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ALUSTA VAATIMUSTENMUKAISUUDEN HALLINTAAN

PRIVACYANT ON LUOTETTU TOIMIJA YKSITYISELLÄ JA JULKISELLA SEKTORILLA

NÄE ERI HENKILÖTIETOJEN ELINKAARI

Henkilötietojen elinkaaren ymmärtäminen on 
korvaamaton osa tietosuojan hallintaa.  PrivacyAnt 
Softwaren visuaalisen lähestymistavan myötä voit 
varmistaa, että organisaatiossanne on toteutettu 
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. 
Asiakkailta saamamme palautteen myötä koemme, 
että PrivacyAnt Softwaren tietovirtakaaviot ovat 
markkinoiden edistyksellisimmät. 

PrivacyAnt Software on tietosuoja-ammattilaisten suunnittelema ja kehittämä ohjelmisto vaatimustenmukaisuuden hallintaan. Ohjelmistomme avulla 
lukuisat organisaatiot startupeista isoihin konserneihin sekä julkisen sektorin toimijoihin hallitsevat tietosuojaa, tietoturvaa sekä muita lainsäädännöstä 
johtuvia velvollisuuksiaan.  PrivacyAnt Software on suunniteltu vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen niin valvontaviranomaisille, organisaatioiden 
johdolle sekä muille sidosryhmille kuten asiakkaille. PrivacyAnt Software ei rajoitu ainoastaan erilaisten henkilötietojen käsittelytoimien listaamiseen - sen 
avulla organisaatiot kykenevät havainnollistamaan visuaalisesti kuinka henkilötiedot liikkuvat eri yksiköiden, liikelaitosten, alihankkijoiden sekä 
järjestelmien välillä.

PrivacyAnt Softwaren todelliset hyödyt korostuvat uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja suunniteltaessa. Kaikki ohjelmistoon syötetty dokumentaatio 
linkittyy keskenään, jonka myötä näet heti, kuinka erilaiset muutokset organisaatiossasi vaikuttavat esimerkiksi asiakkaidesi tai työntekijöidesi tietosuojaan. 

Uusimman ominaisuutemme avulla voit valita mitä 
kontrolleja organisaatiossasi sovelletaan sekä 
milloin ne soveltuvat. Tällä tavoin voit varmistaa ja 
osoittaa jälkikäteen, että uusissa projekteissa ja 
hankkeissa tietosuoja, tietoturva ja muut 
vaatimukset on huomioitu asianmukaisesti jo alusta 
alkaen.

Kuvaamalla erilaisia käsittelytoimia tai tekemällä 
muutoksia niihin, näet mitkä vaatimukset soveltuvat 
ja kuinka erilaiset muutokset organisaatiossasi 
vaikuttavat esimerkiksi rekisteröityjen tietosuojaan.

VARMISTA, ETTÄ VALITUT VAATIMUKSET 
TOTEUTUVAT KAIKKIALLA ORGANISAATIOSSASI

WWW.PRIVACYANT.COM



WWW.PRIVACYANT.COM

PRIVACYANT SOFTWAREN HYÖDYT

KESKITETTY JA AJANTASAINEN 
DOKUMENTAATIO

JOHDONMUKAINEN TAPA 
ERILAISTEN RISKIEN HALLINTAAN

OSOITA NOUDATTAVASI 
VAATIMUKSIA, VISUAALISESTI

REAGOI NOPEASTI ERILAISIIN 
MUUTTUVIIN TILANTEISIIN

Vaikka erilaiset excel ja word pohjat ovat suosittuja vaatimustenmukaisuuden hallinnassa, on hyvä ymmärtää ettei niitä ole alunperin suunniteltu tähän 
tarkoitukseen. Tarvittavan dokumentaation tuottaminen voi olla työlästä ja lopputuloksesta muodostuu usein hajanainen. Tällaisen dokumentaation 
ajantasaisena pitäminen vaatii myös resursseja - joista tämän päivän tietosuoja- ja tietoturvavastaavilla on monesti puutetta. PrivacyAnt Softwaren avulla 
voit unohtaa erilaiset excel ja word viritelmät ja saat koottua kaiken dokumentaation yhteen paikkaan. Kun kaikki dokumentaatio on linkittynyt keskenään, 
säästät paljon aikaa ja vaivaa pitäessäsi dokumentaatiotasi ajantasaisena sekä tuotat erilaisia raportteja muutamalla klikkauksella.

Me tiedämme, kuinka hankalaa työntekijöiden osallistuttaminen vaatimustenmukaisuuden hallinnassa voi olla. PrivacyAnt Softwaren avulla voit kutsua 
työntekijöitä eri yksiköistä tuottamaan dokumentaatiota vaivatta. Tänä päivänä PrivacyAnt Softwaren tietovirtakaavioita tuottavat kaikenlaiset työntekijät 
sihteereistä toimitusjohtajiin.

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti. Erilaiset tietoturvauhat muuttuvat jatkuvasti ja tietosuojan valvontaviranomaiset ympäri Eurooppaa julkaivat 
uusia ratkaisuja, tulkintoja ja ohjeita lähes päivittäin. Ilman kunnollista dokumentaatiota, navigointi tässä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä voi olla 
työlästä. PrivacyAnt Softwaren avulla voit kuitenkin reagoida nopeasti erilaisiin muuttuviin tilanteisiin. Oli se sitten EU Tuomioistuin, joka mitätöi EU-US 
Privacy Shield järjestelyn tai Tanskan valvontaviranomainen joka määrää sakot puutteellisesta säilytysaikojen määrityksestä, ohjelmistomme avulla näet 
helposti, kuinka erilaiset muutokset vaikuttavat juuri sinun organisaatiossasi. 

OSALLISTUTA KOKO ORGANISAATIO, 
HELPOSTI 

SÄÄSTÄÄ AIKAA JA 
RAHAA, PALJON
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SISÄÄNRAKENNETTU TIETOSUOJAN VAIKUTUSTENARVIOINTI

HELPPO TAPA LUODA JÄRJESTELMÄLLINEN 
KUVAUS HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Kun kuvaat erilaisia henkilötietojen käsittelytoimia tietovirtakaaviolle, 
PrivacyAnt Software muodostaa automaattisesti dokumentaatiota 
esimerkiksi henkilötietojen siirroista Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, käsittelyyn liittyvistä kolmansista osapuolista 
rooleineen, henkilötietoinventaarion sekä listauksen käsittelyyn 
liittyvistä IT-järjestelmistä ja tietovarannoista.

Erilaisten visuaalisten raporttien avulla osoitat tarvittaessa 
valvontaviranomaiselle, että vaikutustenarviointisi on tehty 
systemaattisesti ja ne kattavat kaiken oleellisen tiedon.

KATTAVAN DOKUMENTAATION AVULLA RISKIEN 
TUNNISTAMINEN JA PIENENTÄMINEN HELPOTTUU

Verrattuna erilaisiin tekstipohjaisiin ratkaisuihin ja hajallaan 
olevaan dokumentaatioon, erilaisten riskien tunnistaminen 
PrivacyAnt Softwaren avulla on helpompaa. 

Asiakkaamme ovat kehuneet, kuinka erilaisten henkilötietojen 
käsittelytoimien visualisointi on auttanut heitä muutoin piiloon 
jäävien riskien tunnistamisessa. Kun näet kuinka henkilötietoja 
tosiasiassa käsitellään, voit varmistaa että kaikki käsittelyyn 
soveltuvat vaatimukset tulevat varmasti toteutetuiksi.

PrivacyAnt Software vie tietosuojan vaikutustenarviointien toteuttamisen kokonaan uudelle tasolle. Erilaiset vaikutustenarvioinnit ja riskiarvioinnit ovat 
välttämätön osa uusien tuotteiden, palveluiden tai prosessien suunnittelussa. PrivacyAnt Softwaren avulla tunnistat erilaisia riskejä, joita henkilötietojen 
keräämiseen ja käsittelyyn liittyy sekä varmistat, että käsittelyyn soveltuvat vaatimukset täyttyvät. 

Ohjelmistomme auttaa sinua näkemään, miten uudet projektit tai muutokset jo olemassaoleviin käsittelytoimiin vaikuttavat organisaatiosi tietosuojan sekä 
tietoturvan tasoon. PrivacyAnt Software auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä sekä hallitsemaan erilaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä. 
Useiden maiden valvontaviranomaiset suosittelevat tietovirtoihin perustuvaa lähestymistapa vaikutustenarvioinneissa, sillä visuaalinen lähestymistapa  
auttaa organisaatioita varmistamaan, ettei vaikutustenarvioinneissa ole sivuutettu käsittelyyn liittyviä olennaisia seikkoja - mikä on usein riskinä erilaisten 
tekstipohjaisten työkalujen kanssa.



WWW.PRIVACYANT.COM

EI PELKÄSTÄÄN DOKUMENTOINTITYÖKALU - MYÖS ALUSTA 
PRIVACY BY DESIGNIN TOTEUTTAMISEEN
Kun suunnittelet uusia tuotteita, palveluita tai prosesseja PrivacyAnt Softwaren avulla, voit varmistaa että erilaiset tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset 
tulevat sisäänrakennettua jo suunnitteluvaiheessa. Sen sijaan, että käyttäisit erilaisia checklist -tyylisiä kysymyslistoja, PrivacyAnt Softwaren avulla voit 
määrittää mitä kontrolleja ja vaatimuksia organisaatiossasi täytyy toteuttaa ja milloin ne tulevat sovellettaviksi. 

Tuotamme jatkuvasti uusia kontrolleja pohjautuen erilaisiin lakeihin ja viitekehyksiin, kuten GDPR, tiedonhallintalaki tai ISO 27001. Tiimimme tuottamien 
kontrollien lisäksi voit myös luoda omia ja näin muuttaa esimerkiksi sisäiset tietoturva- ja tietosuojapolitiikkasi eri tilanteisiin soveltuviksi tehtäviksi. 
PrivacyAnt Softwaren avulla voit tarkastella, kuinka erilaiset kontrollit ja vaatimukset on toteutettu eri yksiköissä, liikelaitoksissa, alihankkijoiden palveluissa 
tai jopa yksittäisissä IT-järjestelmissä, tietovarannoissa tai palvelimissa.

SUUNNITTELE JA KUVAA

Sen sijaan, että osallistuisit lukuisiin kokouksiin ja palavereihin 
kerätäksesi dokumentaatiota ja varmistaaksesi, että erilaiset 
vaatimukset toteutettaisiin, voit kutsua työntekijöitä eri yksiköistä 
käyttämään PrivacyAnt Softwarea.

PrivacyAnt Software on helppokäyttöinen, jonka ‘drag and drop’ 
menetelmällä työntekijät taustasta riippumatta kykenevät kuvaamaan 
ja suunnittelemaan, kuinka henkilötietoja kerätään ja käytetään sekä 
minne niitä tallennetaan. 

NÄE SOVELTUVAT VAATIMUKSET

Valintojesi mukaan PrivacyAnt Software näyttää käyttäjälle soveltuvat 
vaatimukset erilaisina kontrolleina, jotka toteuttamalla suunniteltu tuote 
tai palvelu täyttää erilaiset lainsäädännöstä tai tietoturvallisuudesta 
johtuvat vaatimukset.

PrivacyAnt Softwarella voit osoittaa tarvittaessa jälkikäteen, kuinka 
erilaiset velvoitteet on otettu huomioon jo palveluita ja tuotteita 
suunniteltaessa.
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JOKAINEN OMINAISUUS ON KEHITETTY 
VAATIMUSTENMUKAISUUDEN OSOITTAMISEEN

Osoitusvelvollisuus on yksi tärkeimmistä periaatteista tietosuojan hallinnassa. Tänä päivänä ei enää riitä, että organisaatiot toimivat vaatimusten mukaisesti, 
vaan niiden on kyettävä osoittamaan kuinka erilaiset vaatimukset on otettu huomioon eri henkilötietojen käsittelytoimissa. Vaatimustenmukaisuuden 
osoittaminen excel ja word -pohjaisten työkalujen avulla voi olla kuitenkin työlästä ja aikaa vievää. PrivacyAnt Software on suunniteltu ja kehitetty vaaditun 
tietosuoja- ja tietoturvakulttuurin jalkauttamiseen sekä vaatimustenmukaisuuden helppoon osoittamiseen. 

NÄYTÄ KUINKA ERI YKSIKÖT, LIIKELAITOKSET TAI KUMPPANIT 
KÄSITTELEVÄT HENKILÖTIETOJA.

Olitpa sitten pienempi kunta, iso kaupunki tai kansainvälinen 
konserni, PrivacyAnt Software auttaa sinua saamaan yleiskuvan eri 
henkilötietojen käsittelytoimista organisaatiossasi. 

Voit syventyä erilaisiin yksityiskohtiin ja nähdä esimerkiksi kuinka 
markkinointiosastollasi käsitellään henkilötietoja heidän uuden re-
targeting kampanjan yhteydessä.  

SISÄÄNRAKENNETTU KOLMANSIEN OSAPUOLTEN HALLINTA

Erilaisten palveluiden tuottajien ekosysteemi kasvaa jatkuvasti. Lähes 
kaikki organisaatiot turvautuvat erilaisiin kolmansiin osapuoliin ja 
pilvipalveluihin henkilötietojen käsittelytoimissaan. 

PrivacyAnt Software ylläpitää listaa kaikista kolmansista osapuolista, jotka 
liittyvät jollain tapaa henkilötietojen käsittelyyn. Näet yksityiskohtaisesti, 
mitä henkilötietoja kumppanit käsittelevät, miten niitä käsitellään ja 
missä käsittely tapahtuu. 

Huom: Voit myös määrittää erilaisia kontrolleja soveltuvaksi kolmansiin 
osapuoliin, esimerkiksi näiden roolien tai sijainnin mukaan. 

KATTAVA HENKILÖTIETOINVENTAARIO

PrivacyAnt Software ylläpitää henkilötietoinventaariota kaikista 
organisaatiossasi käsitellyistä henkilötiedoista. 

Ohjelmistomme avulla näet tietotyyppikohtaisesti mistä eri 
henkilötietoja kerätään, miten ne on kerätty, mihin käyttötarkoituksiin 
niitä käsitellään, keille kolmansille osapuolille niitä luovutetaan tai 
siirretään, siirtyvätkö ne Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
elinkaarensa aikana sekä kuinka pitkään niitä on tarkoitus säilyttää. 
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PRIVACYANT OY:STÄ

PRIVACYANTIN PERUSTAJAT

Kaikki alkoi omassa työssämme kohtaamistamme haasteista- kuinka dokumentoida tämän päivän monimutkaiset henkilötietojen käsittelytoimet 
yksinkertaisesti, mutta kuitenkin lainsäädännön edellyttämällä tavalla kattavasti. Vuonna 2014 työskenneltyämme Suomen suurimmissa organisaatioissa, 
markkinoilla ei ollut saatavilla asianmukaisia työkaluja, joiden avulla dokumentaation kerääminen henkilöstöltä tai erilaisten Privacy Impact Assessmentien 
toteuttaminen olisi ollut helppoa. Pohjautuen omiin tarpeisiimme tietosuoja-ammattilaisina, ryhdyimme suunnittelemaan työkalua, joka tekisi tiedon 
keräämisestä helppoa ja joka visualisoisi henkilötietojen käsittelytoimet uskottavan osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi. 

Tänä päivänä PrivacyAntissä on mukana Suomen tunnetuimpia tietosuojajuristeja ja tarjoamme organisaatioille laajan valikoiman erilaisia ominaisuuksia, 
joilla tietosuojan, tietoturvan, riskien hallinnan sekä muun tiedon hallinnan johtamisesta ja toteuttamisesta tulee vaivatonta. 

Heikki on PrivacyAntin Chief Legal 
Engineer. Ennen PrivacyAntin 
perustamista, Heikki oli suunnittelemassa, 
jalkauttamassa ja johtamassa 
tietosuojaohjelmia Suomen suurimmissa 
organisaatioissa. 

Heikillä on harvinainen tausta sekä 
oikeustieteistä, että tietojen käsittelystä 
ja Heikki johtaa PrivacyAntin 
tuotekehitystiimiä sekä konsultoi 
asiakkaitamme näiden erilaisissa 
tietosuojahaasteissa. 

Heikki toimii myös IAPP:n CIPP/e ja CIPM 
sertifiointi kouluttajana ja on kouluttanut 
satoja tietosuojavastaavia ja lakimiehiä 
erilaisista tietosuojaan liittyvistä aiheista.

Pekka on yksi PrivacyAntin perustajista ja 
toimii Business Director -roolissa. Hän on 
johtanut useita tietosuojakonsultaatio- ja 
-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja eri 
toimialoilla kuten finanssi-, energia-, 
vähittäis-, media-alalla.

Pekka on auttanut asiakkaitamme 
nostamaan tietosuojan ymmärrystä sekä 
tehostamaan sen hallintaa. 

Hänen tutkimuksensa tietotyön 
automatisoinnissa ja finanssisektorin 
rieksien- ja tiedonhallinnassa on antanut 
hänelle laajan näköalan asiakkaidemme 
ongelmien ratkaisussa. Pekka on myös 
innokas osallistumaan erilaisiin 
keskusteluihin digitaalisessa 
geopolitiikasta.

Jane toimii PrivacyAnt Oy:n 
toimitusjohtajana. Hänellä on kokemusta 
laajojen tietosuojaprojektien vetämisestä 
ja hän on aina valmis auttamaan 
asiakkaitamme heidän 
tietosuojahaasteissaan.

Jane on hallintotieteilijä ja tuntee julkisen 
sektorin prosessit perin pohjin. 
Aikaisemmin Jane on työskennellyt sote-
sektorilla lainsäädännön 
toimeenpanohankkeessa pilotoimassa 
uusia asiakasohjauksen toimintamalleja, 
yhtenäistämässä potilastietojen 
kirjauskäytäntöjä sekä valvomassa 
palvelupäätösten harmonista linjaa.

HEIKKI TOLVANEN PEKKA LAMPELTO JANE TAHVANAINEN


