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Esitys yhdellä dialla

Tietosuojalainsäädäntö koskettaa kaikkia 
toimijoita riippumatta yhtiömuodosta, 
voitontavoittelusta tai toiminnan suuruudesta.

Sen keskeisimpiä vaatimuksia ovat 
henkilötietojen käytön suunnittelu, suunnitelman 
noudattaminen  ja siitä avoimesti tiedottaminen 
eli rekisteriseloste.

EU-lainsäädäntö ja EU-tuomioistuimen ns. 
Schrems-päätös mutkistavat
amerikkalaisten pilvipalveluiden käyttöä.

Tietoturvaan vaikuttavat olennaisesti teknisten 
asioiden lisäksi toimintatavat ja ihmiset.

Saako näin tehdä? Asetu sen asemaan, jonka 
tietoja käsittelet, ja ole rehellinen itsellesi.

Kiinnitä huomiota tietosuoja-asioista 
viestintään, erityisesti kriisiviestintään.

Suomalaisista tapahtumista ainakin
Desucon ja Tracon ottavat henkilötietojesi 
suojan vakavasti.



Ketkä ovat äänessä?

Kyuu Eturautti on tamperelainen IT-yrittäjä, 
tietoturvapäällikkö ja coninjärjestämisen 
moniosaaja. kyuu@b2.fi

Santtu “Japsu” Pajukanta on Kompassin kehittäjä,
tamperelainen ohjelmistoarkkitehti, Traconin 
järjestelmäkehityksen johtaja ja Desuconin 
markkinointivastaava.

  japsu@desucon.fi
Emme ole lakimiehiä
eikä tämä esitys sisällä lakineuvontaa!

Nämä kalvot tarkastanut OTM Jussi Kari
sen sijaan on, mutta hän ei ole sinun 
lakimiehesi. Eikä meidän.

niidel@desucon.fi



Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuojalainsäädäntö
Mitä viranomaiset 
edellyttävät

Käytännön
tietoturva
Todellisilta uhkilta
suojautuminen

Luottamus
siihen, että

tietojani käsitellään 
asianmukaisesti

Eivät aina
kohtaa!



Tietosuoja-
lainsäädäntö

Henkilötietolaki

Rikoslaki

EU-lainsäädäntö

Safe Harbor
Schrems-päätös
Privacy Shield

Mitä viranomaiset edellyttävät

Tässä osiossa punaisella oleva teksti 
on omaa tulkintaa tai mielipidettä.
Kursivoitu teksti on lainattu suoraan 
Henkilötietolaista (Finlex).



Sinua
järjestäessäsi voittoa tavoittelematonta tapahtumaa

koskettavat kaikki samat henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset kuin 
mitä tahansa Suomessa toimivaa monikansallista pörssiyritystä.



Henkilötietolain 1. luvun 1 §:

Miksi vaivaudumme?

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita 
yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä 
edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.



Henkilötietolain 1. luvun 3 §: Määritelmät

Mitkä ovat henkilötietoja?

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen 
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan 
tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa 
eläviä koskeviksi;



Henkilötietolain 1. luvun 3 §: Määritelmät

Mitä on henkilötietojen käsittely?

2) henkilötietojen käsittelyllä henkilötietojen keräämistä, tallettamista, 
järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, 
yhdistämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muita henkilötietoihin 
kohdistuvia toimenpiteitä;



Henkilötietolain 1. luvun 3 §: Määritelmät

Mikä on henkilörekisteri?

3) henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä 
muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai 
kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty 
kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä 
henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja kohtuuttomitta 
kustannuksitta;



Henkilötietolain 1. luvun 3 §: Määritelmät

Kuka tai mikä on rekisterinpitäjä?

4) rekisterinpitäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, 
jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä 
henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty;

”Yksityishenkilön osoitekirja” tmv. rajattu kuitenkin 1 §:ssa ulkopuolelle:

Tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka luonnollinen henkilö suorittaa 
yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin yksityisiin 
tarkoituksiinsa.



Henkilötietolain 2. luku:

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Huolellisuusvelvoite

Henkilötietojen käsittelyn 
suunnittelu

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Käsittelyn yleiset edellytykset
Rekisteröidyn suostumus

Tietojen laatua
koskevat periaatteet
Tarpeellisuus, virheettömyys

Rekisteriseloste!



Henkilötietolain 2. luvun 10 §

Rekisteriseloste

Pakollinen

Pidettävä jokaisen 
saatavilla

Määrämuotoinen

Malleja, ohjeita ja 
lomakkeita löytyy

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet



Tietosuojavaltuutetun suositus

Tietosuojaseloste

Vapaaehtoinen

Suositeltava

Korvaa rekisteriselosteen 
ja laajentaa sitä

Kertoo miten voi käyttää
- tarkastusoikeutta
- oikeutta vaatia korjausta
- muita oikeuksiaan

1. Rekisterinpitäjä

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

3. Rekisterin nimi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

10. Rekisteröidyn oikeudet



Yksinkertainen esimerkki rekisteriselosteesta (sivu 1/2)

18.–20.12.2015 järjestettävän hackathonin ilmoittautumisen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Tracon ry

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö
Santtu Pajukanta
japsu@tracon.fi
050 xxx xxxx

3. Rekisterin nimi
Hackathonin ilmoittautumislista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Desuconin, Ropeconin ja Traconin yhteisen hackathonin järjestäminen ja siitä tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Ilmoittautumislomakkeen kentät.

Nautinto jatkuu...



Yksinkertainen esimerkki rekisteriselosteesta (sivu 2/2)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttöaika.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot luovutetaan Kehittyvien conien Suomi ry:lle hackathonin järjestämistä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee Surveypal-yrityksen palvelussa, joka sijaitsee Rackspace-yrityksen palvelimilla 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rekisteri on suojattu teknisin suojakeinoin (mm. tiedonsiirron salaus ja 
käyttäjätunnukset) ja sijaitsee lukitussa tilassa.



Yksinkertainen esimerkki tietosuojaselosteesta (sivu 2/2)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot ovat peräisin rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttöaika.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tiedot luovutetaan Kehittyvien conien Suomi ry:lle hackathonin järjestämistä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri sijaitsee Surveypal-yrityksen palvelussa, joka sijaitsee Rackspace-yrityksen palvelimilla 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Rekisteri on suojattu teknisin suojakeinoin (mm. tiedonsiirron salaus ja 
käyttäjätunnukset) ja sijaitsee lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietosi ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

11. Virheellisten tietojen korjausoikeus
Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.



Henkilötietolain 3. luku:
Arkaluontoiset 
tiedot

Älä käsittele näitä.

(Jos ei ole ihan pakko.)

Mikä pakko näitä on 
käsitellä?

Pyydä tapauskohtainen 
lupa!

Säilytä ja käsittele 
erityisellä huolellisuudella.

puolueen jäsenyys

terveydentila

seksuaalinen
suuntautuminen

ammattiliittoon 
kuuluminen

henkilötunnus*

luottokortin numero**



Henkilötietolain 6. luvun 26 §

Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä

Tarkastuksesta ei voi 
kieltäytyä.

Kaikki tiedot mukaan

Pyyntöjä tulee harvoin.

VARO!
”Asiakas on mulkku” ym.



Sinua
järjestäessäsi voittoa tavoittelematonta tapahtumaa

koskettavat kaikki samat henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset kuin 
mitä tahansa Suomessa toimivaa monikansallista pörssiyritystä.



on viime kädessä vastuussa

rekisteröidyssä yhdistyksessä.

Hallitus



1 vuosi
vankeutta

maksimirangaistus henkilörekisteririkoksesta



5 min
kestää kirjoittaa yksinkertainen

rekisteriseloste



Henkilötietolain 5. luku:

Henkilötietojen siirto EU:n/ETAn ulkopuolelle

EU-tietosuojadirektiivin mukaan Euroopan unionin kansalaisten henkilötietoja 
voidaan käsitellä sellaisissa maissa, joissa Euroopan komissio on todennut 
olevan riittävän tietosuojan tason.

Kirjoitushetkellä näitä ovat mm. Argentiina, Kanada, Uusi-Seelanti ja Sveitsi.

Pilvipalveluiden suurvalta Yhdysvallat ei ole tässä listassa, vaan...



EU-komission päätös:

U.S.–EU Safe Harbor -ohjelma

Itsesertifiointiohjelma, jonka puitteissa Yhdysvalloissa toimiva yritys vakuutti 
täyttävänsä Euroopan unionin vaatimukset henkilötietojen suojan suhteen.

Tarjosi tästä alun alkaenkin varsin kyseenalaiset takeet.

EU-tuomioistuin kaatoi Safe Harborin ns. Schrems-päätöksellä syksyllä 2015.

Safe Harborin korvaa EU–U.S. Privacy Shield, jota juuri kukaan ei vielä noudata.

Privacy Shield ei tarjoa juuri Safe Harboria vahvempia takeita.



Facebook
on yhdysvaltalaisen yrityksen pilvipalvelu.

Siitä koko Schrems-jupakka alkoi.



Dropbox
on yhdysvaltalaisen yrityksen pilvipalvelu.



GMail
on yhdysvaltalaisen yrityksen pilvipalvelu.



Google
Jep. Jenkkipalveluita kaikki.

Docs
Sheets
Forms



TypeForm
Noloa. Japsu suositteli sitä tämän Conconin ilmoittautumiseen.

Firma Barcelonassa, palvelimet Amazon Web Services US East. Hups.



Slack
on yhdysvaltalainen pilvipalvelu.



Office 365
Microsoft myy palveluitaan ns. mallisopimuslausekkeilla niille firmoille,

jotka tätä tajuavat kysyä. Oletettavasti lisähinnasta.

U. S. of A.



Mitä Safe Harborin kaatumisen jälkeen? (1/2)

Safe Harborin ja Privacy Shieldin välisessä sopimuksettomassa tilassa

EU-lainsäädäntö ei mahdollista EU-valtioiden kansalaisten henkilötietojen 
käsittelyä Yhdysvalloissa sijaitsevissa palveluissa

ilman tiettyjä raskaita byrokraattisia prosesseja (mallisopimuslausekkeet).

Käytännössä kaikki tekevät niin silti, koska Privacy Shield häämöttää jo 
horisontissa. Riski joutua tästä vaikeuksiin on pieni mutta olemassa.

Entä sitten, kun EU-tuomioistuin kaataa myös Privacy Shieldin?



Mitä Safe Harborin kaatumisen jälkeen? (2/2)

Emme lupaa tämän olevan riittävän disclaimerin: 

Täyttämällä tämän lomakkeen hyväksyn, että henkilötietoni tallennetaan
Google Forms -palveluun, joka sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja käsitellään yhdysvaltalaisen Google-yrityksen Google Forms -
palvelussa, joka sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella.

X



Näiden conien tietojärjestelmät sijaitsevat Suomessa

Paitsi GMail...



Kompassissa 
henkilötietojen 
suoja on otettu 
huomioon

Työvoimavastaava näkee vain
oman tapahtumansa työvoiman, 
ohjelmavastaava vain luennoitsijat jne.

Kontrolloit itse, milloin luovutat tietosi 
jonkin tapahtuman järjestäjille.

Rekisteriseloste löytyy.

Huolehdimme tietoturvasta.

Kompassi sijaitsee Suomessa.

Kehitämme Kompassia jatkuvasti.



Esimerkkejä muista Suomessa sijaitsevista palveluista



Käytännön 
tietoturva
Todellisilta uhkilta 

suojautuminen

Miltä uhkilta suojaudut?
Mitä toimenpiteitä se vaatii?

Missä ovat heikot kohtasi?
Mitä niille voisi tehdä?

Keillä on pääsy (henkilö)tietoihin?
Mihin he tarvitsevat niitä?



tietoverkkosodankäynti

Uhkaprofiili

Mitä voisi tapahtua?

Kuka voisi olla
siitä vastuussa?

Mitä siitä voisi seurata?

Miten siltä suojaudutaan?

maksuvälinepetos

identiteettivarkaus

valtiollinen tiedustelu
teollisuusvakoilu

ilkivaltaa
negatiivista julkisuutta

pahaa mieltä

taloudellinen vahinko

yhteistyökumppanin menetys

menetetyt kaupat

järjestäytynyt rikollisuus

Anonymous

Viranomaiset

rikosoikeudellinen vastuu



Huolehdi henkilökohtaisesta tietoturvastasi, 
ettet vaaranna muidenkin yksityisiä tietoja!

Käytä vahvoja salasanoja. Käytä samaa salasanaa vain yhdessä paikassa.

Asenna käyttöjärjestelmän turvapäivitykset ja pidä ohjelmistot ajan tasalla. 
Käytä virustorjuntaohjelmistoa ja pidä se ajan tasalla. 

Asenna ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat.
Avaa vain sellaisia sähköpostin liitetiedostoja, joita odotit saapuvaksi.

Käytä 2-vaiheista kirjautumista kaikissa palveluissa, jotka sitä tukevat.
Käytä levynsalausta kannettavassa tietokoneessa ja kaikissa älylaitteissa.



Sähköpostilla on postikortin tietoturva

Sähköpostiviesti kulkee monen palvelimen läpi.

Palvelinten välisen liikenteen salaus on kierrettävissä.

Minkä tahansa ketjussa olevan palvelimen ylläpitäjä voi avata ja lukea viestin.

Kuka tahansa voi lähettää sähköpostia kenen tahansa nimissä.

Harkitse, voitko laittaa esimerkiksi henkilötunnusta sähköpostiviestiin
tai sen liitetiedostoon.



Sähköpostin 
lähetyksessä
käy helposti 
tahaton vuoto
Sähköpostin Vastaanottaja-kenttä
(To tai Recipient) näkyy kaikille 
vastaanottajille. Samoin Kopio (Cc).

Onko sinulla lupa kertoa 
vastaanottajien osoitteet toisilleen?

Laita oikeat vastaanottajat Piilokopio-
kenttään (Bcc) ja Vastaanottaja-
kenttään omasi, niin vastaanottajat 
näkevät vain sen. 

Kompassin työvoimaviesteissä tätä ongelmaa ei ole.

From: Lauri Länsimedia <lauri@desucon.fi>
To: japsu@desucon.fi

niidel@desucon.fi
kyuu@b2.fi
278 lisää...

Subject:Desucon West 2017: Työvoimainfo klo 16

Hei Desucon Westin työvoima!

Muistattehan kaikki tulla työvoimainfoon, joka 
järjestetään perjantaina kello 16:00 Maestro-salissa.

Terveisin
Lauri Länsimedia
Desucon Westin työvoimavastaava

NO!
STAHP!

mailto:lauri@desucon.fi
mailto:japsu@desucon.fi
mailto:niidel@desucon.fi
mailto:kyuu@b2.fi


Sähköpostin 
lähetyksessä
käy helposti 
tahaton vuoto
Sähköpostin Vastaanottaja-kenttä
(To tai Recipient) näkyy kaikille 
vastaanottajille. Samoin Kopio (Cc).

Onko sinulla lupa kertoa 
vastaanottajien osoitteet toisilleen?

Laita oikeat vastaanottajat Piilokopio-
kenttään (Bcc) ja Vastaanottaja-
kenttään omasi, niin vastaanottajat 
näkevät vain sen. 

Kompassin työvoimaviesteissä tätä ongelmaa ei ole.

From: Lauri Länsimedia <lauri@desucon.fi>
To: lauri@desucon.fi
Bcc: japsu@desucon.fi

niidel@desucon.fi
279 lisää...

Subject:Desucon West 2017: Työvoimainfo klo 16

Hei Desucon Westin työvoima!

Muistattehan kaikki tulla työvoimainfoon, joka 
järjestetään perjantaina kello 16:00 Maestro-salissa.

Terveisin
Lauri Länsimedia
Desucon Westin työvoimavastaava

Fixed!

mailto:lauri@desucon.fi
mailto:lauri@desucon.fi
mailto:japsu@desucon.fi
mailto:niidel@desucon.fi


Sähköpostin 
lähetyksessä
käy helposti 
tahaton vuoto
Sähköpostin Vastaanottaja-kenttä
(To tai Recipient) näkyy kaikille 
vastaanottajille. Samoin Kopio (Cc).

Onko sinulla lupa kertoa 
vastaanottajien osoitteet toisilleen?

Laita oikeat vastaanottajat Piilokopio-
kenttään (Bcc) ja Vastaanottaja-
kenttään omasi, niin vastaanottajat 
näkevät vain sen. 

Kompassin työvoimaviesteissä tätä ongelmaa ei ole.

From: Lauri Länsimedia <lauri@desucon.fi>
To: lauri@desucon.fi

Subject:Desucon West 2017: Työvoimainfo klo 16

Hei Desucon Westin työvoima!

Muistattehan kaikki tulla työvoimainfoon, joka 
järjestetään perjantaina kello 16:00 Maestro-salissa.

Terveisin
Lauri Länsimedia
Desucon Westin työvoimavastaava

Fixed!

mailto:lauri@desucon.fi
mailto:lauri@desucon.fi


Tiedonsiirron 
salaus

HTTPS käyttöön
kaikilla sivustoilla

Varmenteet nykyään 
maksuttomia

Tarkista palvelimen TLS-
asetukset



Luottamus
siihen, että tietojani käsitellään 

asianmukaisesti

Kerro ottavasi tietosuojan 
vakavasti.

Osoita perustason tuntemus 
tietosuojalainsäädännöstä.

Vastaa tietosuoja-aiheisiin 
kyselyihin ystävällisesti ja nopeasti.

Jos vahinko tapahtuu, käsittele se 
ja viestitä siitä vastuullisesti.



Tietosuoja-asioista viestiminen

Kerro, että tapahtumaorganisaatiosi ottaa tietosuojan vakavasti.

Avaa yleisellä tasolla, minkälaisia toimenpiteitä on tehty.

Vastaa kyselyihin ja tarkastuspyyntöihin ystävällisesti ja nopeasti.

Rekisteriselosteen asettaminen näkyville on helppo tapa osoittaa olevasi
edes auttavasti perillä tietosuoja-asioista.



Mitä sitten, kun osuu tuulettimeen?

Mitä on tapahtunut?
Tietomurto, tietovuoto, väärinkäytös?

Keitä tapaus koskettaa tai voisi koskettaa?

Mitä tietoa on vuotanut tai käytetty väärin?

Retrospektiivi:
Miten näin pääsi tapahtumaan?
Miten tämä tapaus olisi voitu estää?
Miten vastaavat tapaukset estetään jatkossa?

Vastuullinen kriisiviestintä
Ensin niille, joita tapaus koskee
Heti perään julkisesti
Myönnä virhe, pyydä anteeksi, tarjoa hyvitystä

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

Mahdolliset seuraamukset
Sisäiset henkilöstötoimet
Korvausvaatimus
Rikosilmoitus



Miten toimisit tällaisessa tilanteessa? (1/3)

Olet kuvitteellisen Desucon West -tapahtuman työvoimavastaava.

Tapasit conin iltabileissä kivan tyypin, ja juttu luisti.

Conin jälkeen haluaisit ottaa häneen yhteyttä pyytääksesi häntä ulos.

Näit hänen nimensä badgesta, mutta et saanut puhelinnumeroa.



Miten toimisit tällaisessa tilanteessa? (2/3)

Olet kuvitteellisen Desucon West -tapahtuman cosplayvastaava.

Cami Cossaaja voitti conin cosplaykilpailun.

Tami Toimittaja bongasi Camin kuvan conin kuvagalleriasta
ja haluaisi nyt haastatella Camia lehteensä.

Tami ottaa sinuun yhteyttä kysyen Camin yhteystietoja.



Miten toimisit tällaisessa tilanteessa? (3/3)

Olet kuvitteellisen Desucon West -tapahtuman sponsorivastaava.

Tapahtuman sponsori Banzai haluaisi lähettää kaikille tapahtumaan lipun 
ostaneille sähköpostiviestin, jossa mainostaa myyntipöytäänsä.

Banzai olisi valmis maksamaan tästä nelinumeroisen summan rahaa.

He tarvitsevat vain listan sähköpostiosoitteista.



Desucon ja Tracon ottavat tietosuojan vakavasti

Olemme perehtyneet tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön
ja noudatamme sitä.

Muistutamme jatkuvasti tekijöitämme henkilötietojen luottamuksellisuudesta.

Kehitämme jatkuvasti järjestelmiämme tietoturvallisemmiksi.

Pyrimme avoimeen, jatkuvaan ja ajantasaiseen viestintään tietosuoja-asioista.

Jaamme mielellämme asiantuntemustamme ja teknistä osaamistamme.



Esitys yhdellä dialla

Tietosuojalainsäädäntö koskettaa kaikkia 
toimijoita riippumatta yhtiömuodosta, 
voitontavoittelusta tai toiminnan suuruudesta.

Sen keskeisimpiä vaatimuksia ovat 
henkilötietojen käytön suunnittelu, suunnitelman 
noudattaminen  ja siitä avoimesti tiedottaminen 
eli rekisteriseloste.

EU-lainsäädäntö ja EU-tuomioistuimen ns. 
Schrems-päätös mutkistavat
amerikkalaisten pilvipalveluiden käyttöä.

Tietoturvaan vaikuttavat olennaisesti teknisten 
asioiden lisäksi toimintatavat ja ihmiset.

Saako näin tehdä? Asetu sen asemaan, jonka 
tietoja käsittelet, ja ole rehellinen itsellesi.

Kiinnitä huomiota tietosuoja-asioista 
viestintään, erityisesti kriisiviestintään.

Suomalaisista tapahtumista ainakin
Desucon ja Tracon ottavat henkilötietojesi 
suojan vakavasti.



Kysy!
Tämä asia on meille sydäntä lähellä.

Autamme mielellämme.



www.fiuudistuu2016.fi

Tähän asti kuka tahansa on voinut rekisteröidä .
fi-verkkotunnuksia suoraan Viestintävirastolta.

Alkaen 5.9.2016 jokaisella .fi-verkkotunnuksella 
on oltava välittäjä, joka huolehtii muutokset, 
laskutukset ja muun tiedonkulun.

Välittäjä voi olla kuka tahansa tietyt edellytykset 
täyttävä taho, mutta velvollisuuksia on paljon. 
Käytännössä välittäjiksi ryhtyvät Internet-
operaattoriyritykset.

Säätöyhteisö B2 ry ja Tietotunkki Oy voivat 
hoitaa .fi-verkkotunnukset 5 € laskutuslisällä.

Säätöyhteisö B2 ry voi tarjota välittäjäpalvelun 
myös maksutta perusteita vastaan ja myöntää 
tukea domain-hankintaan.

Toimi näin:
Tarkista verkkotunnuksen omistajatiedot. 
Todellinen käyttäjä pitää olla kirjoilla.
Etsi valtuutusavain tai tilaa uusi, ja toimita se 
välittäjälle.


