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Kysely: 7 % organisaatioista uskoo olevansa täysin valmiita tietosuoja-
asetukseen määräaikaan mennessä 
 
Tietosuojan tärkeys on korostunut viime aikoina, kun analytiikkayhtiö Cambridge Analytica käytti väärin 
yksityishenkilöiden Facebook-tietoja. SAS Instituten tuoreen kyselyn mukaan 93 prosenttia globaaleista 
organisaatioista ei täytä vielä täysin EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Joka toinen organisaatioista 
uskoo, että uudella asetuksella on merkittävä vaikutus tekoälyhankkeisiin.  
 
SAS Instituten tekemän kyselyn mukaan 46 prosenttia globaalien organisaatioiden edustajista uskoo, että he ovat 
valmiita, kun tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR astuu voimaan 25.5. Euroopassa 53 
prosenttia organisaatioiden edustajista ajattelee täyttävänsä vaatimukset määräaikaan mennessä. Yhdysvalloissa 
toimivissa organisaatioissa luku on 30 prosenttia. 
 
Uusi tietosuoja-asetus antaa yksityishenkilöille oikeuden hallita henkilötietojensa käsittelyä eri organisaatioissa. 
Asetus koskee kaikkia EU-kansalaisten henkilötietoja säilyttäviä ja käsitteleviä organisaatioita, vaikka yritys ei olisi 
Euroopan unionissa. 
 
”Organisaatioiden velvollisuus on kertoa asiakkailleen avoimesti, kuinka heidän henkilötietojaan käytetään. 
Onnistuakseen siinä organisaatiot tarvitsevat pitkän tähtäimen tiedonhallintasuunnitelman, joka koskee kaikkia 
liiketoiminnan osa-alueita. Tietosuojasta huolehtimista ei voi jättää vain IT-osastojen harteille, muistuttaa SAS 
Instituten GDPR-asiantuntija ja johtava konsultti Jarno Lindqvist. 
 
Asetuksesta on hyötyä organisaatioille 
 
Useimmat organisaatiot eivät täytä kyselyn mukaan asetusta määräajassa, vaikkakin töitä sen eteen tehdään.  
 
Kuitenkin 93 prosenttia vastaajista kertoo, että organisaatiolla on olemassa suunnitelma vaatimusten 
toteuttamiseksi. Valtaosa vastaajista uskoo, että heidän organisaationsa hyötyy uudesta asetuksesta. 
 
”Asetus voi lopulta palvella myös organisaatioiden etua. Sen ansiosta yritysten tiedonhallinta paranee, mikä voi 
johtaa tuottavuuden kasvuun ja kykyyn ymmärtää sekä palvella asiakkaita paremmin”, toteaa SAS Instituten uusi 
Suomen maajohtaja Kimmo Havu. 
 
Euroopassa 91 prosenttia organisaatioista uskoo, että tietosuoja-asetus parantaa yrityksen tiedonhallintaa. 
Vastaajista 68 prosenttia ennakoi, että asetus lisää asiakkaiden ja organisaation välistä luottamusta. 
 
Kyselyn tärkeimpiä huomioita olivat: 

• 58 prosentilla organisaatioista on selkeä suunnitelma tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi ja 35 
prosenttia suunnittelee sellaisen laatimista. Vuonna 2017 vastaavaan kyselyyn vastanneista vasta 45 % 
oli laatinut suunnitelman. 

o Kuitenkaan neljä prosenttia eurooppalaisista ja 15 prosenttia yhdysvaltalaisista organisaatioista ei 
aio laatia toimintamallia asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. 

• Yrityksistä 75 prosenttia hyödyntää tai aikoo hyödyntää ulkoista konsultointia GDPR-asioissa. 
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• Vastaajista 63 prosenttia on sitä mieltä, että uudella asetuksella on merkittävä vaikutus liiketoiminnan 
harjoittamiseen. 

• Henkilötietojen tunnistaminen kaikista datalähteistä ja tietosuoja-asetuksen noudattamiseen tarvittavan 
osaamisen kartuttaminen ovat organisaatioiden mukaan suurimmat haasteet asetukseen 
valmistautumisessa. 

• Lisäksi vajaa puolet (49 prosenttia) kokee, että asetuksella on merkittävä vaikutus tekoälyhankkeisiin. 
Erityisesti henkilötietoja koskevat velvoitteet, kuten tietojen tallentaminen henkilön luvalla, lupien 
esittäminen tarkastajille sekä ihmisen osallistuminen tekoälyn tekemiin päätöksiin huolettivat vastaajia.  

• 75 prosenttia vastaajista odottaa asetuksen vaikuttavan merkittävästi IT-toimintoihin.  
 

Kyselymenetelmä 
 
SAS toteutti helmikuun aikana 2018 maailmanlaajuisen kyselyn, johon vastasi 183 yrityksen tietosuoja-
asetuksesta huolehtivaa työntekijää eri toimialoilta. Tulosraportti nostaa esiin haasteita ja mahdollisuuksia, joita 
organisaatiot kohtaavat valmistautuessaan uuteen EU:n tietosuoja-asetukseen. 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: 
 
Kimmo Havu, toimitusjohtaja, p. 0400 6044 61, s-posti: kimmo.havu@sas.com 
Jarno Lindqvist, Principal Business Solutions Manager, p. 050 4344 721, s-posti:jarno.lindqvist@sas.com 
 
Tietoa SASista 
 
SAS on analyyttisten liiketoimintaohjelmistojen ja -palvelujen markkinajohtaja. Innovatiivisten ratkaisujensa avulla 
SAS auttaa asiakkaitaan kehittämään toimintaansa ja tekemään parempia päätöksiä nopeammin. 
Lisätietoa: www.sas.com/finland  
 
 
 
 


