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Suomessa annetut GDPR-sakot 11.01.2023 asti: 

Mitä niistä opimme?

Suomessa on viime vuosina tehty vuosittain noin 11 000

ilmoitusta tietosuojarikkomuksista. Tietosuojarikkomuksia ja

niistä annettavia seuraamusmaksuja käsittelee tietosuoja-

valtuutetun kanslian seuraamuskollegio.

Tietosuoja-asetuksen mukaan yrityksille määrättävät

enimmäissakot rikkomuksista ovat 20 miljoonaa euroa tai 4

prosenttia maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Sakkojen

määräytymisperusteita EU-tasolla päätettiin vuonna 2022

yhtenäistää.

Olemme koonneet tähän dokumenttiin Suomessa annetut

GDPR-sakot, eli hallinnolliset seuraamusmaksut, niiden

suuruudet ja syyt sekä pohtineet, mitä jokainen organisaatio

voisi tehdä välttyäkseen itse samanlaisilta seuraamuksilta.

Lähdeaineistona ja tietolähteenä on käytetty tietosuoja-

valtuutetun toimiston verkkosivuja. Kaikki päätökset eivät

välttämättä ole vielä lainvoimaisia.

Sakot on listattu käänteisessä järjestyksessä siten, että

viimeisin annettu sakko on esitelty ensimmäisenä.

Pohdintaa-osiosta löytyy lisää tietoa sekä
myös ajatuksia siitä, miten kulloisenkin
tapauksen kohdalla määrätyt seuraukset
voivat tarkoittaa tai miten niitä voisi
ennaltaehkäistä.

Linkki tapauksen päätökseen ja perus-
teluihin löytyy jokaisen tapauksen yhtey-
dessä olevaa laatikkoa klikkamalla.

POHDINTAA

Päätös ja perustelut



Urheilu- ja sykekelloja valmistava Polar ei ollut pyytänyt

palvelunsa käyttäjiltä yksilöityä suostumusta terveyteen

liittyvien henkilötietotyyppien käsittelyyn.

Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi yritykselle seuraamus-

maksun tietosuoja-asetuksen rikkomisesta, sillä terveystieto-

jen käsittely kuuluu yrityksen ydinliiketoimintaan. Lisäksi

tietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen korjaamaan käytäntön-

sä suostumuksen pyytämisessä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti Polarin toimintatapoja

vuosina 2018–2019 saapuneiden kanteluiden perusteella.

Selvityksissä ilmeni, että yrityksellä ei ollut EU:n yleisen

tietosuoja-asetuksen mukaista suostumusta painoindeksiä ja

maksimaalista hapenottokykyä koskevien tietojen käsittelyyn.

Yksi kanteluista oli saatettu vireille toisessa jäsenvaltiossa.

Seuraamusmaksu ja huomautus

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

Polarille tietosuojarikkomuksista 122 000 euron suuruisen

seuraamusmaksun. Lisäksi yritykselle annettiin huomautus.

Päätökset eivät ole vielä (11.01.2023) lainvoimaisia ja niistä

voi valittaa hallinto-oikeuteen.

17. Terveystietojen käsittely ilman 

asianmukaista suostumusta, 122 000€

Terveystiedot kuuluvat niin sanottuihin eri-

tyisiin henkilötietoryhmiin ja niiden käsit-

tely on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Tietoja voidaan käsitellä muun muassa

silloin, kun rekisteröity on antanut siihen

suostumuksensa. Yritys oli pyytänyt suos-

tumuksen yleisesti terveyttä koskevien

tietojen käsittelyyn, mutta ei ollut yksilöinyt

tietoja, joita se keräsi ja käsitteli.

Pyydetty suostumus ei täyttänyt tieto-

suoja-asetuksen vaatimuksia, sillä se ei

ollut yksilöity ja tietoinen.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/146469002/Tietosuojavaltuutetun+ja+seuraamuskollegion+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_1198.161.2022.pdf/28156a55-c4f4-c47c-bd2b-a51e138ae4d7/Tietosuojavaltuutetun+ja+seuraamuskollegion+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_1198.161.2022.pdf?t=1673361700932


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on

määrännyt perintäyritys Alektum Oy:lle 750 000 euron

suuruisen seuraamusmaksun. Yhtiö ei ollut vastannut

rekisteröidyn oikeuksia koskeviin pyyntöihin. Yritys myös

vaikeutti ja hidasti asian tutkintaa välttelemällä valvonta-

viranomaista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto aloitti asian tutkinnan saatuaan

kolme kantelua yksityishenkilöiltä.

Seuraamuskollegio katsoo, että yritys ei ollut perehtynyt

riittävästi tietosuojalainsäädännön vaatimuksiin ja toiminta on

ilmentänyt piittaamattomuutta lainsäädännöstä.

Yritys ei noudattanut velvollisuutta tehdä yhteistyötä valvon-

taviranomaisen kanssa

Seuraamusmaksu

Apulaistietosuojavaltuutetun ja seuraamuskollegion päätökset

eivät ole vielä lainvoimaisia.

Niihin voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

16. Vakavia tietosuojarikkomuksia, kuten 

tietopyyntöihin vastaamatta jättäminen, 750 000€

Tutkinnan aikana tietosuojavaltuutetun

toimisto pyrki monin eri keinoin kuule-

maan Alektum Oy:tä.

Seuraamuskollegio katsoo, että yritys on

ollut haluton antamaan selvitystä toimin-

nastaan ja toimimaan yhteistyössä

tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterin-

pitäjänä toimivan organisaation on tehtävä

yhteistyötä valvontaviranomaisen kanssa

ja toimitettava tietosuojaviranomaisen

pyytämät tiedot.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/146469002/Apulaistietosuojavaltuutetun+ja+seuraamuskollegion+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+6633.182.2018_6707.154.2018_7685.152.2020.pdf/8760a298-e1c6-18aa-a3cd-c1d40d14e1b7/Apulaistietosuojavaltuutetun+ja+seuraamuskollegion+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6kset+6633.182.2018_6707.154.2018_7685.152.2020.pdf?t=1673420299312


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on

määrännyt Viking Line Oy Abp:lle hallinnollisen

seuraamusmaksun työntekijöiden terveystietojen käsittelyyn

liittyvistä tietosuojarikkomuksista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti Viking Linen toimintaa

vireille saatetun kantelun perusteella. Viking Linen entinen

työntekijä kertoi tietosuojavaltuutetun toimistolle, ettei ollut

saanut kaikkia pyytämiään henkilötietoja, joita säilytettiin

yhtiön järjestelmissä.

Viking Line ei ollut toimittanut työntekijälle tämän pyytämiä

diagnoositietoja. Viking Line ei myöskään ollut kertonut

työntekijöilleen asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä.

Huomautus ja seuraamusmaksu

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

Viking Line Oy Abp:lle 230 000 euron seuraamusmaksun

useista tietosuojalainsäädännön rikkomuksista. Yhtiölle

annettiin myös huomautus. Seuraamuskollegio korosti, että

virheellisiäkin diagnoositietoja on säilytetty huomattavan

pitkään.

15. Useita tietosuojarikkomuksia, 230 000€

Apulaistietosuojavaltuutettu toteaa, että
Viking Linen henkilötietojen käsittely-
tavoissa on ollut useita vakavia puutteita.

Lain mukaan työnantajan on säilytettävä
työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot
erillään muista työntekijän henkilötie-
doista. Diagnoositietojen tallentaminen
muiden työsuhteeseen liittyvien tietojen
yhteyteen oli lainvastaista.

Seuraamuskollegio piti yhtiön toimintaa
tältä osin erityisen moitittavana.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/viking-linelle-seuraamusmaksu-tyontekijoiden-terveystietojen-lainvastaisesta-kasittelysta


Tietosuojavaltuutettu havaitsi puutteita Otavamedia Oy:n

rekisteröityjen tietojen tarkastus- ja poistopyyntöjen

toteutuksessa. Lisäksi allekirjoitettavan lomakkeen vaatiminen

asiakkaan tunnistamista varten oli tietosuojasäännösten

vastaista.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle saatettiin vuosina 2018–

2021 vireille yksitoista Otavamediaa koskevaa asiaa.

Kantelijat eivät olleet muun muassa saaneet vastausta

tietosuojaoikeuksia koskeviin pyyntöihinsä tai tieduste-

luihinsa. Lisäksi tietopyynnöissä vaadittiin tietoja pyytävän

henkilön allekirjoitusta.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että tällä toimintatavalla Otava-

media on kerännyt tunnistamista varten tietoja tarpeettoman

laajasti.

Seuraamusmaksu ja huomautus

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

Otavamedialle 85 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun

puutteista rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa sähkö-

postikanavan kautta.

14. Puutteita tietosuojaoikeuksien 

toteutuksessa, 85 000 €

Otavamedian antaman selvityksen
mukaan osa tietosuojapyynnöistä oli
jäänyt toteuttamatta sähköpostiohjauksen
teknisen ongelman vuoksi palvelun-
tarjoajan vaihdon yhteydessä.

Tilanne havaittiin vasta tietosuojaval-
tuutetun toimiston selvityspyynnön myötä.

Yhtiö on sittemmin toteuttanut kaikki
kanteluiden kohteena olleet tietosuoja-
pyynnöt ja kertonut ottaneensa käyttöön
prosessin sähköpostin säännölliseen
testaamiseen.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/otavamedialle-seuraamusmaksu-puutteista-tietosuojaoikeuksien-toteutuksessa


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on

määrännyt hallinnollisen seuraamusmaksun luontaistuotteita

myyneelle telemarkkinointiyritykselle, sillä yritys ei ollut

noudattanut tietosuojavaltuutetun aikaisempaa määräystä

rekisteröidyn tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Telemarkkinointiyritys ei ollut toteuttanut asiakkaan pyyntöä

saada pääsy hänelle soitetun myyntipuhelun puhelutal-

lenteeseen. Tietosuojavaltuutettu määräsi heinäkuussa 2021

yrityksen antamaan asiakkaalle pääsyn tallenteeseen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio katsoo,

ettei yritys ollut noudattanut tietosuojavaltuutetun määräystä

pyynnön toteutuksesta asianmukaisesti ja kohtuullisessa

ajassa.

Seuraamuskollegio määräsi telemarkkinointiyritykselle 8 300

euron suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun tietosuoja-

valtuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä.

Kyseessä on ensimmäinen tietosuojavaltuutetun toimiston

päätös, jossa rekisterinpitäjälle annetaan seuraamusmaksu

sen vuoksi, että se ei ole noudattanut annettua määräystä.

13. Tietosuojaviranomaisen määräyksien 

noudattamatta jättäminen, 8 300 €

Puhelutallenteen pyytäneellä asiakkaalla
on ollut tarve selvittää tallenteen avulla,
onko telemarkkinointiyrityksen menettely
tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä
iäkkäälle henkilölle ollut lainmukaista.

TSV on saattanut asian tiedoksi myös
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle markki-
noinnissa käytetyn menettelyn osalta.

Rekisteröityjen tai viimeistään viran-
omaisen pyyntöihin kannattaa suhtautua
vakavasti ja vastata määriteltyjen aikojen
puitteissa.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/telemarkkinointiyritykselle-seuraamusmaksu-tietosuojavaltuutetun-maarayksen-noudattamatta-jattamisesta-1


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

lääkäriklinikalle hallinnollisen seuraamusmaksun yleisen

tietosuoja-asetuksen säännösten laiminlyönneistä.

Lääkäriklinikka ei ollut toteuttanut asiakkaan tarkastusoikeutta

potilastietoihinsa asianmukaisesti, ja sen toimintatapa

oikeuksien toteutuksessa oli myös puutteellinen.

Tietosuojavaltuutetun toimistolle kannellut lääkäriklinikan

asiakas kertoi, ettei hän ollut saanut klinikalta potilastietojaan.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että klinikka ei ollut

toteuttanut asiakkaan tarkastusoikeutta omiin tietoihinsa

yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti tai ilmoittanut syytä

oikeuden rajoittamiselle. Klinikka ei myöskään kertonut

asiakkailleen riittävällä tavalla henkilötietojen käsittelystä.

Klinikalle annettiin huomautus yleisen tietosuoja-asetuksen

rikkomisesta ja määrättiin muuttamaan menettelyä rekiste-

röityjen informoinnissa ja oikeuksien toteuttamisessa tieto-

suojasäännösten mukaisiksi. Seuraamuskollegio määräsi

klinikalle 5 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun.

12. Rekisteröidyn oikeuksien puutteellinen 

toteuttaminen, 5 000 €

Apulaistietosuojavaltuutettu oli kiinnittänyt
erityistä huomiota siihen, ettei klinikka
ollut informoinut asiakkaitaan, miltä osin
se toimii toiminnassaan syntyvien
potilastietojen rekisterinpitäjänä.

Informointi toteutetaan yleisimmin tieto-
suojaselosteella.

Lataa maksuton tietosuojaselosteopas >>

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuojakeskus.fi/lataa-tietosuojaopas/
https://tietosuoja.fi/-/laakariklinikalle-seuraamusmaksu-puutteista-rekisteroidyn-oikeuksien-toteutuksessa


Liikennevakuutuskeskus on järjestelmällisesti pyytänyt

korvauksenhakijoiden potilastietoja rajaamatta tarvittavia

tietoja. Toimintatapa on ollut yleisen tietosuoja-asetuksen

vastainen.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että Liikennevakuutuskeskus on

rikkonut toimintatavallaan yleisen tietosuoja-asetuksen

tietojen minimoinnin periaatetta. Tietosuojavaltuutettu toteaa,

että pyydettävien tietojen tulee olla välttämättömiä korvaus-

asian ratkaisemiseksi.

Säännösten rikkominen oli järjestelmällistä

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

Liikennevakuutuskeskukselle 52 000 euron hallinnollisen

seuraamusmaksun.

Seuraamuskollegion mukaan Liikennevakuutuskeskuksen

menettely ilmentää, ettei se ole perehtynyt riittävästi tieto-

suojalainsäädännön vaatimuksiin.

Seuraamusmaksun perusteluna huomioitiin muun muassa se,

että kyse on ollut arkaluonteisten, terveyttä koskevien tietojen

käsittelystä.

11. Tarpeettoman laaja potilastietojen 

kerääminen, 52 000 €

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että liikenne-
vakuutuslaki ei oikeuta suoraa pääsyä
kaikkiin potilastietoihin, vaan pyydettävien
tietojen tulee olla välttämättömiä korvaus-
asian ratkaisemiseksi.

Vakuutusyhtiö ei voi pääsääntöisesti
pyytää kaikkia asiakkaan hoitokäyntiä
koskevia tietoja, vaan tiedot on rajattava
ja yksilöitävä tapauskohtaisesti.

Yhtenä päätöksen tekijänä lienee ollut
tietojen minimointivaatimus, joka on yksi
GDPR:n peruskivistä.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/liikennevakuutuskeskukselle-seuraamusmaksu-tarpeettoman-laajasta-potilastietojen-keraamisesta


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

matkatoimistoyritykselle hallinnollisen seuraamusmaksun

yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta. Puutteet yrityksen

toiminnassa liittyivät erityisesti tietojen turvalliseen käsittelyyn

ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen.

Matkatoimisto on muun muassa käyttänyt viisumin-

hakulomakkeessa salaamatonta verkkoyhteyttä ja säilyttänyt

henkilötietoja sisältäviä lomakkeita avoimella verkko-

palvelimella.

Laiminlyöntejä henkilötietojen turvallisessa käsittelyssä

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että matkatoimisto on laimin-

lyönyt velvollisuuksiaan tietojen asianmukaisessa suojaa-

misessa ja turvallisessa käsittelyssä. Yritys rikkoi myös velvol-

lisuuttaan toteuttaa rekisteröidyn pyyntö henkilötietojensa

poistosta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

vuoden 2021 joulukuussa 6 500 euron suuruisen seuraamus-

maksun matkailualan pienkonsernille, jonka osa matka-

toimistoyrityksen katsotaan olevan.

10. Tietosuojalainsäädännön rikkominen, 

6 500 €

Matkatoimisto oli jättänyt kokonaan
vastaamatta selvityspyyntöön, vaikka se
oli lähetetty sähköpostitse sekä kirjeenä
yrityksen molempiin toimipisteisiin.

Yleisohjeena voisi todeta, että kun
viranomaiselta tulee pyyntö, niin siihen
kannattaa vastata.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/matkatoimistolle-seuraamusmaksu-tietosuojalainsaadannon-rikkomisesta


Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi Psykoterapiakeskus

Vastaamolle hallinnollisen seuraamusmaksun yleisen

tietosuoja-asetuksen säännösten rikkomisesta. Vastaamo on

laiminlyönyt henkilötietojen turvalliseen käsittelyyn sekä tieto-

turvaloukkauksesta ilmoittamiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Puutteita havaittiin myös osoitusvelvollisuuden mukaisen

dokumentaation laatimisessa.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että henkilötietoja ei ollut

asianmukaisesti suojattu luvattomalta ja lainvastaiselta

käsittelyltä tai vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä,

tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta, eikä Vastaamo ollut

toteuttanut henkilötietojen turvallisen käsittelyn perus-

toimenpiteitä.

Puutteellisen dokumentaation vuoksi Vastaamo ei myöskään

pystynyt osoittamaan, että se olisi noudattanut asianmukaista

turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

Vastaamolle 608 000 euron suuruisen hallinnollisen

seuraamusmaksun.

9. Vastaamolle seuraamusmaksu 

tietosuojarikkomuksista 608 000 €

Tietoturvayhtiö Nixun teknisen tutkinnan
tuloksena todennäköisin syy potilas-
tietokannan vuodolle on ollut tietokannan
suojaamaton MySQL-portti, jossa tieto-
kannan root-pääkäyttäjätunnusta ei ollut
suojattu salasanalla.

Käyttäjätunnukselle oli myös annettu
oikeus kirjautua tietokantaan mistä tahan-
sa IP-osoitteesta.

Säännöllisellä käyttöoikeuksien katsel-
moinnilla olisi poikkeama mahdollisesti
voitu estää.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/psykoterapiakeskus-vastaamolle-seuraamusmaksu-tietosuojarikkomuksista


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

hallinnollisen seuraamusmaksun korkeakoululle tietosuoja-

rikkomuksista työntekijöiden sijaintitietojen käsittelyssä.

Rekisterinpitäjä käsitteli työntekijöiden sijaintitietoja tarpeet-

tomasti ja ilman lainmukaista perustetta työajan leimaamiseen

tarkoitetulla mobiilisovelluksella. Apulaistietosuojavaltuutettu

määräsi rekisterinpitäjän myös päättämään sijaintitietojen

käsittelyn.

Seuraamusmaksu ja käsittelykielto

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

rekisterinpitäjälle tietosuojarikkomuksista 25 000 euron

suuruisen seuraamusmaksun. Lisäksi apulaistietosuoja-

valtuutettu määräsi rekisterinpitäjälle käsittelykiellon, joka

kattaa kaiken sovelluksella kerättäviin ja jo kerättyihin

sijaintitietoihin kohdistuvan käsittelyn.

Seuraamusmaksun määrää tuntuvasti alentavana seikkana

otettiin huomioon, että ammattikorkeakoulun toiminnan

päätarkoituksena ei ole voiton tavoittelu.

8. Työajanseurannassa kertyneiden 

sijaintitietojen seuranta, 25 000€

Henkilötietojen käsittelylle täytyy aina
löytyä laillinen käyttötarkoitus sekä
käsittelyn oikeusperuste.

Peruste on määritettävä ennen käsittelyn
aloittamista. Kun henkilötietojen käsittely
sidotaan johonkin käsittelyperusteeseen,
perustetta ei voi enää vaihtaa toiseen.

Käsittelyperuste vaikuttaa merkittävästi
siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on
suhteessa rekisterinpitäjään.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/korkeakoululle-seuraamusmaksu-tietosuojarikkomuksista-tyoajanseurannassa-kertyneiden-sijaintitietojen-kasittelyssa


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi

aikakauslehtikustantamolle hallinnollisen seuraamusmaksun

suoramarkkinointiin liittyvistä tietosuojarikkomuksista.

Kustannusyritys on harjoittanut lehteä koskevaa suora-

markkinointia automatisoidulla soittojärjestelmällä eli niin

sanotuilla robottipuheluilla ilman puheluiden vastaanottajien

suostumusta. Robottipuheluissa ei ole varmistuttu siitä, että

rekisteröity pystyy käyttämään tietosuojaoikeuksiaan.

Henkilötietojen käsittelysopimusta ei ollut laadittu

Lisäksi rekisterinpitäjä ja sen lukuun suoramarkkinointi-

puheluita toteuttanut alihankkijayritys eivät olleet laatineet

yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämää käsittelysopimusta

suoramarkkinoinnin toteuttamiselle.

Rekisterinpitäjä on vastuussa

Seuraamuskollegio määräsi rekisterinpitäjälle 8 500 euron

suuruisen hallinnollisen seuraamusmaksun. Hallinnollisen

seuraamusmaksun määräämistä puolsivat erityisesti

rikkomusten vakavuus, luonne, kesto, rekisteröityjen määrä ja

teon tahallisuus.

7. Suoramarkkinointia robottipuheluilla ilman 

suostumusta ja DPA -sopimusta, 8 500 €

Automatisoidulla soittojärjestelmällä
toteutettu suoramarkkinointi rinnastetaan
esim. sähköpostisuoramarkkinointiin, joka
kuluttajille suuntautuvana vaatii vastaan-
ottajalta suostumuksen.

Kun myynti- ja markkinointitoimenpiteitä
tilataan alihankkijoilta, niin jos toimintaa
liittyy henkilötietojen käsittelyä, on siitä
laadittava aina erillinen tietojenkäsittely-
sopimus (DPA) sekä tilaajan on annet-
tava kirjalliset ohjeet henkilötietojen
käsittelystä toimittajalle.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/yritykselle-seuraamusmaksu-ilman-suostumusta-harjoitetusta-suoramarkkinoinnista-robottipuheluiden-avulla


ParkkiPate Oy:lle määrättiin hallinnollinen seuraamusmaksu

tietosuojalainsäädännön vastaisesta henkilötietojen

käsittelystä. Rikkomuksissa on ollut kysymys muun muassa

rekisteröidyn oikeuksien toteuttamatta jättämisestä, puutteista

tietojen säilytysajan rajoittamisessa sekä rekisteröidyn

tunnistamiseen liittyvistä käytännöistä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on saanut useita kanteluja

rekisterinpitäjän toiminnasta. Tietosuojavaltuutetun toimistolle

kannelleet henkilöt ovat pyytäneet rekisterinpitäjältä muun

muassa tietoa siitä, mistä heidän henkilötietonsa oli hankittu

ja millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Lisäksi hakijat

ovat pyytäneet esimerkiksi pääsyä omiin tietoihinsa tai

tietojen poistoa.

Rekisterinpitäjä on kieltäytynyt toimittamasta tietoja ennen

kuin se on varmistunut pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä.

Tunnistamista varten rekisterinpitäjä on vaatinut pyyntöjen

esittäjiä toimittamaan muun muassa henkilötunnuksensa ja

osoitteensa.

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio määräsi 

yritykselle 75 000 euron suuruisen seuraamusmaksun

6. Tietosuojarikkomuksia pysäköinninvalvonta-

maksujen yhteydessä, 75 000€

Rekisteröidyn oikeudet ovat yksi GDPR:n
kulmakiviä ja niiden toteuttamatta jättä-
minen aiheuttaa helposti seuraamuksia.

Huolehdi, että omassa organisaatiossasi
nämä oikeudet toteutuvat ja viesti niistä
tietosuojaselosteilla, jotka ovat vaivat-
tomasti rekisteröityjen saavutettavissa.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/58640544/Seuraamuskollegion+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+pys%C3%A4k%C3%B6inninvalvontamaksujen+yhteydess%C3%A4.pdf/9b105604-51e0-7beb-e21b-df1b504843e6/Seuraamuskollegion+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittely+pys%C3%A4k%C3%B6inninvalvontamaksujen+yhteydess%C3%A4.pdf?t=1619763172841


Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on

määrännyt Acc Consulting Varsinais-Suomelle (Independent

Consulting Oy) hallinnollisen seuraamusmaksun sähköisten

suoramarkkinointiviestien lähettämisestä ilman ennalta

annettua suostumusta ja rekisteröidyn oikeuksien

noudattamatta jättämisestä. Yritys ei ollut vastannut

rekisteröityjen oikeuksia koskeviin pyyntöihin tai toteuttanut

niitä eikä se pystynyt osoittamaan käsitelleensä henkilötietoja

lainmukaisesti.

Päätöksessä todetaan, että rekisterinpitäjän olisi ennen

suoramarkkinoinnin kohdistamista tullut erikseen selvittää

kyseisen henkilön asema yhteisössä ja arvioida etenkin,

liittyvätkö markkinoidut kurssit olennaisesti henkilön

työtehtäviin.

Rekisterinpitäjän luonnollisiin henkilöihin kohdistaman

suoramarkkinoinnin ei siis voida katsoa olleen yhteisölle

kohdistettua, ja rekisterinpitäjän olisi pitänyt pyytää

rekisteröidyltä sähköiseen suoramarkkinointiin suostumus.

Yritykselle määrättiin 7 000 euron seuraamusmaksu, joka

yhtiön liikevaihtoon suhteutettuna on suurin toistaiseksi

annettu hallinnollinen tietosuojarikkomukseen liittyvä sakko.

5. Sähköistä markkinointia ilman tarvittavaa 

suostumusta, 7 000 €

Kuluttajille suuntautuva tekstiviestimark-
kinointi ilman asiakassuhdetta tarvitsee
vastaanottajalta suostumuksen.

Yrityksiin suuntautuvaa sähköistä markki-
nointia voi toteuttaa oikeutetun edun
perusteella.

Tällöin on toteutettava tasapainotesti ja
informoitava käsittelystä rekisteröityjä
asianmukiasella tietosuojaselosteella.

Päätös ja perustelut

POHDINTAA

https://tietosuoja.fi/-/yritykselle-seuraamusmaksu-sahkoisen-suoramarkkinoinnin-harjoittamisesta-ilman-ennalta-annettua-suostumusta-ja-rekisteroidyn-oikeuksien-laiminlyonnista


Tietosuojavaltuutetun suorittamassa selvityksessä kävi ilmi,

että Taksi Helsinki ei ollut kertonut henkilötietojen käsittelystä

tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Yhtiö ei myöskään kertonut kanta-asiakasohjelman yhteydes-

sä suoritetusta automaattisesta päätöksenteosta ja profiloin-

nista tietosuojaselosteessaan. Yritys määrättiin muuttamaan

informointikäytäntöjään niin, että henkilötietojen käsittelystä

kerrotaan ymmärrettävästi. Tietojen on myös oltava helposti

saatavilla.

Selvityksessä havaittiin lisäksi dokumentointiin ja

henkilötietojen käsittelyn roolien määrittelyyn liittyviä puutteita.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen korjaamaan

käytäntöjään. Taksi Helsingin henkilötietojen käsittelyssä

ilmeni useita vakavia puutteita riskien tunnistamisessa,

tietosuojaperiaatteiden noudattamisessa ja rekisteröityjen

oikeuksien toteuttamisessa.

Yritykselle määrättiin 72 000 euron suuruinen seuraamus-

maksu. Kollegio arvioi maksun määrän oikeasuhteiseksi,

tehokkaaksi ja varoittavaksi.

4. Puutteita rekisteröityjen informoinnissa 

sekä käsittelyn dokumentoinnissa, 72 000 € 

Tässä tapauksessa otettiin myös kantaa
informointivelvoitteeseen ja sen vaati-
muksenmukaiseen toteuttamiseen.

Hyvänä ohjenuorana voisi käyttää
D-Fence Oy:n lanseeraamaa Big Five -
sääntöä:

1. Kartoita organisaation käytössä olevat
henkilörekisterit.

2. Tee niihin tietovirtakuvaukset.

3. Arvioi riskejä ja toteuta vaikutustenar-
viointeja sekä tasapainotestejä.

4. Tee rekisterikohtaiset tietosuojaselos-
teet ja julkaise ne.

5. Rakenna järjestelmä, jolla kokonai-
suutta on mahdollista suunnitella ja hallita
sekä osoittaa sen vaatimustenmukaisuus.

POHDINTAA

Päätös ja perustelut

https://tietosuojakeskus.fi/lataa-tietosuojaopas/
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/22406974/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittelyn+lainmukaisuudesta/60115710-2513-a359-6261-e821818b9ee1/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittelyn+lainmukaisuudesta.pdf


Tarpeettomasti työnhakijoiden tietoja keränneellä yrityksellä

oli päätöksen perusteluiden mukaan useita puutteita

tietosuojakäytännöissä.

Tietosuojavaltuutettu katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole

työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen

käsittelytapojen määrittämisen ja itse käsittelyn yhteydessä

toteuttanut tietosuojavaatimusten mukaisia riittäviä

organisatorisia tai teknisiä toimenpiteitä, jotta

tietosuojaperiaatteiden toteutuminen olisi saatu osaksi

henkilötietojen käsittelyä ja joilla olisi varmistettu, että

oletusarvoisesti olisi käsitelty vain kunkin erityisen

tarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja

Tietosuojavaltuutettu määräsi yrityksen poistamaan

tarpeettomat tiedot ja antoi huomautuksia puutteellisesta

dokumentoinnista. Lisäksi seuraamuskollegio määräsi

yritykselle 12 500 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Rekisterinpitäjän vastuulla on, että tietosuojaa koskevaa

lainsäädäntöä noudatetaan. Tietämättömyys lain sisällöstä ei

poista tätä vastuuta eikä johda rangaistuksen määräämättä

jättämiseen.

3. Työnhakijoiden henkilötietoja kerättiin 

tarpeettomasti, 12 000 € 

POHDINTAA

Tietojen minimointi on yksi tietosuoja-
asetuksen kulmakivistä: Henkilötietoja saa
käsitellä vain silloin, kun se on tarpeellista
käsittelyn tarkoituksen kannalta.

Käsiteltävien henkilötietojen on oltava

- asianmukaisia

- olennaisia

- rajoitettuja

Henkilötietoja ei saa kerätä tai käsitellä laa-
jemmin kuin on välttämätöntä käyttö-
tarkoituksen kannalta.

Päätös ja perustelut

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/22406974/Ty%C3%B6nhakijoiden+henkil%C3%B6tietojen+ker%C3%A4%C3%A4minen+tarpeettomasti.pdf/6cedce13-60cd-c6f9-60cf-b9c8e17db10a/Ty%C3%B6nhakijoiden+henkil%C3%B6tietojen+ker%C3%A4%C3%A4minen+tarpeettomasti.pdf


Toisessa päätöksessä tietosuojavaltuutetulle oli kanneltu siitä,

että vesihuoltopalveluyritys käsitteli työntekijöidensä

sijaintitietoja paikantamalla ajoneuvoja ajotietojärjestelmän

avulla.

Rekisterinpitäjä ei ollut tehnyt EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaista vaikutustenarviointia ennen sijaintitietojen

käsittelyn aloittamista. Sijaintitietoja käytettiin muun muassa

työajanseurantaan.

Vaikutustenarviointi on tehtävä, kun käsittelystä

todennäköisesti seuraa korkea riski rekisteröidyn henkilön

oikeuksille ja vapauksille. Arviointi on tehtävä muun muassa,

jos käsitellään heikommassa asemassa olevien rekisteröityjen

sijaintitietoja tai sijaintitietoja käytetään järjestelmälliseen

valvontaan.

Tieto tilanteista, joissa sijaintitietojen käsittelyyn perustuva

vaikutustenarviointi on tehtävä, on julkaistu muun muassa

tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla. Seuraamuskollegio

määräsi yritykselle 16 000 euron suuruisen seuraamus-

maksun.

2. Tietosuojaa koskevaa vaikutusten-

arviointia (DPIA) ei ollut tehty, 16 000 €

POHDINTAA

Vaikutustenarviointi auttaa rekisterinpitäjää
tietosuojalainsäädännön vaatimusten nou-
dattamisessa, sen dokumentoinnissa ja
osoittamisessa.

Tietosuojavaltuutettu on julkaissut
sivuillaan kriteeristön siitä, milloin
vaikutustenarviointi on tehtävä.

Tutustu kriteeristöön ja tarkastele oman
organisaatiosi kannalta asiaa. Jos olet
kahden vaiheilla siitä, pitääkö arviointi
tehdä vai ei, niin tee se.

Päätös ja perustelut

https://tietosuoja.fi/documents/6927448/22406974/Ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden+sijaintitietojen+k%C3%A4sittely+ja+vaikutustenarviointi.pdf/2d04e545-d427-8a0d-3f4d-967de7b428ac/Ty%C3%B6ntekij%C3%B6iden+sijaintitietojen+k%C3%A4sittely+ja+vaikutustenarviointi.pdf


1. Puutteita muuttoilmoitusta tehneiden 

informoinnissa, 100 000 €

Tietosuojavaltuutetulle kannelleet henkilöt olivat tehneet

muuttoilmoituksen Posti Oy:lle, minkä jälkeen he olivat saaneet

yhteydenottoja ja suoramarkkinointia eri yrityksiltä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessä kävi ilmi, ettei

Posti ollut kertonut rekisteröidyille heidän oikeuksistaan (mm.

oikeudesta kieltää tietojen luovuttaminen) muuttoilmoituksen

tekemisen yhteydessä.

Yrityksen olisi pitänyt kertoa selkeästi, että asiakkailla on

oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Posti oli ilmoittanut

oikeudesta ainoastaan niille asiakkaille, jotka ostivat

lisäpalveluita muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi.

Rikkomus koski 161 000 asiakasta pelkästään vuoden 2019

aikana. Seuraamuskollegio määräsi Posti Oy:lle 100 000

euron suuruisen seuraamusmaksun.

Seuraamusmaksu oli tulkinnanvarainen

Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi myöhemmin Postin saaman

sakon, taustaa asiaan löytyy AMSL:n blogista.

POHDINTAA
Yksi tietosuoja-asetuksen kulmakivistä on
informointivelvollisuus: Rekisterinpitäjän on
annettava rekisteröidyille helposti saatavilla
olevassa ja ymmärrettävässä muodossa
tieto siitä, miten heidän tietojaan kyseisessä
organisaatiossa käsitellään.

Informointivelvoitteeseen vastataan ”tieto-
suojaseloste”-nimisellä dokumentilla.

Tietosuojaselosteen sisältöä ja sen saa-
vutettavuutta määritellään lainsäädännöllä.

Lataa maksuton tietosuojaselosteopas >>

Päätös ja perustelut

https://www.asml.fi/blogi/posti-gdpr-sakko-kumoaminen-huomiota/
https://tietosuojakeskus.fi/lataa-tietosuojaopas/
https://tietosuoja.fi/documents/6927448/22406974/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittelyn+l%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+ja+rekister%C3%B6idylle+toimitettavat+tiedot.pdf/b869b7ba-1a05-572e-d97a-9c8a56998fc1/Henkil%C3%B6tietojen+k%C3%A4sittelyn+l%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+ja+rekister%C3%B6idylle+toimitettavat+tiedot.pdf


1. Henkilötietojen käsittelyperusteet kuntoon

Henkilötietoja saadaan käsitellä vain erikseen säädetyillä

käsittelyperusteilla. Käsittelyperusteet on määriteltävä ennen

käsittelyn aloittamista. Pohdi huolellisesti eri rekisteröityjen

ryhmiä, tietojen käyttötarkoituksia ja määrittele käsittelyiden

oikeusperusteet kuntoon.

2. Käsittelystä informoiminen rekisteröidyille

Kiinnitä erityistä huomiota käsittelyn tarkoituksen

määrittämiseen. Rekisteröidyllä tulee olla selkeä käsitys siitä,

mihin kaikkiin tarkoituksiin hänen henkilötietojaan käsitellään.

Julkaise käsittelyä koskevat tiedot helposti rekisteröidyn

saataville ja tarjoa se ymmärrettävässä, tiiviissä ja selkeässä

muodossa.

3. Riittävien teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden

toteuttaminen ja niiden dokumentointi

Toteuta ainakin seuraavat toimenpiteet ja dokumentoi

tulokset: henkilötietorekistereiden kartoitus, seloste käsittel-

ytoimista, tietovirtakuvaukset, tietosuojaselosteet sekä

jatkuvan toteutuksen suunnitelma.

Mitä annetuista seuraamusmaksuista on 

opittavissa ja miten niiltä voisi itse välttyä?

POHDINTAA

Osoitusvelvollisuus

Osoitusvelvollisuus on keskeinen periaate
tietosuoja-asetuksessa. Jos rekisterin-
pitäjä ei pysty osoittamaan noudattavansa
tietosuoja-asetuksen velvoitteita, siitä voi
aiheutua maineriskin lisäksi hallinnollisia
seuraamuksia.

Osoitusvelvollisuuden tarkoituksena ei ole
pelkästään lakisääteisten vaatimusten
toteuttamisen arviointi. Sen tarkoituksena
on myös näyttää, miten rekisterinpitäjä
kunnioittaa rekisteröityjen eli henkilötieto-
jen käsittelyn kohteena olevien tieto-
suojaa.

Osoitusvelvollisuus tarkoittaa myös
dokumentointivelvollisuutta, käytännössä
tiettyjen toimenpiteiden tekemistä ja
kirjaamista.

Osoitusvelvollisuus?

https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus


Mitä tietosuojapuutteista voi seurata (1-4) ja miksi (5-6)?

1. Kauppojen menetyksiä

Ostajat tarkistavat enenevissä määrin 
toimittajien tietosuoja-kelpoisuuden ja 
pudottavat jo arviointivaiheessa pois ne, 
joilla se ei näytä olevan vaatimusten 
mukainen.

2. Sakko

Hallinnollinen sakko, joka voi olla 
jopa  2 - 4 % yrityksen 
liikevaihdosta. Prosessit alkavat 
usein ilmiantojen kautta.

3. Syyte

Johdon leväperäinen 
suhtautuminen tietoturvaan ja –
suojaan voi johtaa syytteeseen, 
kuten Vastaamon tapauksessa 
2022.

6. Tietomurto

Vuosikausia kasvussa ollut trendi: 
rikolliset hakevat haavoittuvuuksia 
sisältäviä järjestelmiä, anastavat tiedot 
jonka jälkeen kiristävät uhreja.

5. Päättyneet sopimus- tai työsuhteet

Riitaisat erot voivat saada ihmisiä 
tekemään asioita, joita he eivät tavallisesti 
tekisi. ”Suomi on kateellisten naapureiden 
luvattu maa” , kuten sananlasku kuuluu.

4. Selvityspyyntöjä 

Erilaisia aikaa, rahaa ja hermoja 
vieviä toiminnan selvityspyyntöjä, 
tietojen käyttökieltoja tai näiden 
yhdistelmiä.

https://tietosuojavastuu.fi/
https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle
https://enforcementtracker.com/
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2020/20200629


Tietosuojan toteuttaminen käytännön tasolla

1. Kartoita käytössänne 
olevat henkilörekisterit

3. Tee kartoittamiisi 
rekistereihin tietovirtakuvaukset

4. Tee rekisterikohtaiset 
tietosuojaselosteet

5. Ohjeista ja kouluta 
henkilöstöä

10. Luo järjestelmä, jolla suunnittelet, 
toteutat, hallitset ja osoitat yrityksen 
GDPR-kelpoisuuden

2. Tee seloste 
käsittelytoimista

6. Tee tarvittavat 
tasapainotestit

7. Toteuta vaikutustenarvionnit

8. Suunnittele tietoturvaloukkausten 
ja tietopyyntöjen hallintaprosessit

9. Tee tietosuojasopimukset 
ohjeistuksineen kuntoon

Muista ottaa huomioon
myös mahdollinen muu
lainsäädäntö, joka määrit-
telee käsittelyä oman
organisaatiosi kohdalla



Kumppanit

Vaatimuksista kilpailueduksi

Toteutettuasi tarvittavat tietosuojatoimenpiteet 
sekä osoitusvelvollisuuteen liittyvät dokumentit. 
Varmistu että kumppaneillasi on asiat kunnossa. 
https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus

Julkaise oma GDPR-kelpoisuutesi omilla 
verkkosivuillasi sekä ilmoita kelpoisuudestasi
www.tietosuojavastuu.fi -palvelussa.

Yrityksen tietosuojatasoon vaikuttavat kaikki 
yrityksen  sidosryhmät. Haasta heidät 
mukaan, tehdään yhdessä Suomesta 
maailman paras tietosuojamaa!  
www.tietosuojatalkoot.fi 

Käy tarkistamassa organisaationne 

nykytilanne tietosuojakatsastuksessa. 

Maksuttoman tarkastuksen voit tehdä 

osoitteessa  www.tietosuojakatsastus.fi

Asiakkaat

Henkilöstö

Kilpailu-

tukset

Viran-

omaiset

Sopimukset

Tarkista

Toteuta

Julkaise

Haasta

Tietosuoja on keskeinen osa lähes
kaikkia yrityksen toimintoja:

https://tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus
http://www.tietosuojavastuu.fi/
http://www.tietosuojatalkoot.fi/
http://www.tietosuojakatsastus.fi/


Vaatimukset haltuun Easy GDPR -palvelulla, joka koostuu 

kolmesta osiosta:

1. Verkkopalvelu

Katso video tästä!

2. Materiaalipankki

• Helppokäyttöinen

• Ohjaa toimintaa

• Valmiiksi auki kirjoitettu 
sisältö, yli 70 sivua

• Rajapinnat Suomen 
Asiakastieto ja 
tietosuojavastuu.fi

• Sertifioitu Avainlippu -
palvelu

• Rajaton ja lisämaksuton 
Pro-versiossa

• Auttaa arjen ongelmissa

• Hyödynnettävissä esim. 
tarjouskilpailuissa

• Vaatimukset käännetään 
kilpailueduksi

• Sopimuspohjia

• Mallilomakkeita

• Auditointimuistioita

• Tietosuojakoulutus

• Yrityksen 
tietoturvapolitiikka

• + paljon muuta

3. Asiantuntijatuki Miten palvelu toimii?

09 623 14 18

info@d-fence.eu

https://www.d-fence.fi/easy-gdpr
https://www.youtube.com/watch?v=2AbjDg_14HU
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