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YLEISTÄ 
 
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee ne periaatteet, vastuut, toimintatavat sekä seurannan ja 
valvonnan, joita Flowbox Oy noudattaa tietoturvan toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
Tietosuojapolitiikkaa täydentää tietoturva- ja tietosuojaperiaatteita ja -käytäntöjä sekä koko 
henkilökunnalle annettuja ohjeita ja koulutusta. 
 
Tietojenkäsittelyn on oltava mahdollisimman tehokasta, virheetöntä ja luotettavaa. Tietojenkäsittelyyn 
liittyy aina inhimillisenä toimintana riskejä, joita minimoidaan mm. ohjeistuksilla, teknisillä ratkaisuilla 
ja koulutuksella. Vain pieni osa tietoturvariskeistä pystytään välttämään teknisillä ratkaisuilla. Tärkeintä 
on jokaisen henkilön päivittäisessä tietojen käsittelyssä tekemät ratkaisut ja toimenpiteet, jotka 
pohjautuvat lainsäädännön ja ohjeiden noudattamiseen. 
 
Kyberturvallisuus käsittää yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja kriittiseen infrastruktuuriin 
kohdistuvat toimenpiteet, joiden tavoitteena on saavuttaa kyky ennakoivasti hallita ja tarvittaessa 
sietää kyberuhkia ja niiden vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa merkittävää haittaa tai vaaraa. Flowbox 
Oy:n liiketoiminta on riippuvaista ICT-teknologiasta ja palveluista sekä niiden toimintavarmuudesta. 
Tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä pitää tunnistaa ja hallita aktiivisesti. Riskien 
negatiivisia vaikutuksia minimoidaan teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla. 
 
Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietosuoja 
on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja muiden henkilön 
luottamuksellisten tai arkaluonteisten tietojen suojaamista. 
 
Flowbox Oy:n henkilökunnan tulee sitoutua noudattamaan tätä tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa, 
yhtiön ohjeita sekä kansallisia normeja ja ohjeita. 
 
 
MÄÄRITELMÄT 
 
Tietoturvallisuuden keskeisillä käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa: 
 
Luottamuksellisuus eli kukaan sivullinen ei saa tietoa. 
 
Eheys eli tieto on yhtäpitävä alkuperäisen tiedon kanssa. 
 
Käytettävyys eli tieto on siihen oikeutettujen hyödynnettävissä haluttuna aikana. 
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Todentaminen (autentikointi) eli varmistuminen kohteen todenmukaisuudesta, oikeellisuudesta, 
alkuperästä tai varmistuminen käyttäjän aitoudesta halutulla luottamustasolla. 
 
Kiistämättömyys ilmentää sitä, että tiedon lähettäjä tai vastaanottaja tai tietoon liittyvä tapahtuma 
voidaan varmistaa luotettavasti myös jälkikäteen. 
 
Tietosuojaan liittyvät käsitteet henkilötieto, henkilötietojen käsittely, henkilörekisteri, rekisterinpitäjä, 
rekisteröity, sivullinen ja suostumus määritellään henkilötietolaissa. 
 
Yksityisyyden suoja on tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista organisaatiossa. 
 
Tietoturva tarkoittaa tietojen käsittelyn ja arkistoinnin turvaamista. 
 
Tietoturva rakentuu tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä, saatavuudesta, käytettävyydestä ja 
kiistämättömyydestä sekä tietojen käsittelyn valvonnasta. Tietoturvan hallintaan liittyvät 
tietoturvaorganisaatio, tietojen käsittelijöiden toimintatavat, tietojen turvaamisen menetelmät, 
välineet ja toimenpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön ja tilojen tietoturvaominaisuudet. 
 
Hyväksytyn tietoturva- ja tietosuojapolitiikan mukainen tietoturva ja tietosuoja tulee sisällyttää 
luonnollisena osana kaikkeen toimintaan. Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen ja ylläpito sekä sen 
seuranta ovat osa Flowbox Oy:n yleistä turvallisuustoimintaa, riskien hallintaa ja sisäistä valvontaa. 
Toimintalähtöisesti painottuvalla tietoturva- ja tietosuoja -asioiden hoidolla tuetaan oman 
organisaation toiminnalle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi tietojen ja tietojärjestelmien huolellinen 
käsittely takaa osaltaan yksityisyyden suojaa. Tietoturvatyö on tietoturvan saavuttamiseksi tehtävien 
toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista. 
 
Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja muiden 
henkilön luottamuksellisten tai arkaluonteisten tietojen suojaamista. 
 
Lainsäädännön perusteella henkilötietoja suojataan usein tarkemmin kuin organisaation käytössä 
olevia muita luottamuksellisia tietoja. Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittely 
on turvattava ja henkilötiedot on suojattava asiattomalta käsittelyltä. Henkilötietojen oikeellisuus on 
varmistettava, ne on pidettävä salassa ulkopuolisilta, niitä ei saa tuhota tai käsitellä asiattomasti ja 
niiden on oltava tarpeen mukaan käytettävissä. Tietosuojalainsäädännössä säädetään lisäksi monista 
oikeuksista, joita henkilöllä on omiin tietoihinsa. 
 
Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten ja verkotettujen 
järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin kriittisiin toimintoihin. Kyberturvallisuusajattelussa yhdistyy 
tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja kriisivarautumisen ajattelua. 
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TIETOTURVAN JA TIETOSUOJAN TOIMINTAA OHJAAVAT TEKIJÄT  
 
Tietoturvatoimintaa ohjataan sekä EU:n että kansallisin säädöksin, määräyksin, ohjein ja suosituksin. 
Näihin liittyviä päätöksiä tehdään sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella. 
Lainsäädännön lisäksi tulee noudattaa muita omalle organisaatiolle hyväksyttyjä tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Organisaation omat päätökset, määräykset ja ohjeet eivät 
saa olla ristiriidassa tämän tietoturvapolitiikan tai organisaation ylemmän tason määräysten kanssa 
siten, että tietoturva tai tietosuoja heikkenee. 
 
Organisaatio ja vastuut  
Tietoturvallisuus on koko yhtiön yhteinen asia. 
 

Johdon vastuu 
Tietoturvallisuudesta vastaa yhtiön ylin johto (toimitusjohtaja, tekninen johtaja).  

 
Esimiesten vastuut  
Tietoturva- ja tietosuoja-asioiden toteutumisesta, tiedottamisesta ja valvonnasta omassa 
yksikössään vastaavat yksikön esimiehet. Jokaisen esimiehen on huolehdittava, että tietoturva- 
ja tietosuojamääräykset ja ohjeet koulutetaan ja perehdytetään henkilöstölle. Esimiesten tulee 
valvoa, että henkilöstö noudattaa tietoturvasta ja tietosuojasta annettuja määräyksiä ja ohjeita. 

 
Henkilöstön vastuu  
Jokainen organisaation tietoja ja tietojärjestelmiä käyttävä on velvollinen ilmoittamaan 
havaitsemistaan tietoturvallisuuden puutteista, uhkista tai menettelyvirheistä eteenpäin johdon 
ohjeistamalla tavalla. 
 
Jokainen yhtiön työntekijä, tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai tietoverkkojen ylläpitäjä ja 
käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa tietoturvan toteuttamisesta sekä tietoturvaohjeiden 
noudattamisesta. Jokaisella työntekijällä on tietosuoja- ja tietoturva-asioihin liittyvä 
valvontavastuu. Jokainen henkilö on velvollinen raportoimaan mahdolliset väärinkäytökset tai 
niiden uhat. Johdolle raportoidaan havaituista tietoturvan puutteesta, tietoturvaan liittyvästä 
väärinkäytöksestä tai epäilemästään tietoturvarikkomuksesta. 
 

Kolmannet osapuolet  
Organisaatiolle palveluja tuottavat tahot tulee velvoittaa nimeämään tietoturva- sekä tietosuoja-
asioihin yhteyshenkilö, joka heillä vastaa sovitun tietoturva- ja tietosuojatason noudattamisesta. 
Kumppanien tulee viipymättä ilmoittaa omista organisaatioon vaikuttavista tietoturvapoikkeamistaan 
ilmoitetuille yhteyshenkilöille. Kumppaneille asetettavat vaatimukset (mm. varautumisesta) tulee 
kuvata kunkin sopimuksessa tai sen erillisessä liitteessä. 
 
Tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan kohdistuvat uhat  
Tietoturvallisuuteen kohdistuvat uhat aiheuttavat riskin tietojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenteen 
luottamuksellisuudelle, eheydelle ja käytettävyydelle. 
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Henkilöiden mahdollinen osaamattomuus, huolimattomuus ja välinpitämättömyys aiheuttavat 
merkittävimmän uhan organisaation tietoturvallisuudelle. Lisäksi uhkia aiheuttavat tietoisesti tehty 
tietojen väärinkäyttö, tietomurrot, virheellisesti toimivat ohjelmistot ja laitteet, virukset, 
haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset sekä tekniset ongelmat. Merkittäviä uhkia voi liittyä myös 
ulkopuolisten palvelujen tuottamiseen, mikäli palveluntuottajien kanssa ei ole tehty sopimuksia, joissa 
huomioidaan tietoturvaan, tietosuojaan ja varautumiseen liittyvät asiat sekä rikkomuksiin liittyvät 
sanktiot. 
 
Flowbox Oy:n organisaatiossa, prosesseissa, projekteissa ja tietojärjestelmissä tulee huolehtia 
tietoturvaan ja tietosuojaan sekä laajemminkin tietotekniikkaan liittyvien riskien hallinnasta. 
 
 
TIETOTURVALLISUUDEN MERKITYS JA TOTEUTTAMINEN 
 
Turvattavat kohteet 
Toiminnan tietoturvallisuuden kannalta tärkeimmät turvattavat kohteet ovat henkilöt, tilat, laitteet, 
tietoliikenne, tietojärjestelmät, ohjelmistot, palvelut sekä tiedot ja tietoaineistot kaikissa 
olomuodoissaan. 
Näiden kohteiden turvaamisen tavoitteena on operatiivisten järjestelmien ja sisäisen tietoverkon 
toiminnan turvaaminen sekä palvelujen tuottaminen normaali- ja poikkeusoloissa. 
 
Tietoturvaperiaatteet 
Yhteisesti noudatettavat tietoturva- ja suojaperiaatteet ovat seuraavat: 
Asiat pitää tehdä tietoturvallisesti, millä tarkoitetaan tiedon suojaamista monenlaisilta uhkilta. 
Tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja minimoida toiminnalliset riskit. Tietoturva- ja 
tietosuoja-asiat pitää huomioida välineestä riippumatta eli ne eivät liity vain tietojärjestelmien 
käyttämiseen. 
Paperiset asiakirjat, sähköiset tietovarannot, tietojärjestelmät, tietotekniset laitteet, tietoverkot ja 
niihin liittyvät palvelut on pidettävä asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että poikkeusoloissa. · 
Tietoturvallisuuden saavuttamiseksi pitää toteuttaa sopivia turvamekanismeja, jotka muodostuvat 
toimintaperiaatteista, prosesseista, organisaatiorakenteista ja ohjelmisto- ja laitteistotoiminnoista. · On 
varmistettava, että luottamukselliset, arkaluonteiset ja muut salassa pidettävät asiat kuuluvat 
vaitiolovelvollisuuden piiriin riippumatta siitä, miten tai mihin niitä on tallennettu tai millä tavalla 
tiedot on saatu. 
 
Tietoturvallisuuden toteutumista tukevia käytäntöjä 
Tietoturvan toteuttamisen perusta on tämä kirjallinen tietoturva- ja tietosuojapolitiikka, joka annetaan 
tiedoksi jokaiselle yhtiön työntekijälle ja tietojärjestelmien käyttäjälle ja liitetään tarvittaessa 
sopimuksiin. 
Yhtiön tietoturvaperiaatteet perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaisiin tietoturvaa, 
henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin, 
ohjeisiin ja standardeihin. Lainsäädännön ja ohjeistuksen muutokset otetaan huomioon tietoturvan 
kehittämisessä. 
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Tietoturvan toteuttaminen ja ylläpito kuvataan yhtiön tietoturvadokumentissa. Tietoturvan 
tavoitteiden saavuttaminen on jatkuva prosessi, jota tuetaan hallinnollisten ja teknisten ratkaisujen 
avulla. Tietoturvan toteutuksen tulee perustua niihin vaatimuksiin, joita toiminta ja palvelut sekä 
kunkin tiedon ja tietojärjestelmän turvallisuusluokka asettavat tietojenkäsittelyn varmuudelle, 
käytettävyydelle, salassapidolle, laadulle ja toiminnan jatkuvuudelle sekä toimintaan kohdistuvien 
riskien arvioinnille. Vaatimusten selvittäminen, riskien arvioiminen ja niiden perusteella 
turvallisuustoimenpiteiden määritteleminen tapahtuvat säännöllisesti suoritettavilla 
turvallisuusanalyyseillä. 
Käyttäjien toimintaa ohjataan henkilökohtaisella ja riittävällä perehdytyksellä, saatavilla olevilla 
toimintaohjeilla sekä koulutuksella. Jokainen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tietoturva- ja 
tietosuojaohjeita saadessaan oikeuden tehtäviensä mukaiseen tietojärjestelmien ja tietoaineistojen 
käyttöön. 
 
Tietojärjestelmien hankinta ja omistaminen  
Jokaisella tietojärjestelmällä on pääkäyttäjä. Laajemmilla järjestelmillä voi olla myös erikseen 
vastuukäyttäjiä. Pääkäyttäjä on mukana järjestelmien hankintavaiheesta alkaen koko elinkaaren ajan. 
Uusien tietojärjestelmien, prosessien sekä tilojen tietoturva-asiat tulee huomioida ja testata 
hankintavaiheessa. Tietojärjestelmien toimintaa ja käyttöä tulee valvoa. Sisäisten tietojärjestelmien 
tietojen käyttö tulee pääsääntöisesti sallia vain työtehtävien tai niihin rinnastettavien tehtävien 
hoitamiseen sekä yhteistyökumppaneilla vastaavasti sopimusten ja lupien mukaisten tehtävien 
hoitamiseen. 
Tietojenkäsittely-ympäristöille voidaan asettaa eritasoisia teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia 
(tietoturvallisuustasoja) muun muassa sen mukaan millaisia tietoja kohteessa käsitellään. 
Tietoturvan ja tietosuojan toteuttamisessa tulee käyttää tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden 
apua. Palvelujen hankintaan ja ulkoistuksiin liittyvissä sopimuksissa pitää huomioida turvallisuuteen ja 
varautumiseen liittyvät asiat. 
 
Jatkuvuus 
Toiminnan jatkuvuus tulee turvata toipumissuunnittelulla, joka sisältää häiriöiden ennalta 
ehkäisemisen ja mahdollistaa niistä nopean toipumisen. Toipumissuunnittelussa tulee erityisesti 
huomioida mahdolliset liiketoiminnan riskit ja prioriteetit. 
Tietojärjestelmiin ja tietojen käsittelyyn liittyvissä suunnitelmissa, järjestelyissä sekä ohjeissa 
varaudutaan tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskevien laiminlyöntien, vahinkojen tai virheiden 
jälkikäteisselvittämiseen. 
 
Turvatoimet 
Turvatoimien järjestys tilanteissa, joissa joudutaan toteuttamaan priorisointia. 
· henkilön hengen tai terveyden turvaaminen · arkaluonteisen tai muuten erittäin merkittävän tiedon 
luottamuksellisuuden turvaaminen · tietojärjestelmien ja rekistereiden eheyden turvaaminen · käyttö- 
ja toimintaympäristön käytettävyyden turvaaminen 
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TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ  
 
Hallintajärjestelmän avulla toteutetaan tietoturvan hallintaa ja seurantaa sekä arvioidaan 
tietoturvatoimien tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Järjestelmän jatkuva kehittäminen 
parantaa valmiuksia hallita tietoturvallisuutta järjestelmällisesti. 
 
 
TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAKOULUTUS JA -OHJEET  
 
Uusien työntekijöiden perehdytyksessä hyödynnetään Edubox-palvelun tietoturva- ja 
tietosuojakoulutuksia. Tietoturvallisuus tulee olla sisällytettynä perehdytysprosessiin. Koulutusta 
järjestetään ja mahdollistetaan kaikille työntekijöille määräajoin. Yhtiön tietoturva- ja tietosuojaohjeet 
pidetään ajan tasalla ja niistä kerrotaan työntekijöille sekä kaikille organisaation tietoja ja 
tietojärjestelmiä käyttäville muille henkilöille. Ohjeistuksiin tehtävistä muutoksista tulee tiedottaa 
käyttäjiä ja tarvittaessa järjestää lisäkoulutuksia. 
 
 
TIEDOTTAMINEN 
 
Tietoturva- ja tietosuoja-asioista tiedotetaan tarpeen mukaan. Tietoturva-asioiden sisäisestä 
tiedottamisesta vastaavat tietoturvan ja tietosuojan vastuuhenkilöt. Tietoturva- ja tietosuoja-asioihin 
liittyvät ohjeet ovat saatavilla yhtiön Helmi ERP -järjestelmästä ja sisäisestä Sharepoint-ympäristöstä.  
 
 
VALVONTA JA RIKKOMUSTEN SEURAAMUKSET 
 
Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä valvotaan olemassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti 
huomioiden yksityisyyden suoja työelämässä. Kaikki tietoturvarikkomukset käsitellään asianmukaisesti. 
Tietoturvarikkomuksesta seuraa varoitus tai sen perusteella on mahdollista päättää työsuhde. 
Tietoturvarikkomuksesta voi seurata myös rikosoikeudellinen vastuu. 
Toiminnan oikeellisuus on epävarmuustilanteessa varmistettava ensisijaisesti esimieheltä tai yhtiön 
johdolta. 


