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Hyvä asiakkaamme, 

Olemme päivittäneet KL2004 Yleiset sopimusehdot TAL2018 Yleisiksi sopimusehdoiksi. Uusissa alan yleisissä 
sopimusehdoissa on parannettu luettavuutta ja ymmärrettävyyttä sekä huomioitu uusia alan palveluiden asettamia 
näkökohtia ja tietotekniikan kehittymisestä johtuvia kysymyksiä. Edelleen sopimusehdoissa on määritelty molempien 
sopijapuolten vastuukysymyksiä selkeimmiksi. Samalla olemme liittäneet osaksi sopimusehtoja Sopimuksen henki-
lötietojen käsittelystä TAL2018 liitteineen vastaamaan 25.5.2018 voimaan astunutta EU:n tietosuoja-asetusta 
(GDPR).  

Käytännön toimintaohjeita 

Olemme laatineet asiakkaillemme käytännön toimintaohjeita EU:n tietosuoja-asetuksen hallintaan.  
Tutustukaa niihin tästä linkistä!  
Annamme mielellämme lisätietoja asetukseen ja käytänteisiin liittyen. Econia toimii asetuksen mukaisesti asiakkaiden 
valtuuttamana henkilötietojen käsittelijänä. Asiakasyrityksemme on työntekijärekisterin ylläpitäjä ja rekisterinpi-
täjän vastuu on asiakkaalla.  

Suositeltavia toimintamalleja, OmaEconia vaihtoehtona 

Econia on perehtynyt laajasti tietosuojalainsäädäntöön ja luonut suositeltavia toimintamalleja arkaluonteisten henkilö-
tietojen käsittelyyn. Avointa sähköpostiverkkoa ei pidetä turvallisena ja luotettavana välineenä henkilötietojen välityk-
seen. Olemme kehittäneet viimeistä testausta vaille valmiiksi luotettavan ja turvallisen henkilötietojen välityskanavan 
OmaEconian, joka toimii täysin suljetussa verkossa. OmaEconia toimii molempiin suuntiin sekä asiakkaalta palkka-
hallintoon että palkkahallinnosta asiakkaalle. Kaikki aineisto arkistoituu sovitussa laajuudessa suljetussa ympäris-
tössä ja tietoturvallisesti.  

Halukkaat voivat testata uutta järjestelmäämme ilmaiseksi vuoden 2018 loppuun asti. Toimithan nopeasti, sillä 
testipaikkoja on rajatusti! Pääset rekisteröitymään OmaEconiaan tästä linkistä.  

Olemme myös ottaneet käyttöön salasanalla suojatun Turvapostin arkaluonteisten henkilötietojen välitykseen asiak-
kaalle. Voitte myös toimittaa palkanlaskijallenne tiedot omalla valitsemallanne suojatulla kanavalla.  

Palkkaerittelyt on edelleen mahdollista lähettää suojaamattomalla sähköpostilla. Lainsäädäntö ei aseta kieltoja säh-
köpostin käytölle. Voimme siis halutessanne myös jatkaa sähköpostilla. Suosittelemme kuitenkin sähköpostin lähet-
tämistä salasanalla suojattuna, mikäli sisältö on arkaluonteista.  

Toimeksiantosopimus, TAL2018 sopimusehdot, Sopimus henkilötietojen käsittelystä TAL2018 

Lopuksi pyydämme Teitä tutustumaan huolellisesti liitteenä olevaan Toimeksiantosopimukseen TAL2018 sopimus-
ehtoineen. Edelleen pyydämme tutustumaan Sopimukseen henkilötietojen käsittelystä TAL2018. Ehdot ovat katto-
järjestömme Taloushallintoliiton ohjeiden ja mallin mukaiset. Täydentäkää yrityksenne tiedot ja allekirjoittakaa mo-
lemmat ehdot yhdellä Visma Sign sähköisellä allekirjoituksella. Tunnistautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla verkko-
pankkitunnuksilla. Tulostakaa tai tallentakaa oma kappaleenne suoraan järjestelmästä allekirjoituksen jälkeen.  

On myös mahdollista palauttaa paperiset versiot. Tällöin pyydämme Teitä tulostamaan dokumentit ja henkilökohtai-
sesti tuomaan ne allekirjoitettuna lähimpään toimistomme. Jotta pystymme varmentamaan henkilöllisyytenne, pyy-
dämme ottamaan mukaan joko ajokortin, passin tai henkilötietokortin. (Rahanpesulain mukaisesti tilitoimiston pitää 
tunnistaa asiakas dokumentoidusti.) 

On tärkeää, että sovitte yhteiset toimintatavat oman palkanlaskijanne kanssa. Voitte myös antaa meille ohjeistusta tai 
toiveita tietoturvalliseen henkilötietojen käsittelyyn liitteenä olevalla lomakkeella s. 12. Tärkeää on, että yhteisesti sovi-
tuista toimintamalleista pidetään kiinni. 

Toivomme saavamme allekirjoitetut sopimukset marraskuun 2018 loppuun mennessä.   
Econia noudattaa kaikissa palveluissaan kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. 

Ystävällisin terveisin, 

Econia Oy 
Elina Salmivala, toimitusjohtaja 
elina.salmivala@econia.com, p. 02 - 6305 300 tai 040 - 544 7344 
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