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Tietoturvariskit ja tietosuojariskit eivät analogisia
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Tietosuojaa ei siis 

ratkaista pelkällä 

tietoturvallisuudella. 
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Tietosuoja TietoturvaTietosuoja ja 

tietoturva ovat 

joskus myös 

(näennäisesti) 

ristiriidassa



Pyry Heikkinen 5

START
Miten organisaatio

huolehtii tietosuojan

ja tietoturvan                               

kehittämisestä? 



Pyry Heikkinen 6

Sisäinen 
tarkastus

(IA)

Tietoturvan/
Tietosuojan 

hallinta-
järjestelmät

(ISMS/PIMS)

Arkki-
tehtuuri

(EA)

Riskien-
hallinta

(ERM)

Tieto-
suoja-

vastaava

(DPO)

Organisaatiokulttuuri ja Omistajuus



Tietoturvan ja tietosuojan hallintajärjestelmät (ISMS/PIMS)
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Merkitys

• Luovat kivijalan tietoturvan ja tietosuojan toteutumiselle

• Toteuttavat periaatteita, velvollisuuksia ja oikeuksia

Lainmukaisuus

• Käsittelyn turvallisuus ja tietosuojaloukkausten hallinta

• Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet

Viitekehykset (esim.)

• ISO 27001 + 27002, TTA+VAHTI, ISO 20000 osiltaan

• ISO 27552 (tulossa), ISO 29100



ISO 27552 – Tietosuojan ja -turvan hallinnan linkitys? 

• Security techniques — Extension to ISO/IEC 27001 and 
ISO/IEC 27002 for privacy information management —
Requirements and guidelines

• Luonnosvaiheessa (Draft International Standard 
valmistelussa) ISO:ssa: 
https://www.iso.org/standard/71670.html

• Laajentaa standardin mukaista tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmää (ISO 27001) ja tämän kontrolleja 
(ISO 27002) tietosuojan hallinnan vaatimuksilla.
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https://www.iso.org/standard/71670.html


Riskienhallintajärjestelmä (tai prosessi) - ERM
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Merkitys

• Havaitsee uuden säätelyn (toimintaympäristöanalyysi)

• Hallitsee ja raportoi tietosuoja- ja tietoturvariskit johdolle

Lainmukaisuus

• Riskilähtöisyys

• Osoitusvelvollisuus

Viitekehykset (esim.)

• ISO 31000, ISO 27005 (Tietoturvariskit)

• COSO ERM



Kokonaisarkkitehtuuri - EA
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Merkitys

• Suunnittelee ja toteuttaa muutoksen ja vaatimukset 
tietojärjestelmissä: periaatteet, oikeudet ja velvollisuudet

Lainmukaisuus

• Tietosuoja- ja turvaperiaatteet, rekisteröidyn oikeudet, 
rekisterinpitäjän velvollisuudet, jne. (tietojärjestelmissä)

Viitekehykset (esim.)

• TOGAF

• JHS 179



Sisäinen tarkastus - IA
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Merkitys

• Varmistaa hyvän hallinnon, vaatimustenmukaisuuden ja 
riskienhallinnan toteutumista – auditoi ja ehdottaa

Lainmukaisuus

• Lainmukaisuus kokonaisuudessaan

• Hyvä hallinto (eettisyys) ja riskilähtöisyys

Viitekehykset (esim.)

• IIA

• COBIT (tietohallintokontrollit)



Tietosuojavastaava - DPO
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Merkitys

• Valvoo ja tukee tietosuojan toteutumista

• Toimii linkkinä rekisteröityihin ja valvontaviranomaisiin

Lainmukaisuus

• Tietosuojavastaavan tehtävä

• Vaikutustenarviointi, informointi ja tietosuojaloukkaukset

Viitekehykset (esim.)

• GDPR, ePrivacy, kansalliset lait

• IAPP BoK
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Eri pelureiden 

motiivit tietosuojan 

varmistamisen 

suhteen..

”Miksi meidän 

pitäisi panostaa 

tietosuojaan?”



Helppo tapa aloittaa järjestelmällistä riskienhallintaa: SWOT

Pyry Heikkinen 17

Maine- & brändiherkkyys

(H
e

n
k
ilö

)a
s
ia

k
a

s
lä

h
tö

is
y
y
s

Tehokas asiakaspalvelu

Asiakkaan oikeuksien 

toteuttaminen, läpinäkyvyys, 

MyData, asiakasarvostus, 

asiakkaan suojelu, asiakkaan 

edun ajaminen, prosessien 

tehokkuus, ”lean & agile”

Sanktioriskin minimointi

Lainmukaisuus, hallinnon 

ohjaus, vahingonkorvaukset, 

rikosoikeudellinen vastuu, 

virkavastuu, käsittelyn 

keskeytys, tarkastukset

Kilpailuetu

Ylivertainen asiakaskokemus, 

asiakastiedon hyödyntäminen 

palvelun kehittämiseksi, 

käyttäjien ja asiakkaiden 

saanti, eettisyys, brändi, 

innovatiivisuus, ”big data & AI”

Maineriskin minimointi

Negatiivinen julkisuus, 

käyttäjien tai asiakkaiden 

menetys, sidosryhmäsuhteet, 

imago, yhteiskunta- ja 

työnantajakuva
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Eri pelureiden 

motiivit tietoturvan 
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Helppo tapa aloittaa järjestelmällistä riskienhallintaa: SWOT
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Toiminnan jatkuvuuden ja oikeellisuuden kriittisyys
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Luotettu osapuoli

Sensitiiviset tiedot suojattu 

turvallisesti ja lainmukaisesti 

ja asiakkaiden, kumppanien 

sekä viranomaisten 

luottamus varmistettu 

Innovaatioiden hyödyntäjä

Oikeanlaiset suojaukset ja 

lain vaatimukset toteutettu 

digitalisaation, globalisaation 

ja innovaatioiden kustannus-

tehokkaaksi hyödyntämiseksi

Yhteiskunnan kivijalka 

Toiminnan jatkuvuus ja 

luotettavuus varmistettu 

vaativissakin olosuhteissa ja 

kehittyneiden uhkien 

kohteeksi joutuessa

Ketjun vahvin lenkki

Toiminnan jatkuvuus ja 

tehokkuus varmistettu, jotta 

yhteiskunnan kriittiset 

toiminnot eivät häiriinny tai 

lamaannu kokonaan
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Kiitos!

Ikonit: Open Security Architecture 

http://www.opensecurityarchitecture.org

Kuvat: Tulli, unsplash.com, pixabay.com
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