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Miksi?



• varmistamaan yhteiskunnan toiminnan 
jatkuvuutta, normaaleissa ja 
poikkeusolosuhteissa

• turvaamaan toimialan uskottavuutta kansalaisten 
ja yhteistyökumppanien näkökulmasta

• suojaamaan ihmisten yksityiselämää

Laadukas tietoturvallisuuden 
hallinta auttaa pelastustointa…



Tietosuoja on perusoikeus.



Tietoturvallisuus on väline,
jolla toteutetaan tietosuojaa.



• Pysytään teknologisen kehityksen mukana ja 
saadaan käyttöön pelastustoimen ajanmukaiset 
välineet

• Yhdistyksenkin johto voi joutua 
henkilökohtaiseen korvaus- ja rikosvastuuseen, 
jos tietosuojaa ei ole toteutettu 
asianmukaisesti



Mitä?





Kuka?



Joku, joka järjestää rahaa ja resursseja
Joku, joka suunnittelee ja toteuttaa

Joku, joka ohjeistaa ja kouluttaa
Kaikki muut, jotka toimivat ohjeiden mukaan



Miten?



”Pelastustoimen prosessien, käytäntöjen, 
tilojen ja tietojärjestelmien tulee olla 
riittävän tietoturvallisia käsiteltävän 
tietoaineiston tarpeita ajatellen myös 
erityistilanteissa ja mahdollisissa 

poikkeusoloissa.”



Ihmiset
Prosessit

Teknologia



Miten ollaan
tietoturvallisia?

Luotetut ja osaavat ihmiset
toteuttavat toimivia prosesseja

käyttäen turvallisia teknologioita.



• kansainvälisessä toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset

• väestö- ja aluerakenteen muutokset
• talouden kiristyminen
• teknologinen kehitys

Haasteitakin piisaa:



”Ryhmäpuhe tulee säilymään kaiken keskiössä; 
erilaiset komennot tiukoissa tilanteissa,

jos henkeä tai terveyttä uhataan.”



Saadaanko käyttäjiltä palautetta?
Tapahtuuko palautteen perusteella mitään?

Uudenlaisia uhkia ja riskejä, esim.
Julkisten verkkojen käytön turvallisuus

Syötteentarkistus
Tietojen tallentaminen päätelaitteisiin

Lähdekoodin turvallisuus (ja nykyään myös sen vihreys)
Puutteet tunnistamisessa ja käyttöoikeuksissa

Salauksen riittämätön / liiallinen määrä ja laatu
Pahantahtoinen hakkerointi



Epätavallisista asioista kannattaa pitää ääntä.

Printteristä tulee ulos 

tyhjiä sivuja joka päivä!

• Mistä ilmoitetaan?
Tietoturvapuutteista ja -ongelmista, epäilyistä, 
läheltä piti -tilanteista, uhkista, 
tietoturvarikkomuksista ja outouksista.

• Kenelle ilmoitus tehdään?
Niin… Kenelle se ilmoitus teillä tehdään?

Toimenpiteistä päättäminen ja 
tiedottamisesta huolehtiminen.

Keskitetty ilmoitusten ja
huomioiden kerääminen



”On aika turhauttavaa kaikin 
puolin vaatia ihmistä 
muodostamaan pitkiä ja 

monimutkaisia salasanoja, jos 
tietojärjestelmä hyväksyy myös 
lyhyen ja yksinkertaisen.”



Pari sanaa tietosuojavastuista



Henkilötietojen käsittelyssä tulee huomioida yksityisyydensuojaa sekä 
henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö.

Yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa käsitellään
useissa kansallisissa laeissa, mm. rikoslaissa.

Tärkein henkilötietojen suojaa käsittelevä säädös on
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 eli
General Data Protection Regulation eli GDPR.

Kaikki asetukset — GDPR mukaan lukien —
ovat velvoittavaa lainsäädäntöä.



EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
eli GDPR:aa sovelletaan silloin,

kun yritys, yhdistys tai muu organisaatio
kerää, säilyttää tai hallinnoi henkilötietoja.



EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
eli GDPR:aa ei sovelleta silloin,

kun henkilötietoja käsittelee henkilö,
joka toimii sellaisissa tarkoituksissa,

jotka eivät kuulu hänen alaansa,
liiketoimintaansa tai ammattiinsa.



Kiitos!



Jos ette jaksa,
niin koittakaa vaan 

jaksaa


