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Kyberhäiriöselvitys  
  

Selvityksen tausta ja tarkoitus  
Huoltovarmuuskeskus ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ovat sopineet 

kyberhäiriötilanteista tehtävästä selvityksestä. Selvityksessä kartoitettiin juridista ympäristöä ja 

haasteita, joita huoltovarmuuskriittiset ja niille viestintä- ja IT-palveluita tarjoavat yritykset 

kohtaavat, kun poikkeamia ja häiriöitä ratkaistaan ja sekä sitä, miten näiltä uhilta suojautuminen 

tulisi etukäteen huomioida ulkoistettaessa IT- ja viestintäpalveluita.  

Tarkoituksena oli selvittää, mikä on erityisesti huoltovarmuuskriittisten yritysten varautumisen 

taso ja löytää hyviä käytäntöjä, joilla yritysten varautumista ja selviytymistä kyberhäiriötilanteissa 

voidaan edistää.  

Projektin taustalla oli havainto siitä, että yritysten tietoisuus sähköisen viestinnän lainsäädännöstä 

on vaihteleva. Lisäksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa on julkaistu 

tutkimus,1  joka nostaa esiin yksityisen sektorin osalta kyberluottamusta heikentävinä tekijöinä 

muun muassa yritysten reaaliaikaisen tilannekuvan puutteellisuuden, puutteellisen näkymän 

palvelujen suojaukseen ja koko henkilöstön kouluttamisen haasteellisuuden.  

Selvityksessä korostettiin myös toimintaympäristön muutoksen (pilvipalvelut, robotisaatio, Big 

Data ja IoT) merkitystä varautumisessa.  

Projektin organisointi 
Projekti alkoi lokakuussa 2017. 

Huoltovarmuuskeskus nimesi projektille 

johtoryhmän, jonka jäseniä ovat 

lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm 

sisäministeriöstä, 

Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko 

Saarimäki ja turvallisuusjohtaja Jaakko 

Wallenius Elisasta.   

Haastattelut 
Selvityksen yhteydessä haastateltiin yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturva-asiantuntijoita. 

Strukturoitujen haastattelujen avulla pyrittiin tunnistamaan tyypilliset viestintäverkkoon ja IT-

järjestelmiin kohdistuvat häiriötilanteet, niihin varautuminen ja niiden selvittäminen sekä 

käytännössä havaitut ongelmat.   

                                                   

 

1 Suomen kyberturvallisuuden nykytila, tavoitetila ja tarvittavat toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 30/2017 

Projektin johtoryhmä:         

lainsäädäntöneuvos Tiina Ferm 

sisäministeriöstä, 

Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja 

Jarkko Saarimäki ja turvallisuusjohtaja 

Jaakko Wallenius Elisasta.  
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Haastatellut organisaatiot 

• CGI 

• Elisa 

• F-Secure 

• Nixu 

• Tieto 

• Fingrid 

• Posti 

• Nordea 

• Viestintävirasto/Kyberturvallisuuskeskus 

Havainnot haastatteluista  
Tässä jaksossa käsitellään haastatteluissa esille tulleita seikkoja sekä huoltovarmuuskriittisten että 

palveluntarjoajayritysten kannalta. Havainnot on jaettu viiteen luokkaan: riskiarvioon, 

suojaamiseen, havainnointikykyyn, vastatoimiin ja toipumiseen.  

1. Riskiarvio 
Tietoturvauhkiin varauduttaessa ensisijaisen tärkeää on tietää, mitä tietoja käsitellään missäkin 

järjestelmässä, ja mikä niiden merkitys yrityksen toiminnalle on. Riskiarviossa tulee määrittää, 

mikä on hyväksyttävä aika sille, että tietoja ei pystytä käyttämään. Tämä ratkaisee tason, jolla 

tiedot tai järjestelmä tai sen osa on syytä suojata ja käytettävyys varmistaa. Varautuminen on 

tällöin sarja liiketoiminnallisia (investointi)päätöksiä ja olennainen osa yrityksen palvelu- ja 

ulkoistussopimuksia.   

Haastatteluissa kysyttiin varautumista palvelunestohyökkäyksiin (DDOS), tietomurtoihin ja 

laajamittaiseen vakoiluun. Uhat vaihtelivat varsin paljon yritysten toimialasta riippuen.  

Kuluttajapalveluita tarjoaville yrityksille palvelunestohyökkäykset olivat varsin arkipäiväisiä. 

Rahoitusalalla korostuivat toimitusjohtajahuijaukset ja henkilöstön kautta tehtävät Social 

Engineering -huijaukset. Samoin postin jakelussa korostuu lähetysten fyysinen suojaaminen ja 

varautuminen henkilöstön kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen tai häirintäyrityksiin. Useat 

haastatelluista yrityksistä ovat hyvin riippuvaisia tietoliikenneyhteyksien toiminnasta, tosin tältä 

osin erityisiä ongelmia ei tullut esiin.  

Työasemien saastumisia oli käsitelty lähes kaikissa haastatelluissa yrityksissä. Nämä tapaukset 

eivät olleet aiheuttaneet merkittävää haittaa yrityksen toiminnalle. Palveluntarjoajien 

haastattelujen perusteella saastumistapaukset lähtevät tyypillisesti liikkeelle sähköpostissa 

tulevasta haittaohjelmasta. Laajamittainen vakoilu nousi esiin keskeisenä tunnistettuna riskinä 

maksunvälityksen ohella sähkönjakelussa.  

Palveluntarjoajien haastatteluissa tuli esiin se, että varautumista tulisi yrityksissä kehittää 

erilaisten tietoturva- ja 

suojausratkaisujen hankkimisesta 

yrityksen päivittäiseen toimintaan 

kiinteästi kytkeytyvään riskiarvioon. 

Tietoturvan tulisi olla osa yrityksen 

Tietoturvan tulisi olla osa yrityksen 

normaalia toimintaa ja prosesseja – ei sarja 

päälle liimattuja toimenpiteitä. 
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normaalia toimintaa ja prosesseja – ei sarja päälle liimattuja toimenpiteitä. Tämä liittyy myös 

havaintoon, että henkilöstöä on vaikea saada motivoitua osallistumaan puhtaisiin 

tietoturvakoulutuksiin. Riskien tunnistaminen toimii keskeisenä lähtökohtana muille 

toimenpiteille ja niiden suunnittelulle, joten tähän vaiheeseen on syytä panostaa.  

Riskiarvio ja riskiperusteisuus ovat kantavia periaatteita myös toukokuussa 2018 voimaan 

tulevassa tietosuoja-asetuksessa. Kaikki haastatellut yritykset näkivät tietosuoja-asetuksen 

käynnistäneen terveen ja toivottavan kehityksen, joka lisää tietoisuutta riskiarvioiden sekä 

tietojen ja järjestelmien suojaamisen tarpeesta.  

2. Tietojen ja järjestelmien suojaaminen  
Palveluntarjoajien haastatteluissa tuli vahvasti ilmi, että tarjolla on kattavasti toimivia tekniikoita, 

ratkaisuja ja palveluja, jotta tiedot ja järjestelmät pystytään tehokkaasti suojaamaan. Useat 

ongelmat johtuvat tilanteista, joissa asiakkaan tietojärjestelmä koostuu monen eri toimijan 

ratkaisuista. Lisäksi ilmeni, että palveluja hankittaessa ei häiriötilanteiden selvittämistä ole 

lainkaan otettu huomioon, tai niihin ennalta varautuminen on ollut puutteellista. Esimerkiksi ei ole 

varmistettu lokitietojen saatavuutta ja riittävän nopeaa pääsyä järjestelmiin tai rakennettu 

integraatiota pilvipalvelun rajapintaan, josta pääsy kirjautumislokeihin olisi saatavilla.  

Haastattelujen perusteella järjestelmien ja tietojen suojaamisessa keskeinen tehtävä on johtaa 

ensin tehdystä riskiarviosta toiminnallis-teknisiä vaateita, joihin suojaaminen perustuu. Vaateiden 

määrittäminen perustuu pitkälti yritysten omiin hankintaprosesseihin. Haastatteluiden perusteella 

käytännössä kaikilla yrityksillä on omat hankintapolitiikkansa. Tietoturvan osalta esimerkiksi 

yksityisellä sektorilla sovelletut IT-vakioehdot ovat varsin niukat. Tätä ei kuitenkaan pidetty 

ongelmana, koska riskit yrityksissä vaihtelevat, jolloin käytännön vaatimukset ovat myös erilaisia. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen toiminnalliset vaatimukset yhtenäistävät toimintatapoja jossakin 

määrin. Osa palveluntarjoajista esimerkiksi uudistaa sopimuksensa niin, että kaikkiin sopimuksiin 

otetaan osaksi tietosuojaliitteet. Myös keväällä 2018 uudistetuissa IT2018-vakioehdoissa on 

huomioitu yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. 

Haastattelujen yhteydessä käytiin melko paljon keskustelua siitä, minkälainen merkitys 

standardeilla on hankintaprosessissa. Yritysten näkemykset hajosivat tässä melko paljon. Osa 

palveluntarjoajista oli aktiivisesti standardoinnin kannalla ja mukana edistämässä pilvipalvelujen 

standardointia. Tässä joukossa nähtiin, että erityisesti pilvipalvelukehitys yhtenäistää tekemistä ja 

nostaa tietoturvan tasoa. Toinen näkökulma standardeihin oli se, että vakiomuotoisissa 

vaatimuksissa huomio kiinnittyy tietoturvainventaariin, jossa huomioon otettavat asiat voivat olla 

hyvinkin etäisiä yrityksen käytännössä kohtaamista riskeistä.  

Hyvänä hankintamenettelyn käytäntönä nousi esiin tiivis yhteistyö yritysten liiketoiminnan, 

tietohallinnon ja lakiyksikön välillä. Samoin haastatteluissa todettiin, että palveluja ja ratkaisuja 

hankittaessa ostajan tulee paitsi tietää, mitä on hankkimassa, myös varmistua siitä, että toimittaja 

pystyy käytännössä toimimaan siltä edellytetyllä tavalla – myyntitilanteessa luvattuun ei aina voi 

käytännössä luottaa.  
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Riskiarvion perusteella hankintavaiheessa tulisi vähintään määritellä, miten häiriötilanteiden 

selvittämisessä tarvittavat lokitiedot tai pääsy tietoihin on saatavilla. 

Tietojen ja järjestelmien suojaamisessa yrityksen henkilöstöllä on merkittävä asema. Työelämän 

tietosuojalaissa edellytetään, että henkilöstölle annetaan ennalta ohjeet tietoverkon ja 

järjestelmien käytöstä ja kerrotaan teknisen 

valvonnan menetelmistä. Ohjeistus ja 

valvonnan perusteet pitää käsitellä YT-

menettelyssä.  Yleisesti ottaen haastatellut 

yritykset kokivat, että yhteistyö henkilöstön 

kanssa on sujunut hyvin.  Velvoitetta käsitellä 

ohjeistukset ja menettelytavat läpi YT-

menettelyssä ei pidetty erityisen hankalana. Huoltovarmuuskriittisten yritysten haastatteluista 

hyvänä käytäntönä voidaan nostaa esiin henkilöstön erityinen huomioiminen osana yrityksen 

tietoturvaa iskulauseella ”henkilöstö on vahvin lenkki”. Esimerkkitapauksessa yrityksen tehtävä ja 

toimintavarmuuden merkitys oli järjestelmällisesti otettu yrityksen prosesseissa huomioon. 

3. Havainnointikyky 
Kyky havaita tietoturvaloukkauksia on edellytys tehokkaalle tietoturvalle. Osalla yrityksistä on oma 

tietoturvavalvomo eli SOC-palvelu. Huoltovarmuuskriittisillä yrityksillä voi myös olla käytössään 

Viestintäviraston HAVARO-palvelu.  

Tietoturvaloukkauksen tehokkaaksi havaitsemiseksi järjestelmien lokitietojen saatavuus on 

tärkeää, jotta saastunut työasema saadaan nopeasti yksilöityä. Nopean reagoinnin 

mahdollistamiseksi yrityksen on pystyttävä huomaamaan ja yksilöimään poikkeuksellisia 

kirjautumisia eri järjestelmiin. Tyypillisesti tämä edellyttää keskitettyä lokijärjestelmää. 

Tietoturvavalvonnassa huoltovarmuuskriittiset yritykset käyttivät pitkälti omia ratkaisujaan.  

Palveluntarjoajayritysten haastatteluissa tuli ilmi yksittäisiä tapauksia, joissa asiakasyritys olisi 

halunnut heille asennettavan järjestelmiä, joiden tarkoituksena on viestinnän seuraaminen. Lisäksi 

kävi ilmi, että asiakkaiden neuvominen ja ohjeistaminen lainsäädännön sisällöstä on jatkuvaa.  

4. Tietoturvaloukkaukseen vastaaminen 
Tehokas tietoturvaloukkaukseen reagoiminen edellyttää loukkauksen nopeaa havainnointia. 

Loukkauksen selvittämiseksi yrityksen tulee tietää, mitä tietoja voidaan käsitellä. Tällöin on tärkeä 

tehdä ero yrityksen oman viestinnän, työntekijöiden viestinnän ja tietohallinnollisten 

toimenpiteiden välillä. 

 Yritykseen suoraan kohdistuva liikenne, esimerkiksi www-liikenne ja geneerisiin, ei-

henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin kohdistuva sähköpostiliikenne, on yrityksen omaa 

viestintää, jolloin yritys on tietoyhteiskuntakaaressa tarkoitetulla tavalla viestinnän osapuoli. Yritys 

saa käsitellä tämän liikenteen sisältöjä ja välitystietoja vapaasti. Jos kyse on yksittäisen työntekijän 

viestinnästä, tulee tämän liikenteen käsittelylle olla tietoyhteiskuntakaaren mukainen 

käsittelyperuste. Tietoturvaloukkausten selvittämiseksi tietoyhteiskuntakaaren 272 § sallii myös 

viestin sisällön käsittelyn.  

Tietojen ja järjestelmien 

suojaamisessa yrityksen 

henkilöstöllä on merkittävä 

asema. 
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Hyvänä käytäntönä 

huoltovarmuuskriittisistä 

yrityksistä voidaan nostaa laaja-

alainen Incident Response -ryhmä, 

jossa on sekä tietohallinnollista 

että lakiosaamista.   

Eräät yritykset pitivät haastatteluissa lainsäädännön antamien käsittelyoikeuksien kannalta 

epäkohtana tilanteita, joissa esimerkiksi jokin sovellus generoi huomattavan paljon liikennettä, 

mutta liikenne ei kohdistu sellaisiin osoitteisiin, että olisi syytä epäillä kyseessä olevan 

tietoturvaloukkaus. 

Saastuneen työaseman tapauksissa, paria poikkeusta lukuun ottamatta, yritykset hakivat 

työaseman tietojen (muut kuin sähköpostin hakemiseen liittyvät tilanteet) käsittelyyn 

työntekijältä suostumuksen tapauskohtaisesti. Käytäntö ei ole tuottanut mainittavia ongelmia.  

Käytäntö on ulkopuolisen palveluntarjoajan kannalta ymmärrettävä riskienhallintamenetelmä. Sen 

sijaan yrityksen omien työntekijöiden osalta suostumus olisi korvattavissa kuvaamalla menettely 

riittävällä tarkkuudella työelämän tietosuojalaissa tarkoitetussa henkilöstölle annettavassa 

tietoverkon käytön ohjeistuksessa. Tämä sitouttaisi henkilöstöä myös paremmin tietoturvan 

toteuttamiseen, ja asianmukaisesti dokumentoituna helpottaisi myös yhteistyötä ulkoisten 

palveluntarjoajien kanssa.  

Työelämän tietosuojalaissa tarkoitettua, työnantajalle kuuluvien sähköpostien hakemismenettelyä 

ei käytännössä käytetty kuin hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten tapauksissa, joissa 

työntekijä oli kuollut.  

Älypuhelimet ovat nykyisessä toimintaympäristössä jokseenkin yhtä merkittäviä kuin työasemat. 

Haittaohjelmat on vielä pääasiassa kohdistettu pääasiassa työasemiin, mutta tietojen hallinnan 

kannalta älypuhelimet ovat merkittäviä. Suurella osalla yrityksistä oli käytössä erityinen 

mobiililaitteiden hallintaympäristö, jonka avulla laitteiden konfiguraatio voidaan määritellä ja 

tarvittaessa data poistaa.  

Verkkoliikenne on nykyään paljolti päästä päähän salattua. Kysymys salauksen purun tarpeesta 

jakoi yrityksiä. Osalla yrityksistä oli käytössä menettely, jossa salaus purettiin tietoturvaperusteella 

lähtökohtaisesti kaikesta liikenteestä. Tällöin menettelyn katsottiin olevan tietoturvasta 

huolehtimisen kannalta välttämätöntä. Lisäksi oli määritelty lista osoitteista, joihin kohdistuvan 

liikenteen salausta ei purettu (pankit, terveydenhuolto). Menettelyt oli käyty läpi henkilöstön 

kanssa YT-menettelyssä.  

Tietoturvayhtiöiden haastatteluissa tuli esiin salauskeskustelun osalta se, että lähtöoletuksena on 

tietoturvan verkkokeskeisyys. Etätyö lisääntyy, ja käyttäjien käyttötottumukset muuttuvat niin, 

että tietoturvan pääpaino on siirtymässä verkkojen sijasta päätelaitteisiin, jolloin vastaavaa 

tarvetta salauksen purkamiselle ei ole. 

Hyvänä käytäntönä voidaan nostaa laaja-

alainen Incident Response -ryhmä, jossa on sekä 

tietohallinnollista että lakiosaamista. 
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Palveluntarjoajayritykset nostivat esiin huomion lainsäädännöstä palvelunestohyökkäyksissä.  

Palvelunestohyökkäykseen vastaaminen reaktiivisesti täyttäisi tietoliikenteen häirinnän 

tunnusmerkistön.  

5. Tietoturvaloukkauksesta toipuminen 
Pääpaino haastatelluissa yrityksissä oli luonnollisesti loukkauksen eristämisessä ja lopettamisessa. 

Joillain haastatelluista yrityksistä oli omaa tietoteknisen tutkinnan osaamista, muut luottivat 

tarvittaessa ulkopuoliseen apuun.  

Rikostapauksia oli ilmoitettu viranomaisille lähinnä suurissa kuluttajapalveluita tarjoavissa 

yrityksissä. Kynnys ilmoittaa loukkauksista esitutkintaviranomaisille oli varsin korkea. Tähän oli 

useita syitä. Keskeisin peruste on, että 

loukkauksen päätyttyä ilmoittamisesta ei ole 

kyseiselle yritykselle mainittavaa hyötyä, vaan 

lähinnä lisätyötä. Rikoksesta epäillyn 

kiinnijäämistodennäköisyyttä pidettiin myös 

varsin alhaisena. Tiivistäen voidaan sanoa, että rikosilmoituksia tehtiin tapauksissa, joissa oli 

viitteitä siitä, että tekijä toimii Suomessa ja joissa loukkauksesta olisi potentiaalisesti voinut 

seurata merkittävää vahinkoa.  

DLP-ratkaisut 
Yrityksiltä kysyttiin haastatteluissa Data Loss Prevention-ratkaisuista, joita on melko laajasti 

saatavilla. Ratkaisujen tarkoitus on estää tahaton yrityksen luottamuksellisten tietojen 

paljastuminen. Palveluntarjoajayritykset pitivät Suomen markkinaa jossakin määrin epäkypsänä ja 

yrityksiä tarpeettoman varovaisina DLP-ratkaisujen käytössä. Näiden ratkaisujen sallittuus 

lainsäädännön näkökulmasta riippuu pitkälti niiden toteuttamistavasta. Tarve ratkaisuille kasvaa 

samalla kun pilvipalvelujen tarjonta lisääntyy. 

Työasemat – kenen luvalla? 
Selvityksen valmistelussa tehtyjen haastattelujen perusteella varsin monessa yrityksessä 

työasemalla olevien tietojen käsittelyyn hankitaan käyttäjältä aina erillinen suostumus. Voimassa 

oleva lainsäädäntö (laki työelämän tietosuojasta ja laki sähköisten viestinnän palveluista) ei anna 

yksityiskohtaista ohjausta työasemiin ja matkapuhelimiin tai henkilökohtaisiin 

verkkohakemistoihin tallennettujen tietojen käsittelystä tai niihin pääsystä toisin kuin 

sähköposteista tai viestinnän välitystiedoista. Tietosuojavaltuutettu on katsonut, että työnantajan 

on laillista ja asiallisesti perusteltua käyttää ja käsitellä määräysvaltaansa kuuluvien tietokoneiden 

käyttöoikeuksia kuvaavia henkilötietoja, määräysvaltaansa kuuluviin, tallennettuihin tiedostoihin 

pääsemiseksi. Tällaisten henkilötietojen käsittely täyttää myös työelämän tietosuojalain 3 §:n 

tarpeellisuusvaatimuksen. 

Pilvipalvelujen käytön ja etätyön yleistyminen edellyttää uudenlaista varautumisajattelua. 

Yrityksen verkon sijasta tietoturvatoimenpiteitä tulee pystyä tekemään myös päätelaitteiden 

tasolla. Koska tutkittava laite voi olla fyysisesti kaukanakin, tulee varautua myös etävalvonnan 

Kynnys ilmoittaa loukkauksista 

esitutkintaviranomaisille oli 

varsin korkea.   
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käyttämiseen. Lisäksi varautumisessa tulee ottaa huomioon älypuhelimet ja muut päätelaitteet. 

Saastunut laite pitää kaikissa tilanteissa pystyä kytkemään irti yrityksen järjestelmistä. Lisäksi on 

syytä varautua siihen, että laite voidaan tutkia etäyhteydellä.  

Viime vuosina on käyty jonkin verran keskustelua työntekijöiden mahdollisuudesta käyttää omia 

laitteitaan työn tekemisessä (BYOD). Näissä tapauksissa on syytä varautua sopimuksin tilanteisiin, 

joissa työntekijän omiin laitteisiin tulee tarve kohdistaa tutkintaa tai käsitellä laitteelle 

tallennettuja tietoja. Työnantajan tulee erikseen varmistua siitä, että hänellä on selvä 

oikeudellinen peruste päästä käsittelemään tietoja, jotka ovat merkittäviä yrityksen tietoturvasta 

huolehtimiseksi. Työnantajan laitteiden osalta omistuksen tai määräysvallan on katsottu antavan 

oikeutetun intressin hankkia pääsy laitteelle.  Tilanne ei ole sama, jos kyseessä on työntekijän oma 

laite.  

Viranomaisyhteistyö 
Haastatteluissa kävi ilmi, että yritykset olivat joko tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä 

viranomaisyhteistyöhön. Lähimpänä yrityksissä tehtävää tietoturvatyötä on Viestintäviraston 

Kyberturvallisuuskeskus. Poliisin kanssa tehtävään yhteistyöhön yrityksissä oltiin tyytyväisiä, 

vaikka tapauksia oli viety esitutkintaan hyvin harvoin. Yhteistyöhön poliisin kanssa oltiin 

pääasiassa tyytyväisiä, joskin palveluntarjoajayrityksistä kuultiin havaintoja melko kirjavista 

käytännöistä. Tyypillisenä esimerkkinä on se, että esitutkintaa tehtäessä poliisi on saattanut 

pyytää tietoja suoraan asianomistajan palveluntarjoajalta, jolloin palveluntarjoajalle ei ole ollut 

selvää, millä perusteella ja mitä tietoja poliisille voidaan luovuttaa.   

Vaikka hyökkäyksen kohteena ollut yritys ei tekisi tutkintapyyntöä poliisille, olisi loukkauksesta 

hyvä ilmoittaa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen tiedon jakamiseksi. 

Poliisin kanssa tehtävää yhteistyötä helpottaa paljonkin se, että tietoturvaloukkauksen 

selvitystyössä käytettävä työkopio tehdään sellaisin menetelmin, että se kelpaa sellaisenaan myös 

poliisin tekemään tekniseen tutkintaan. 

 Osa yrityksistä oli huolissaan siitä, että lainsäädännön kehitys kohti useita, määrämuotoisia ja osin 

keskenään päällekkäisiä ilmoitusvelvollisuuksia tuo mukanaan vaaran, että yksityisen ja julkisen 

sektorin välitön ja toimiva 

yhteistyö vaikeutuu. Tämä olisi 

hyvin haitallista Suomen 

kyberhäiriöihin varautumisen 

kannalta, koska yksi Suomen 

keskeinen vahvuus on toimiva 

yhteistyö sekä yksityisten että 

julkisten toimijoiden välillä.   

Lainsäädäntö 
Lainsäädännön toimivuuteen oltiin yrityksissä yleisesti ottaen melko tyytyväisiä. Yksityisyyden 

suojasta työelämässä annetun lain tavoitteet toteutuivat käytännössä sikäli hyvin, että laissa 

Lainsäädännön kehitys kohti useita, määrämuotoisia 

ja osin keskenään päällekkäisiä ilmoitusvelvollisuuksia 

tuo mukanaan vaaran, että yksityisen ja julkisen 

sektorin välitön ja toimiva yhteistyö vaikeutuu. 
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säädetty menettely työnantajalle kuuluvien sähköpostien esille hakemisesta oli selkeästi 

viimesijainen keino, eikä se vaikuttanut olevan yleisesti käytössä.  

Muuten huomiot liittyivät lähinnä tunkeutumistestaukseen, jota ei ole lainsäädännössä erikseen 

huomioitu. Tunkeutumistestaus perustuu kohdeyrityksen antamaan suostumukseen ja siihen, että 

haavoittuvuuksien etsintä testauksen yhteydessä ei ole oikeudetonta, mikä rikoslaissa on otettu 

rangaistavan teon tunnusmerkiksi. Käytännön työssä saattaa kuitenkin tulla esiin tilanteita, joissa 

ei ole selvää, mihin kaikkeen testattavan yrityksen antama suostumus riittää, jos yritys esimerkiksi 

toimii monen eri toimittajan ympäristössä.  

Standardointi 
Haastateltujen yritysten suhtautuminen standardointiin ja ylipäätään vakioituihin vaatimuksiin 

vaihteli paljonkin. Pilvipalveluja koskevaa standardointia pidettiin kannatettavana ja eräät 

yritykset edistivät aktiivisesti pilvipalveluiden eurooppalaisia standardeja.  

Käytännön tietoturvassa suurimmat yritykset hyödynsivät ISO-standardia omissa 

tietoturvapolitiikoissaan. Usean yrityksen edustaja toi esiin myös standardien, auditointien ja 

vakiomuotoisten vaatimusten toisen puolen: on vaara, että huomio kiinnittyy yrityksen omien 

riskien hallinnan sijasta inventaariin. Haastatellut asiantuntijat pitivät keskeisenä sitä, että 

tietoturvatyö pohjautuu yrityksen omiin tarpeisiin ja niistä johdettuihin vaatimuksiin ja 

prosesseihin, joilla varmistetaan, että palveluntarjoajat pystyvät nämä vaatimukset täyttämään.  

Suosituksia 
Tietoisuus yrityksen tiedoista 
Yrityksen varautumisen tulee perustua tietoisuudelle siitä, mikä merkitys milläkin tiedolla on 

yrityksen toiminnan kannalta. Tiedon pohjalta määritellään, mitä tietoja käsitellään missäkin 

järjestelmässä ja kuinka pitkään toimintaa voidaan jatkaa ilman, että kyseinen tieto on 

käytettävissä. Tiedon merkityksestä yrityksen toiminnalle johtuvat myös vaateet tietojen 

suojaamisesta ja palauttamisesta, eli käytännössä vaatimukset palvelujen ja ratkaisujen 

hankkimiselle, vaatimukset niiden toimittajille sekä sen varmistamiselle, että toimittaja pystyy 

vastaamaan vaatimuksiin (audit-trail).  

Havainnointikyvyn kohentaminen  
Tietoturvaloukkauksien selvittämisen ja yrityksen toiminnan jatkamisen turvaamisen kannalta 

keskeistä on varmistaa, että loukkaus havaitaan mahdollisimman nopeasti. Tällöin yrityksen tulee 

määritellä, mitkä tekijät ovat hälyttäviä, kuten HAVARO-järjestelmän ilmoitus, mutta on syytä 

huomioida myös muut viitteet tavallisesta poikkeavasta käytöstä. Valvonta-  eli SOC-palvelut 

edellyttävät usein merkittävää panostusta, mutta ovat olennainen edellytys tehokkaalle 

varautumiselle.   

Loukkaukseen vastaaminen 
Loukkaukseen vastaamisessa keskeistä on saada mahdollisimman nopeasti ymmärrys siitä, mihin 

tietoihin ja järjestelmiin loukkaajalla on ollut pääsy. Tämä edellyttää usein sekä viestintään 

liittyvien tietojen että järjestelmien kirjautumislokien käsittelyä. Yrityksen tulee ennakolta 
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kartoittaa se, minkälaisia tietoja missäkin järjestelmässä käsitellään, eli ovatko tiedot puhtaasti 

tietohallinnollisia teknisiä tietoja vai ovatko ne mahdollisesti henkilötietoja tai viestinnän 

välitystietoja tai viestinnän sisältöjä. Henkilötietojen osalta tulee määrittää ennakolta tietojen 

tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.   

Viestinnän sääntelyn kannalta keskeistä on tiedostaa: 

1. Onko kyse sähköisestä viestinnästä? 

2. Kuka on viestinnän osapuoli? Käsitelläänkö tietoja viestinnän välittäjänä? 

3. Mikä on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukainen peruste käsitellä 

tietoja, jos roolina on viestinnän välittäjä? 

4. Onko tietojen käsittely tarpeen tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi? 

 

Viestinnän tietojen osalta viestinnän osapuolella on oikeus aina käsitellä omaa viestintäänsä ja 

siihen liittyviä välitystietoja. Jos käsiteltäväksi tulee esimerkiksi työntekijä viestintä, tulee 

käsittelyn nojautua esimerkiksi sähköisistä palveluista annetun lain 272 §:n 

tietoturvasäännökseen. Yrityksessä on suositeltavaa määritellä ja ottaa tietoverkon käytöstä 

annettavaan ohjeeseen esimerkein tilanteita, joissa välitystietojen tietoturvaperusteinen käsittely 

on tarpeen. 

 

Tietohallinnon keinot 

1. Ovatko loukkauksen selvittämiseksi tarvittavat lokitiedot saatavilla? 

2. Kuinka nopeasti ja kuinka monen järjestelmän tietojen avulla esim. haitalliseen 

osoitteeseen yhteydessä oleva laite voidaan yksilöidä? 

3. Kuinka nopeasti ja minkä tietojen perusteella voidaan selvittää, mihin järjestelmiin tai 

tietoihin saastunut laite on vaikuttanut? 

4. Kuinka nopeasti mahdolliselle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle on annettavissa pääsy 

selvittämään ym. asioita?  

Organisatoriset järjestelyt 
Keskeistä tietoturvaloukkauksen selvittämisessä on yhteistyö yritysten liiketoiminnan, 

tietohallinnon ja lakimiesten välillä. Toimintakyvyn turvaamiseksi on suositeltua perustaa laaja-

alainen Incident Response -ryhmä ja harjoitella toimintaa uhkatilanteiden varalta säännöllisesti. 

Tietoturvatyössä korostuvat tyypillisesti tekninen näkökulma ja erilaiset teknisluonteiset ratkaisut. 

Työn tekemisen tapojen ja teknisen toimintaympäristön muuttuessa on entistä tärkeämpää pystyä 

ottamaan tietoturva osaksi yrityksen normaaleja toimintatapoja ja yrityskulttuuria. Ymmärrettävät 

ja yrityksen toiminnan keskeisiin prosesseihin nivoutuvat tietoturvaperiaatteet ja -käytännöt sekä 

niiden avoin viestiminen henkilöstölle luovat hyvät ja selkeät edellytykset tehokkaalle 

varautumiselle.  

Tietojen käytettävyys- ja turvaamisvaatimukset on syytä viedä kiinteästi yrityksen osto- ja 

ulkoistamisprosesseihin, samaan tapaan kuin yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksetkin. 

Yrityksen tulee omissa vaatimuksissaan määritellä tietoturvan reunaehdot käytettäville palveluille. 

Vaatimukset voivat koskea mm. tietojen käytettävyyttä ja tallennuspaikkaa, lokitietojen 

saatavuutta, yhteistyökumppanin pääsyä, tarkastusoikeutta ja muita vastaavia seikkoja. 

Vaatimusten määrittelyn perusteella saatetaan joutua sulkemaan tietyntyyppisiä, kuten jaettuja 
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palveluja pois lokien saatavuuden tai ulkopuolisen yhteistyökumppanin pääsyn perusteella. 

Ostoprosessin määrittelyssä hyvä käytäntö on tehdä kiinteää yhteistyötä liiketoiminnan ja 

lakimiesten välillä, jotta varmistetaan vaatimusten huomioiminen osana yrityksen 

sopimuskäytäntöjä.   

Nopean pääsyn turvaaminen työasemalle tai muulle päätelaitteelle 
Haastatteluissa kävi ilmi, että varsin monessa yrityksessä sovelletaan menettelyä, jossa 

työasemalla olevien tietojen käsittelyyn hankitaan työntekijältä aina erillinen suostumus. 

Menettely on tietoturvapalveluita tarjoavan yrityksen toimintatapana perusteltu tapa kontrolloida 

vastuita. Sen sijaan yrityksen toimintakyvyn varmistamiseksi yksittäistapausta koskevan oman 

työntekijän suostumusta parempi tapa olisi kertoa noudatettava menettely työelämän 

tietosuojalaissa tarkoitetussa tietoverkon käytöstä annettavassa ohjeistuksessa. Tällöin 

menettelytavat käytäisiin henkilöstön kanssa läpi myös YT-menettelyssä, mikä antaa luontevan 

pohjan integroida tietoturvatoimenpiteet osaksi yrityksen normaaleja toimintatapoja.   

Etukäteen tapahtuva menettelytapojen kuvaaminen edistäisi tietoturvatoimenpiteiden 

arkipäiväistämistä, ja keskeisin hyöty olisi menettelyn nopeutuminen. Työtapojen 

monimuotoistuessa ja pilvipalveluiden yleistyessä tietoturvan painopiste siirtyy yritysten verkoista 

aiempaa enemmän käyttäjien päätelaitteisiin. Tällöin ohjeistuksessa on syytä huomioida 

mahdollisuus laitteiden etävalvontaan.  

Työasema tulisi ymmärtää laajasti niin, että se kattaisi myös pilviympäristössä työntekijän 

käyttöön annetut resurssit ja ulottaa tietoturvaohjelmat ja -politiikat myös älypuhelimiin.   

Varautumisen tarkastuslista 
1) Onko tiedossa, mitä tietoja/järjestelmiä palveluun ollaan tallentamassa? 

2) Liittyykö tietoihin säilytyspaikkaa koskevia vaatimuksia (esim. henkilötiedot)? 

3) Miten on varmistettu, että palveluntarjoaja pystyy käytännössä turvaamaan tietojen 

eheyden ja käytettävyyden? 

4) Onko tietoihin ja niiden käytöstä kertyviin lokeihin taattu pääsy? Onko yhteys lokeihin 

toteutettu? 

5) Onko pääsy annettavissa myös ulkopuoliselle palveluntarjoajalle? 

6) Onko tietoihin pääsylle asetettu sopimuksissa aikarajaa tai onko palvelutaso muutoin 

taattu?  

7) Onko hankintaprosessissa huomioitu myös edellä mainittujen seikkojen varmistaminen ja 

esimerkiksi integraatioiden rakentaminen palveluntarjoajan lokitietoihin? 

8) Onko hankinnassa huomioitu mahdolliset auditointivaatimukset? 

9) Onko häiriö- tai saastumistapauksissa noudatettavat menettelyt kuvattu henkilöstölle 

annetussa tietoverkon käytöstä annetussa ohjeessa ja käsitelty YT-menettelyssä? 

10) Onko tietoturvapolitiikoissa ja käyttäjille annetuissa ohjeissa huomioitu älypuhelimet?  

11) Onko toimintatavat häiriötilanteiden varalle harjoiteltu?  

12) Onko yrityksessä selvitetty mitä tietoja häiriö- tai loukkaustapauksessa tapauksessa 

voidaan käsitellä ja millä perusteella? 

13) Onko yrityksellä kyky havaita siihen kohdistettu tietoturvaloukkaus? 

14) Kuinka nopeasti saastunut laite/järjestelmä pystytään yksilöimään? 

15) Onko eri viranomaisille tehtäviä ilmoituksia varten määritelty prosessit? 
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Lainsäädäntökatsaus  
  

Tyytyväisyys lainsäädännön toimivuuteen 
Kyberhäiriöselvitystä varten tehtyjen haastattelujen perusteella lainsäädännön toimivuuteen oltiin 

yrityksissä yleisesti ottaen melko tyytyväisiä. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 

tavoitteet toteutuivat käytännössä sikäli hyvin, että laissa säädetty menettely työnantajalle 

kuuluvien sähköpostien esille hakemisesta oli selkeästi viimesijainen keino, eikä se vaikuttanut 

olevan yleisesti käytössä. Muuten huomiot liittyivät lähinnä tunkeutumistestaukseen, jota ei ole 

lainsäädännössä erikseen huomioitu.  

Laki sähköisen viestinnän palveluista – teleyritykset ja 
yhteisötilaajat 
Keskeisin sähköisen viestinnän säädös Suomessa on laki sähköisen viestinnän palveluista 

(917/2014), jossa on teleyritysten ja yhteisötilaajien viestinnän tekemään viestinnän välittämiseen 

ja välitystietojen käsittelyyn sovellettavat säännökset. Lakia edelsi vuonna 2004 annettu sähköisen 

viestinnän tietosuojalaki (516/2004), jonka säännökset siirrettiin pääasiassa sellaisinaan lakiin 

sähköisen viestinnän palveluista.  

Laissa sähköisen viestinnän palveluista 3 § viestinnän välittäjän määritelmällä tarkoitetaan 

teleyritystä, yhteisötilaajaa ja sellaista muuta tahoa, joka välittää sähköistä viestintää muutoin 

kuin henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiin. Yhteisötilaajalla 

tarkoitetaan laissa viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun tilaajana olevaa yritystä ja yhteisöä, joka 

käsittelee viestintäverkossaan käyttäjien viestejä, välitystietoja tai sijaintitietoja. 

Laki sähköisen viestinnän palveluista, 17 luku – sähköisen viestin ja 
välitystietojen käsittely 
Laissa sähköisen viestinnän palveluista, sen 17 luvussa säädetään sähköisen viestin ja 

välitystietojen käsittelystä. Sääntelyn lähtökohta, viestinnän luottamuksellisuus, on 136 §:ssä. 

Pykälän mukaan viestinnän osapuolilla on toisistaan riippumaton oikeus käsitellä omia viestejään 

ja niiden välitystietoja. Muita sähköisiä viestejä kuin yleisesti vastaanotettavaksi tarkoitettua 

radioviestintää saa käsitellä vain viestinnän osapuolen suostumuksella tai jos laissa niin säädetään. 

Viestien ja välitystietojen käsittelyperiaatteita on linjattu lain 137 §:ssä, jonka mukaan sähköisten 

viestien ja välitystietojen käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa 

laajuudessa eikä sillä saa rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin 

on välttämätöntä. Käsittelyn jälkeen sähköiset viestit ja välitystiedot on hävitettävä tai 

välitystiedot tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, jollei laissa toisin 

säädetä.  
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Lisäksi on säädetty, että viestinnän tietoja saa luovuttaa ainoastaan tahoille, joilla on oikeus 

käsitellä tietoja. Viestinnän tietoja saa käsitellä vain viestinnän välittäjän tai tilaajan lukuun 

toimiva henkilö.  

Viestien ja välitystietojen käsittely on luonnollisesti sallittu viestinnän välittämiseksi, sovitun 

palvelun toteuttamiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi (138 §).  

Muita sallittuja käsittelyperusteita ovat laskutus, markkinointi, tekninen kehittäminen, tilastollisen 

analyysin tuottaminen, väärinkäytöstapaukset, käsittely virheen tai teknisen vian havaitsemiseksi. 

Lain 145 § mukaan viestinnän välittäjän on tallennettava yksityiskohtaiset tapahtumatiedot 

luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan kannalta keskeisiä välitystietoja sisältävissä 

tietojärjestelmissä tapahtuvasta välitystietojen käsittelystä, jos se on teknisesti ja ilman 

kohtuuttomia kustannuksia mahdollista. Tapahtumatiedoista on käytävä ilmi käsittelyn ajankohta, 

kesto ja käsittelijä. Tapahtumatiedot on säilytettävä kaksi vuotta niiden tallentamisesta. 

33 luku – tietoturvan ja häiriöiden hallinta sekä häiriöistä ilmoittaminen 
 

Tietoturvasta huolehtiminen 

Laki sähköisen viestinnän palveluista ja sen 272 § sallii verrattain joustavat mahdollisuudet 

teleyrityksille, yhteisötilaajalle ja lisäarvopalvelun tarjoajalle ryhtyä välttämättömiin toimiin 

tietoturvasta huolehtimiseksi. Pykälän mukaan toimijoilla on oikeus:  

1) viestintäverkkojen tai niihin liitettyjen palvelujen sekä tietojärjestelmien tietoturvalle haittaa 

aiheuttavien häiriöiden havaitsemiseksi, estämiseksi, selvittämiseksi ja esitutkintaan 

saattamiseksi; 

2) viestin lähettäjän tai viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi; tai 

3) viestintäpalvelujen kautta laajamittaisesti toteutettavien rikoslain 37 luvun 11 §:ssä 

tarkoitettujen maksuvälinepetosten valmistelun ehkäisemiseksi. 

Tietoturvatoimet voivat käsittää: 

1) viestin sisältöä koskevan automaattisen selvittämisen; 

2) viestien välittämisen ja vastaanottamisen automaattisen estämisen tai rajoittamisen; 

3) tietoturvaa vaarantavien haitallisten tietokoneohjelmien automaattisen poistamisen 

viesteistä; 

4) muut 1–3 kohdassa tarkoitettuihin rinnastettavat teknisluonteiset toimenpiteet. 

Pykälä sallii myös viestin sisällön käsittelyn manuaalisesti. Tällöin tulee olla ilmeistä, että viesti 

sisältää haitallisen tietokoneohjelman tai käskyn. Tähän voidaan päätyä viestin tyypin, muodon tai 

muun vastaavan seikan perusteella.  Lisäksi manuaalisen käsittelyn edellytyksenä on, että sisällön 

automaattisella selvittämisellä ei pystytä turvaamaan tietoturvan toteutumista. 

Velvollisuus korjata häiriö 

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 273 § mukaan teleyrityksen tai muun verkon tai 

laitteen haltijan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, jos 
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viestintäverkko, viestintäpalvelu tai laite aiheuttaa merkittävää haittaa tai häiriötä 

viestintäverkolle, viestintäpalvelulle, viestintäverkkoon liitetylle muulle palvelulle, laitteelle, 

viestintäverkon käyttäjälle tai muulle henkilölle. Jos häiriötä ei saada korjatuksi, tulee häiriötä 

aiheuttava laite, palvelu tai verkko irrottaa viestintäverkosta.  

Yleinen tietosuoja-asetus – henkilötietojen käsittelyn 
perusteet ja tietoturvavelvoite 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ((EU) 2016/679) tulee voimaan 25.5.2018. Asetus täsmentää 

rekisteröidyn oikeuksia ja korostaa henkilötietojen käsittelyn huolellista suunnittelua ja yrityksissä 

tehtävää arviota käsittelyn ja henkilötietoja suojaavien toimenpiteiden asianmukaisuudesta.  

Tietosuoja-asetus ja tällä hetkellä voimassa oleva henkilötietolaki muodostavat henkilötietojen 

käsittelyn pohjan. Tietosuoja-asetus sisältää perussäännökset käsittelyä koskevista yleisistä 

periaatteista, sallituista käsittelyperusteista, henkilötietojen luovutuksesta ja siirroista. Keskeinen 

säännös on 32 § rekisterinpitäjien ja tietojen käsittelijöiden tietoturvavelvoitteista.  

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan 

automaattista, sekä sellaisten henkilötietojen käsittelyyn muussa kuin automaattisessa muodossa, 

jotka muodostavat rekisterin tai sen osan. Henkilötiedon määritelmä on laaja: henkilötiedolle 

tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan 

kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan 

yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. 

Tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa säädetään rekisterinpitäjien ja tietojen käsittelijöiden 

tietoturvavelvoitteesta. Heidän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset 

toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai 

laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä 

taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomioon 

uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset 

sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja 

vakavuudeltaan vaihtelevat riskit. 

Työelämän kysymysten erityissääntely 

Yksityisyyden suoja työelämässä 
Yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (759/2004, työelämän tietosuojalaki) 

säädetään työntekijää koskevien henkilötietojen käsittelystä, työntekijälle tehtävistä testeistä ja 

tarkastuksista sekä niitä koskevista vaatimuksista, teknisestä valvonnasta työpaikalla sekä 

työntekijän sähköpostiviestin hakemisesta ja avaamisesta. Teknisenä valvontana pidetään myös 

työntekijöiden paikantamista.  

Laki on työelämän kysymysten erityislaki ja sitä sovelletaan työntekijän ja eräiltä osin työnhakijan 

asemassa olevien henkilöiden tietojen käsittelyyn. Sellaisiin kysymyksiin, joita laissa ei ole 

säädetty, sovelletaan henkilötietolain ja tietoyhteiskuntakaaren säännöksiä. Lakia ei sovelleta 
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yhtiöoikeudellisiin johtajiin (TSV ratkaisu 22.11.2006), ainoastaan työ- tai virkasuhteessa oleviin 

työntekijöihin. Laki täsmentää henkilötietolain säännöksiä henkilötietojen käsittelystä ja antaa 

puitteet kameravalvonnan ja työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien hakemiseen.  

Laki ohjaa toimimaan huolellisesti, koska asiat on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Lain 21 

§ mukaan työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin 

menetelmin toteutetun valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja valvonnassa käytettävät menetelmät 

sekä sähköpostin ja muun tietoverkon käyttö sekä työntekijän sähköpostin ja muuta sähköistä 

viestintää koskevien tietojen käsittely ovat työnantajan ja henkilöstön välisessä 

yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäviä asioita.  

Työnantajan tulee siis ennalta varautua laissa säädettyjen menetelmien käyttöön ja käsiteltävä 

esimerkiksi tietoverkon käyttöön liittyvät ohjeet ja toimintatavat yhteistoimintamenettelyssä.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut 21.9.2017 työryhmän tarkastelemaan työelämän 

tietosuojalainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen välistä suhdetta. Työryhmän tulee 

tehdä myös ehdotukset mahdollisista lainsäädäntötoimista. Työryhmän toimikausi päättyy 

30.3.2018. 

Laki sähköisen viestinnän palveluista, 18 luku – yhteisötilaajaa koskeva 
erityissääntely  
Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 18 luku sisältää sähköisen viestinnän tietosuojalakiin 

vuonna 2009 lisätyt yhteisötilaajiin sovellettavat säännökset välitystietojen käsittelystä 

viestintäpalvelujen luvattoman käytön ja yrityssalaisuuksien paljastamisen tapauksissa. 

Säännökset tulivat tunnetuiksi Lex Nokiana.  

Luvun säännökset antavat yhteisötilaajalle oikeuden käsitellä viestinnän välitystietoja 

väärinkäytöksien selvittämiseksi. Luvun säännösten käyttäminen edellyttää yrityksiltä 

suunnitelmallisuutta: teknisten valmiuksien lisäksi yhteisötilaajan huolehtimisvelvollisuuteen 

kuuluu 147 § mukaan huolehtia asianmukaisesta tietoturvasta ja määriteltävä minkälaisia 

sähköisiä viestejä sen viestintäverkon kautta saa välittää ja hakea sekä miten sen viestintäverkkoa 

ja viestintäpalvelua saa muutoin käyttää ja minkälaisiin kohdeosoitteisiin viestintää ei saa 

harjoittaa. Yrityssalaisuuksien osalta yhteisötilaajan on ensin määriteltävä yrityssalaisuutensa ja 

suojattava ne ja verkkonsa asianmukaisesti. Lisäksi yhteisötilaajan on määriteltävä, miten 

yrityssalaisuuksia saa viestintäverkossa siirtää, luovuttaa tai muutoin käsitellä. 

Yhteisötilaajan on myös suunniteltava toiminta nimeämällä henkilöt, joiden tehtäviin käsittely 

kuuluu ja käsiteltävä välitystietojen käsittelyn perusteet ja käytännöt yhteistoimintamenettelyssä 

henkilöstön kanssa. Ennen toiminnan aloittamista tulee siitä tehdä ennakkoilmoitus myös 

säännösten noudattamista valvovalle tietosuojavaltuutetun toimistolle.  

Säännösten mukaan välitystietoja saa käsitellä ensi sijassa automaattisen hakutoiminnon avulla ja 

siinä havaitun poikkeaman ja eräiden muiden perusteiden nojalla myös manuaalisesti. 

Yhteisötilaajalle on asetettu vuosittainen tiedonantovelvollisuus työntekijöiden edustajalle 



 6.3.2018 

 

 5  

 

säännöksissä tarkoitetusta välitystietojen käsittelystä. Lisäksi yhteisötilaajan on informoitava 

käsittelystä myös kyseistä käyttäjää määrämuotoisella selvityksellä.  

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 18 luvun mukaisen mekanismin käyttöön liittyy siinä 

määrin menettelyllisiä vaatimuksia ja valvontaviranomaiselle tehtävän ennakkoilmoituksen 

muodossa riskejä yrityksen julkisuuskuvalle, että yritykset eivät ole ottaneet laajasti luvussa 

tarkoitettua mahdollisuutta käyttöön. 

Yhteenveto – työelämän kysymysten sääntely 
Tietoverkon käytön ohjeistus, sähköisten viestien hakeminen, yrityssalaisuuksien suojaaminen 

viestintäverkoissa ja väärinkäytösten selvittäminen ja työntekijöiden paikantaminen sekä muut 

teknisen valvonnan muodot edellyttävät yrityksiltä huomattavaakin ennakollista suunnittelua 

sisältäen toimintojen roolituksen ja henkilöiden nimeämisen sekä asioiden käsittelyn riittävällä 

tarkkuudella yhteistoimintamenettelyssä. Näin ollen työelämän tietosuojalaissa ja 

tietoyhteiskuntakaaren 18 luvussa tarkoitetut menettelyt eivät ole yrityksen käytettävissä ad hoc -

pohjalta, mahdollisen tietoturvapoikkeaman selvittämisen tullessa ajankohtaiseksi.  

Muut säädöshankkeet 
EU:n toimielimissä on käsittelyssä sähköisen viestinnän tietosuoja (ePrivacy) -asetus, joka tullee 

hyväksytyksi vuosien 2019 - 2020 aikana. Asetuksen sisältö ja siinä säädetyt viestinnän 

välitystietojen sallitut käsittelyperusteet saattavat vaikuttaa merkittävästi myös tietoturvatyöhön.  

Valtiovarainministeriö julkaisi lokakuussa 2017 työryhmäraportin tiedonhallinnan lainsäädännön 

kehittämislinjauksista. Linjausten taustalla on osaltaan yleinen tietosuoja-asetus sekä havainto 

tiedonhallinnan toimintaympäristön perustavanlaisesta muuttumisesta keskeisten säädösten 

antamisen jälkeen. Työryhmä esittää julkisen hallinnon tiedon hallinnan yleislakia, joka perustuisi 

elinkaariajatteluun, tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen vakioitujen rajapintojen kautta.   

Poliisin toimintaa ohjaava lainsäädäntö 
Rikoslain 38 luvun 10 § mukaan syyttäjä ei saa nostaa syytettä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, 

törkeästä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, tietojärjestelmän häirinnästä, tietomurrosta tai 

suojauksen purkujärjestelmärikoksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi 

tai ellei rikoksentekijä rikosta tehdessään ole ollut yleistä posti- tai teletoimintaa harjoittavan 

laitoksen palveluksessa taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Kyseiset 

rikokset ovat asianomistajarikoksia, joiden tutkittavaksi ottaminen edellyttää asianomistajan 

tutkintapyyntöä sekä rangaistusvaatimusta.  

Esitutkintalain (805/2011) 3 luvussa säädetään esitutkinnan toimittamisesta. Luvun 3 § mukaan 

Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai 

muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty. 

Luvun 4 § mukaan asianomistajarikosten esitutkinta toimitetaan vain, jos asianomistaja on 

ilmoittanut esitutkintaviranomaiselle tai syyttäjälle vaativansa rikokseen syyllistyneelle 

rangaistusta. Jos asianomistaja peruuttaa rangaistusvaatimuksensa, tutkinta on lopetettava. 

Asianomistajarikoksen esitutkinta saadaan kuitenkin aloittaa, vaikkei rangaistusvaatimusta 
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olekaan tehty, jos asianomistaja ei ilmeisesti vielä tiedä rikoksesta eikä tutkintaa voida siirtää 

rikoksen selvittämistä vaarantamatta. Tutkinnan aloittamisesta on tällöin viipymättä ilmoitettava 

asianomistajalle. Tutkinta on lopetettava, jos asianomistaja tiedon rikoksesta saatuaan ei ilmoita 

vaativansa rikokseen syyllistyneelle rangaistusta. Jos syyttäjä saa lain mukaan yleisen edun sitä 

vaatiessa nostaa syytteen asianomistajarikoksesta, vaikkei asianomistaja vaatisikaan rikokseen 

syyllistyneelle rangaistusta, esitutkinta on syyttäjän pyynnöstä toimitettava. 

 


