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Tavoite 
 

Riittävät GDPR- ja tietoturvataidot 
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D-Fence Oy 

 

Juha Oravala 

 

 

 
• Perustaja 

 

• 20 

 

• 3 

 

• Tietosuoja ry 
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Tietoturva 
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Päivän ohjelma 

 

Tietosuoja, 

GDPR 

Uhat 

Vaatimukset 

Toiminta 

Toteutus 

Perusteet Arjessa Osaaminen 

1 2 3 
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Keskeiset käsitteet 

 
Käsite Selite 

Henkilötieto Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 

luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, kuten; 

 

- nimi 

- kotiosoite 

- sähköpostiosoite 

- puhelinnumero 

- henkilökortin numero 

- auton rekisterinumero 

- paikannustiedot 

- IP-osoite 

- potilastiedot 

- lemmikin eläinlääkäritiedot 

- isoisoisovanhempien perinnöllisiä sairauksia     

  koskevat tiedot. 
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Keskeiset käsitteet 
 

Käsite Selite 

Mikä EI ole 

henkilötieto? 

Esimerkiksi: 

 

- yrityksen rekisteritunnus 

- yleinen sähköpostiosoite, kuten info@yritys.com 

- anonymisoidut tiedot 

 

Huolellisuus-

velvoite 

Käsittely: 

laillisesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää 

tietojenkäsittelytapaa sekä toimia muutoinkin niin, 

ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita 

yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia 

rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta.  
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Keskeiset käsitteet 
 

Käsite Selite 

Henkilörekisteri Henkilörekisterillä tarkoitetaan henkilötietoja 

sisältävää tietojoukkoa.  

Tyypillisiä yritysten henkilörekistereitä ovat 

esim; 

 

- työnantajan rekisteri työsuhteiden 

hoitamista varten 

- yrityksen asiakasrekisteri 

- potentiaaliset asiakkaat rekisteri 

- sidosryhmärekisteri 

 

Henkilörekisteriä voidaan järjestellä 

manuaalisesti luetteloksi tai kortistoksi. 

Käytännössä kaikille yrityksille 

muodostuu henkilörekistereitä 
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Keskeiset käsitteet 

 
Käsite Selite 

Rekisterin-

pitäjä 

Rekisterinpitäjä on ihminen tai 

organisaatio, joka määrittelee, mihin 

tarkoitukseen ja millä tavalla henkilötietoja 

käsitellään.  

 

Rekisterinpitäjä voi olla esimerkiksi 

jäsenistään tietoja keräävä yhdistys, 

potilastietoja käsittelevä sairaala, 

verkkokauppa tai sosiaalisen median 

palvelu. 

 

Tai jokainen yritys. 

 

Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjä 
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Keskeiset käsitteet 
 

Käsite Selite 

Henkilötietojen 

käsittelijä 

Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käsittelee 

henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta. 

Henkilötietojen käsittelijä voi olla esimerkiksi; 

 

- yrityksen kirjanpitotoimisto 

- yrityksen markkinointitoimisto 

- IT-palveluntarjoaja, jolla on pääsy 

rekisterinpitäjän henkilötietoihin. 

- pilvipalvelukumppanit. 

 

Vastuu Henkilötietojen käsittelijä: toimii rekisterinpitäjän 

ohjeiden mukaisesti ja sen alaisuudessa. 

 

Rekisterinpitäjä: määrittelee henkilötietojen 

käsittelyn tarkoitukset ja keinot. 
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Keskeiset käsitteet 
 

Käsite Selite 

Rekisteröity Henkilö, jonka henkilötietoja tietoja 

käsitellään. 

 

Esimerkiksi; 

 

- asiakasyrityksen edustaja 

- työntekijä 

- sähköpostiviestinnän osapuoli 

- verkkolomakkeen täyttäjä. 

 

 

Olemme kaiki käytännössä rekisteröityjä - 

jonnekin 
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Tiedosta keskeiset käsitteet 
 

Keskeiset käsitteet 

Henkilötieto 

 

Huolellisuusvelvoite 

 

Henkilörekisteri 

 

Rekisterinpitäjä 

 

Henkilötietojen käsittelijä 

 

Rekisteröity 

Opt In 

Suhde 
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Henkilötietojen käsittelyn perusteet 
 

Peruste Esimerkki 

Sopimuksellinen 

peruste 

- asiakassuhde 

Oikeutettu etu - suoramarkkinointi (B2B) 

 

Suostumus 

 

todennettavuus? 

- suoramarkkinointi (B2C) 

 

Lakisääteinen 

velvoite 

- palkanmaksu 

Yleinen etu ja 

julkinen valta 
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Sakkoja ja niiden syitä 
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Millaisia rekistereitä yritykseen sitten syntyy? 
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- asiakasrekisteri 

- henkilöstörekisteri 

- kulunvalvontarekisteri 

- laskutusrekisteri 

- prospektirekisteri 

- sopimusrekisteri 

- sähköpostilista 

- terveystietorekisteri 

- työajan seurantarekisteri 

  

 

 

Organisaatioilla on usein mm. seuraavia 

rekistereitä: 

 

D-Fence Oy     Kalevankatu 28     00100   Helsinki     09-623 14 18     info@d-fence.eu     https://d-fence.eu    

17 

Tietosuoja 

mailto:info@d-fence.eu
mailto:info@d-fence.eu
mailto:info@d-fence.eu
https://d-fence.eu/
https://d-fence.eu/
https://d-fence.eu/


 

- asiakashallinta (CRM) 

 

- taloushallinnon järjestelmät 

 

- myynti- ja markkinointijärjestelmät 

 

- sähköpostipalvelin 

 

- työasemat ja niihin tallennettava henkilötieto  

 (esim. Excel-/Word-listat) 

 

- manuaalinen materiaali (mapit jne) 

 

- paikalliset palvelimet 

 

- pilvipalvelut 
 

 

 

Yleisimpiä tietojärjestelmiä 
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Tietovirtakuvaukset 
 

Tietovirtakuvaukset on tehtävä 

jokaisesta henkilörekisteristä erikseen 

Mistä tietoa 

saadaan? 

Miten ja 

missä 

käsitellään? 

Miksi ja 

ketkä 

käsittelevät? 

Milloin 

tietoja 

poistetaan? 

Kuka siitä 

vastaa? 

Riskit? Käytännöt? Suojaus? 
Vaikutusten 

arviointi? 
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Tietosuojaselosteet 
 

Tietosuojaselosteet on myös tehtävä 

kaikista henkilörekistereistä erikseen 
 

 

• mitä tietoa hänestä käsitellään 

  

• mihin tarkoituksiin 

 

• millä tavalla ja 

 

• miten hänen oikeutensa 

  toteutuvat. 
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Verkkosivujen ylläpito ja -lomakkeet 

Huomio informointikäytännöt 

 

1. Linkki tietosuojaselosteeseen 

 

2. Selkeytä käyttöehtoja 

tarvittaessa 
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1. Arvioi kumppanisi GDPR valmius 

 

2. Laadi kirjallinen sopimus 

 

3. Rekisterinpitäjä ohjeistaa käsittelijää 

 

4. Vaadi muutakin kuin ”juhlallinen lupaus” 

 

5. Valmistaudu itse osoittamaan oma GDPR –

kelpoisuutesi. 
  

 

 

Ulkoistukset? 
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nämä vaatimukset  
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Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan 

tapahtumaa, jonka seurauksena henkilötietoja tuhoutuu, 

häviää, muuttuu, henkilötietoja luovutetaan luvattomasti 

tai niihin pääsee käsiksi taho, jolla ei ole käsittelyoikeutta. 

 

 

- hävinnyt tiedonsiirtoväline, kuten USB-tikku 

- varastettu tietokone 

- hakkerointi 

- haittaohjelmatartunta 

- kyberhyökkäys 

- tulipalo datakeskuksessa 

- tiliotteen postitus väärälle henkilölle. 

 
 

 

Tietoturvaloukkaus 
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Esimerkki: 

 

Työntekijä hävittää älypuhelimensa.  

Mitä tehdä? 

 

1. Tapahtumakuvaus 

2. Arvioi riskit 

3. Korjaavat toimenpiteet ja ehkäisy 

4. Jatkotoimenpiteet 

 

 

 

 

 

 

Mitä pitäisi tehdä, jos havaitsee 

tietoturvaloukkauksen? 
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Säilytä dokumentti keskitetyssä GDPR -
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Tietoturva 

• Keskeinen osa organisaation toimintaa 

• Vastuu on johdolla 

 
www.d-fence.fi 

Tietoturva 



An image capture from internet 

Tilanne monissa organisaatioissa: 

”ATK tukemme vastaa tietoturvasta”… tai: 

”Olemme ulkoistaneet asian” 

 

 

An image capture from internet 

www.d-fence.fi 

Tietoturva 



3 yleisintä yritysten kyberuhkaa 

www.d-fence.fi 

1. Ohjelmistojen päivittämättömyys 

 

2. Kiristyshaittaohjelmat 

 

3. Huijausviestit 

Tietoturva 



1. Ohjelmistojen päivittämättömyys 

www.d-fence.fi 

 

- Ei päivitetä ollenkaan 

 

- Päivitetään pelkkä käyttöjärjestelmä 

mutta ei varusohjelmia 

 

- Lykätään päivityksiä kun niitä  

       ei ”ehditä” nyt tekemään 

Tietoturva 



2. Kiristyshaittaohjelmat 

www.d-fence.fi 

 

- Sähköpostin kautta huijausviestillä 

 

- Salaa tiedostot 

 

- Maksamalla ”vapauttaa tiedot” 

 

- Takuu? 

 

- Oma osaaminen ytimessä 

Tietoturva 



3. Huijausviestit 

www.d-fence.fi 

 

- Tietojen kalastelu 

 

- Tunkeutumiskeino & ransomware 

 

- Helppo ja halpa toteuttaa 

 

- Tuttuja lähes kaikille, aina niihin 

kuitenkin haksahdetaan 

 

- Headereiden lukutaito 

Tietoturva 



Kasvussa olevia uhkia 

An image captures from internet 

www.d-fence.fi 

 

- Sosiaalinen hakkerointi 

 

- Ohjeistus & koulutus 

 

- Tunnistaminen 

 

- Vuotoriskien minimointi 

 

- Sisäiset uhat kasvussa  

 

- Jätehuolto 
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Salasanat 

An image captures from internet 

www.d-fence.fi 

Millainen on hyvä salasana? 

 

- Vähintään 12 merkkiä ja täysin 

satunnainen 

 

- Joka nettisivulle ja 

järjestelmään omansa 

 

- 3i luett4vi554 oleva 

 

- Esim: 7462Dn4Te*v* 
 

Yleisimpiä salasanoja.... 

Tietoturva 



Salasanojen käyttö 

An image captures from internet 

www.d-fence.fi 

Käyttäminen verkkopalveluissa 

 

- Optimaalisinta olisi käyttää eri selainta 

 

- Avaa erillinen ilmaissähköpostiosoite 

 

- Palvelukohtainen tunnus-systeemi? 

 

- Yritys – muut jaottelu 
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Salasanojen säilytys 

www.d-fence.fi 

Esim. ”holvissa” 

 

- Pakko käyttää, koska riittävän vahvoja  

ei muista 

 

- Mutta: Holvi pitää olla omalla koneella, ei 

ulkopuolinen nettipalvelu 

 

- Holvissa pitää olla hyvä master-salasana 

jolla se avataan 

 

- Uhkina netti-holvit ja/tai huono master-
salasana. 
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Organisaatioiden täytyy löytää tasapaino 

Image captures from internet 

Tietoturva 
Tuottavuus, 
käytettävyys 

Kustannus & 
ylläpito 

www.d-fence.fi 

Minimoi inhimilliset virheet 

Tietoturva 



Onnistut kun; 

Aloita tänään 

www.d-fence.fi 

Vastuu 

Kump-
panit 

Sietokyky 

Johda 

1 

2 3 

Tietoturva 



https://d-fence.fi/oppaatjapalaute 

www.d-fence.fi 

Ilmaiset oppaat ja koulutuspalaute 

Tietoturva 



Kiitos! 
www.d-fence.eu 

www.d-fence.fi 

Ennaltaehkäisy onnistumisen ytimessä 

Juha Oravala 

D-Fence  

040 848 12 45 

info@d-fence.eu      
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www.d-fence.fi 

Juha Oravala 

D-Fence  

040 848 12 45 

info@d-fence.eu      

 

Tietoturva 


