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Helppokäyttöinen 
apuväline tietosuojan 

arviointiin, 
tehtävähallintaan ja 

johtamiseen 

Asiantuntijapalvelumme 
tietosuojatyösi tueksi

Valmennamme, 
tuemme ja 

koulutamme

Modernisoimme 
henkilötietoja 

käsittelevät 
tietojärjestelmäsi EU:n 
tietosuoja-asetuksen 

vaatimuksia vastaaviksi

Ratkaisumme ja palvelumme tietosuojatyön tueksi



Organisaation 
tietoympäristö 

EU:n tietosuoja-asetus



Kukaan ei voi noudattaa viranomaisen vaatimuksia 24/7

Tietosuojatyön tulee olla..
• Suunnitelmallista

• Järjestelmällistä

• Tarkoituksenmukaista

EU:n tietosuoja-asetus
Soveltaminen alkaa 25.5.2018



Mitä GDPRdesk ratkaisee?

1. Miten hoitaa kaikki tietosuojaan liittyvät 
velvoitteet? 

2. Miten pysyä velvoitteiden osalta 
tilanteen tasalla?



• Toimittajan ylläpitämät 
viranomaisvaatimukset ja näistä 
johdetut selkokieliset rekisteri- ja 
järjestelmävaatimukset

• Tietosuojan dokumentointi 
rekisteri- ja järjestelmäkohtaisesti 
– esim. kirjatut vastaavuudet 
em. vaatimuksiin

• Tietosuojatyöhön liittyvät 
ohjeistukset ja käytännöt 
yhdestä paikasta

• Tietoja käsittelevien 
ulkopuolisten organisaatioiden 
ja henkilötietojen käsittelyyn 
liittyvien sopimusten hallinnointi

GDPRdesk - ominaisuudet

Tietosuojaselvitys 
ja -käytännöt

• Pyyntöjen ja poikkeamien
asianhallintamainen käsittely

• Auditoinnit ja auditoinneissa 
tehdyt havainnot

• Toimenpiteiden hallinta ja 
vastuutus

• Näkymä rekisteröityihin 
henkilöihin suostumuksineen

Tietosuojatyön tuki

• Ajantasainen tilannekuva 
rekisterien ja järjestelmien 
tietosuojan tilasta

• Raportointi organisaation 
sisäisesti prosessi- ja 
liiketoimintavastaaville

• Raportointi viranomaisille

Tietosuojatilanteen 
raportointi
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• Tietosuojatyön hallittu johtaminen – Tiedät mikä organisaation 
tietosuojan tila on juuri nyt, mitä on suunnitteilla ja mitä asioita on 
avoimena juuri nyt.

• Osoitusvelvollisuuden täyttäminen – Järjestelmään koottu data osoittaa 
raportein ja tilastoin, että organisaatio toimii tietosuojavelvoitteiden 
mukaisesti

• Järjestelmällisyys ja tehokkuus – Tietosuojaan liittyvien pyyntöjen ja 
poikkeamien järjestelmällinen, keskitetty ja aukoton käsittely

• Läpinäkyvyys – Kaikki rekisterit ja järjestelmät sekä tietosuojaan liittyvät 
tapahtumat yhdessä paikassa kootusti.

• Ajantasainen seuranta ja raportointi – Tehokas ja kattava raportointi 
viranomaisille tietosuojan järjestelmällisestä ja suunnitelmallisesta 
hoitamisesta

• Riskien minimointi ja todentaminen – Historia tietosuojan tilan 
kehittymisestä ajan saatossa

Hyödyt



On aika kysymysten…



Kiitos!

perttu.marttila@soulcore.fi
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