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Muutoshistoria 
versio pvm kuka ja selite 
0.9 18.2.2021 PH, ensi versio 

kommentoitavaksi 
0.9.1 8.3.2021 PH, ensimmäinen kierros 

muokkauksia 
kommenttien mukaan 

0.9.2 18.3.2021 Ulkopuolisen asiantuntijan 
muokattu versio 

0.9.3 18.3.2021 PH muokattu versio 
0.9.4 22.3.2021 PH muokattu versio, 

muutokset hyväksytty 
0.9.5 24.3.2021 TL muutoksia 
1.0 25.3.2021 Hallitus, Ensimmäinen 

hyväksytty ja julkaistu 
versio 

1.0.1 7.5.2021 PH Korjaus käännöstä 
varten 
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Tietosuojapolitiikka 
 
Johdanto 
 
Tietosuojasta huolehtiminen on osa Granon riskien- ja jatkuvuudenhallintaa sekä 
vastuullisia toimintaperiaatteita. Tietosuojapolitiikassa määritellään, miten kaikissa 
Granon-konsernin (myöhemmin Grano) toiminnoissa ja toimintamaissa varmistetaan 
henkilötietojen lainmukainen käsittely sekä tietosuojan korkea taso. 
 
Tietosuojapolitiikan kattavuus ja tavoitteet  
 
Tietosuojaan kuuluvat henkilöiden yksityiselämän suoja ja yksityisyyden suojaa 
turvaavat muut oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.   
 
Tietosuojapolitiikalla pyritään turvaamaan Granon asiakkaiden, työntekijöiden ja 
muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden henkilötiedot, sekä varmistamaan 
henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksien noudattaminen. 
 
Granon tietosuojaperiaatteiden tavoitteena on varmistaa, että henkilötietoja 

• käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta 
läpinäkyvästi 

• kerätään ja käsitellään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten 
• kerätään vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen 

nähden 
• päivitetään aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on 

poistettava tai oikaistava viipymättä 
• säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin 

kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten 
• käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti 

 
Tietojen elinkaari ja käyttö   
 
Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn 
muuhun käsittelyperusteeseen. Henkilötietoja käsitellään vain perustellun 
käyttötarkoituksen johdosta ja vain siinä määrin ja niin kauan, kun se on 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista. Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään 
varmistamaan ja tietoja päivitetään henkilöltä itseltään tai luotettavista lähteistä. Kun 
tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan 
asianmukaisesti. 
 
Tietoja käytetään niitä kerättäessä kuvattuihin tarkoituksiin lainsäädännön ja asetusten 
sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan vain nimenomaisesti kerrotulla tai laissa 
mainitulla perusteella ja nimenomaisesti kerrotuille tai laissa mainituille luovutuksen 
saajille. Tietoja saatetaan siirtää rekisterinpitäjän sijaintivaltion ulkopuolelle, mikäli 
siirto on tarkoituksenmukaista, ja kyseistä rekisteriä koskeva lainsäädäntö sallii siirron. 
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Tällöin noudatetaan siirtoa koskevia, kunkin maan lainsäädännössä mahdollisesti 
säädettyjä menettelyitä.   
 
 
Rekisteröityjen informointi 
 
Rekisterinpitäjä on Granoon kuuluva yhtiö, jonka käyttötarkoitusta varten 
henkilötiedot on kerätty. Kustakin henkilörekisteristä laaditaan lainsäädännön 
edellyttämä dokumentaatio. Rekisteröidyille tarjotaan laissa määritetty tai muuten 
tarpeellinen informaatio henkilötietojen käsittelystä tietoja kerättäessä sekä 
mahdollisuuksien mukaan myös muulla tavoin, esim. rekisterinpitäjien verkkosivuilla. 
 
 
Vastuut ja organisointi 
 
Vastuu tietosuojan toteuttamisesta on johtoryhmällä ja liiketoimintajohdolla. Koko 
henkilökunnan tulee tuntea ja hallita omaa vastuualuettaan koskeva 
tietosuojasääntely ja -riskit.  Granossa toimii tietosuojaryhmä, joka ohjaa ja kehittää 
tietosuojan toteutumista, sekä neuvoo tietosuoja-asioissa.  
 
Granossa tiedon omistava yksikkö vastaa tietosuojasta myös ulkoistaessaan tietojen 
käsittelyn. Se huolehtii, että valittu kumppani noudattaa tätä tietosuojapolitiikkaa. 
Henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta laaditaan aina kirjallinen sopimus, jossa 
osapuolten vastuut ja velvollisuudet määritellään. 
 
 
Tietosuojan varmistaminen 
 
Tietosuoja-asiat kuuluvat osana uusien työntekijöiden perehdytykseen ja niistä 
järjestetään säännöllisesti koulutusta kaikille työntekijöille.  

Uudet työntekijät suorittavat tietosuojaan liittyvän koulutuksen perehdytyksen 
yhteydessä. Koulutus suoritetaan jatkossa aina vuosittain. Koulutuksien 
suoritusastetta seurataan ja suorituksista ylläpidetään rekisteriä. 
 
Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo laissa säännelty tai erikseen sovittu 
ja dokumentoitu vaitiolovelvollisuus. Koko Granon henkilökunta on allekirjoittanut 
salassapitosopimuksen. 

Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien käyttöä kontrolloidaan Granon 
käyttäjähallintaratkaisulla tai muuten dokumentoiduilla menettelyillä. Lokitiedot 
kerätään erikseen laissa säädetyllä tai muutoin riittävällä tarkkuudella kaikista 
rekisteristä.  

Menettely tietosuojan vaarantuessa 
 
Katsomme tietosuojaa vaarantavaksi toiminnaksi kaiken henkilötietojen käsittelyä 
koskevien lakien ja EU:n tietosuoja-asetuksen, tämän tietosuojapolitiikan tai sen 
perusteella annetun ohjeistuksen vastaisen toiminnan. Mikäli arvioimme tietosuojaa 
vaarantavan toiminnan täyttävän lainsäädännössä kuvatun rangaistavan toiminnan 
tunnusmerkistön, annamme asian viranomaisten tutkittavaksi. Mikäli vaaraa 
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aiheuttava toiminta ei täytä em. tunnusmerkistöä, mutta vaarantaa tietosuojaa, voi 
asiasta seurata huomautus, varoitus tai työ- tai sopimussuhteen päättäminen. 
Mikäli tietosuojan epäillään tai havaitaan vaarantuneen, asia tutkitaan, riskit arvioidaan 
sekä tietosuojapoikkeama dokumentoidaan viipymättä. Lisäksi asiasta ilmoitetaan 
ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle, jonka tietosuoja on vaarantunut, 
edellyttäen, että ilmoittaminen on aiheellista korjaavien toimenpiteiden 
suorittamiseksi tai vahingon rajaamiseksi. Kukin rekisterinpitäjä arvioi ja valvoo 
tietosuojan toteutumista omissa toiminnoissaan. 
 
Tiedottaminen henkilöstölle, rekisteröidyille ja sidosryhmille 
 
Tästä tietosuojapolitiikasta ja sen muutoksista tiedotetaan Granon henkilökunnalle 
yhtiön intranetissä. Tämän lisäksi Granossa annetaan sisäisiä ohjeita tietosuoja-
asioista. Lisäksi kulloinkin voimassa oleva tietosuojapolitiikka julkaistaan grano.fi -
sivustolla.  Tietosuojapolitiikan ajantasaisuus katselmoidaan vuosittain. 
 
 


