
Tietosuojakurssi (GDPR)
energia-aloille

Verkkopohjainen, GDPR-vaatimukset täyttävä 
tietosuojakurssi, räätälöitynä energiayhtiöiden tarpeisiin

Sisältää erilliset kurssikokonaisuudet asiantuntija-/
toimihenkilöille, asiakaspalvelijoille ja asentajille sekä 

yhtiön ulkopuolisille urakoitsijoille



EU:n uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) korvaa EU:n henkilötietodirektiivin ja 
Suomessa myös henkilötietolain. Uuden lainsäädännön soveltaminen alkaa koko EU:n 
alueella 25.5.2018. Tämä tarkoittaa yhtäläisen sääntelyn voimaantuloa koko unionin 
alueella ja tuo mukanaan merkittäviä muutoksia yrityksille ja yhteissöille sekä erityisiä 
oikeuksia kuluttajille.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Henkilötiedon käsite laajenee käsittämään kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa 
olevaan henkilöön liittyvät tiedot, kun henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa 
näistä.

Energiayhtiöt käsittelevät esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

- Nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnus

- Maksutiedot

- Kulutustiedot

- Liittymätiedot ja kiinteistötiedot

Direktiivi edellyttää, että henkilötiedot käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja 
läpinäkyvästi. Henkilötietoja saa kerätä vain nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, 
eli tiedot on sidottava käyttötarkoitukseen. Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, 
olennaisia ja rajoitettuja suhteessa käsittelyn tarkoituksiin eli tietoja tulee minimoida. 
Vaatimuksena direktiivissä on lisäksi se, että henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja 
päivitettyjä ja että on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet 
epätarkkojen ja vanhentuneiden tietojen poistamiseksi tai oikaisemiseksi. Tietoja saa 
myös säilyttää ainoastaan käsittelyn edellyttämän ajan. 

Tietosuojakurssi energiayhtiöille

• Mahdollistaa tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvän koulutuksen  
järjestämisen helposti ja kustannustehokkaasti kaikille tarvittaville sidosryhmille

• Tietosisältö on suunniteltu energiayhtiöiden näkökulmasta, ja on tarvittaessa myös  
räätälöitävissä yhtiökohtaisesti

• Automaattisesti suorituksista muistuttava ja tarvittavat raportit mahdollistava 
järjestelmä 

• Vuosittain päivittyvä sisältö 

Etuja



Headpowerin ratkaisu energiayhtiöiden tietosuojakoulutukseen ja 
GDPR-direktiivin täyttämiseen

HeadPower Tietosuojakurssi on verkkopohjainen tietosuojakurssi, joka on räätälöity 
energia-alan tarpeisiin. Tuote sisältää erilliset kurssikokonaisuudet johdolle/tietosuojas-
ta vastaaville, asiantuntija/toimihenkilöille, asiakaspalvelijoille sekä asentajille ja yhtiön 
ulkopuolisille urakoitsijoille. 

Kurssi on toteutettu selainpohjaisesti ja se voidaan suorittaa joustavasti omaan tahtiin. 
Kaikista suorituksista jää jälki ja suoritukset ovat pääkäyttäjien toimesta hallittavissa 
keskitetysti. Suoritukset voi raportoida ja liittää esim. osaksi laatu- tai tietosuoja-
auditointeja. Järjestelmä myös muistuttaa puuttuvista ja vanhentuvista suorituksista. 

Kurssikokonaisuuksien sisältö päivittyy automaattisesti vuosittain.
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