-
yritykset voivat oppia tietosuojasta ja arvioida 
käytäntöjensä nykytilaa

• Avoimet ja pääsääntöisesti tallennettavat 
webinaarit pk-yrityksille 

• Seminaarit vuonna 2022 viidessä kaupungissa.

Mitä hankkeessa tehdään?



1. GDPR:n perusteet haltuun

2. Tietosuojakelpoisuuden hyödyntäminen yrityksen arjessa

3. Pk-yritysten tyypillisimmät tietosuojahaasteet 

4. Käytännön tietoturvasuunnitelma henkilötietojen turvaamiseksi

5. GDPR ja uusin sakkokäytäntö Suomessa & maailmalla 

6. Korkeariskinen henkilötietojen käsittely ja tietosuojariskien hallinta

7. Onko tietosuojaselosteesi tarpeeksi läpinäkyvä?

8. Henkilötietojen käsittelijät ja kansainväliset siirrot

9. Some-markkinoinnin tietosuoja yrityksissä

10. Evästeet nettisivuilla – aiemmin tapahtunutta ja nykyinen linjaus

11. Palveluntarjoajien käyttö verkkokaupassa – tietosuoja ja kuluttajansuoja

12. Käyttäjän informointi verkkokaupassa – tietosuoja ja kuluttajansuoja 

Aiempia webinaareja – tallenteet sivustolla



Tietosuojasivusto

tietosuojaapkyrityksille.fi



Tietosuojatyökalu
Webinaaritallenteita ja 

ohjemateriaalia
Tietoa hankkeen 

tulevista tapahtumista
Yritystarinoita

Sivusto



Tietosuojatyökalu

• Työkalun avulla yritys voi kartoittaa osaamistaan ja sitä, miten hyvin se 
on ottanut huomioon toiminnassaan tietosuoja-asetuksen keskeisiä 
vaatimuksia.

• Ensimmäinen versio julkaistiin tietosuojapäivänä 28.1. osoitteessa 
tietosuojaapkyrityksille.fi



Tietosuojatyökalun rakenne

Yhteisrekisterinpitäjä
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Lähtötasotesti

Kysymyspatteristo



Kysymykset



Raportti



Työkalun kehitys jatkuu

• Palautetta työkalusta on kerätty kolmessa työpajassa, ja 
neljäs työpaja järjestetään vielä hankkeen aikana.

• Kyselyitä tullaan purkamaan pienempiin osiin, jotta 
yrityksen on helpompaa päästä liikkeelle.

• Palautetta voi sivustolla jättää sekä yksittäisistä 
kysymyksistä että laajemminkin.

• Työkalu perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sen 
jatkokehittäminen on mahdollista.

• Työkalu tullaan myös kääntämään eri kielille.



Seuraavaksi kokeillaan 
tietosuojatyökalun 

lähtötasotestiä!

Aikaa on 10 min, sitten 
keskustellaan lyhyesti.

tietosuojaapkyrityksille.fi



Tietoa hankkeesta ja ilmoittautuminen tapahtumiin:
tieke.fi/hankkeet/gdpr2dsm



Hanketta rahoittaa 
Euroopan Unionin 
Perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelma (2014-
2020)


