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Taustaa

• Lainsäädäntö edellyttää (esim. sosiaali- ja terveydenhuollossa) palveluista 
vastuussa olevan valvomaan asiakas/potilastietojen käyttöä ja ryhtymään 
toimenpiteisiin, jos joku on lainvastaisesti käsitellyt henkilötietoja. 
Väärinkäytösasian käsittelystä tulee olla organisaatiolla ohjeistus.

• Julkishallinnossa on suoraan julkisuuslain pohjalta työntekijöitä velvoittava 
vaitiolovelvoite salassa pidettävien tietojen osalta. Suurinta osaa tiedoista 
käsitellään nykyisin sähköisesti, joten jälkikäteisvalvonnalla voidaan todentaa 
väärinkäytöksiä huomattavasti tehokkaammin ja yksiselitteisemmin kuin 
paperiaikana. Lisäksi monituottajaverkostot lisää haasteita tietoturvan ja 
tietosuojan valvonnalle.

• Organisaatioilla on yleensä useita pysyväismääräyksiä ja ohjeita, joiden sisällössä 
on velvoitteita tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtimiseen.  Esimiehien pitää 
raportoida, mikäli he havaitsevat väärinkäytöksiä. Rikkomuksien käsittellyä
saatetaan hoitaa vaihtelevasti.

• Joissan organisaatioissa työntekijöitä on jätetty jopa rankaisematta selvästä 
väärinkäytöksestä tai asia on jäänyt dokumentoimatta.



• Seuraamuksina salassa pidettävien tietojen luvattomasta käytöstä tai muista 
tietoturvaan liittyvistä väärinkäytöksistä voivat tulla kyseeseen  esim. 
työsuhteeseen liittyvät sanktiot ja vakavissa tapauksissa myös asian saattaminen 
poliisille esitutkintaan.

• Organisaatioiden kannattaa suunnitella seuraamuskäytännöistä taulukko, joka 
mahdollistaa helpomman tavan valita sopiva rangaistus yhteistyössä 
tietoturvasta, tietosuojasta ja lakiasioista vastaavien kanssa.

• Taulukolla on myös ennaltaehkäisevä pelotevaikutus ja se helpottaa esimiehiä 
valitsemaan sanktio erilaisissa tietoturva- ja tietosuojarikkomuksissa.

• Vaikeita kysymyksiä on kuitenkin selviteltävä ensin: Mitä käsittelyvaiheita ja 
päätöksiä taulukon käyttöön ottaminen edellyttää (miten esim. 
yhteistoimintamenettely suoritetaan ja miten asia saadaan parhaiten 
jalkautettua esimiehille ja henkilöstölle?



Malli seuraamustaulukosta

TAHALLISUUDEN ASTE

RIKKOMUKSEN VAKAVUUS

Tietämättömyys, osaamattomuus, 

erehdys, vahinko, 

huolimattomuus

Piittaamattomuus, tahallisuus, 

toistuvuus

Vakava rikkomus (lain mukaan 

rikkomuksena tai rikoksena ttava

teko)

- puheeksi ottaminen ja opastus

- suullinen huomautus

- kirjallinen varoitus

- rikosilmoitusta harkitaan tai 

tehdään

- tehdään rikosilmoitus

- palvelusuhteen päättämismenettelyn 

käynnistys

Rikkomus (vakava väärinkäyttö tai 

turvallisuuden rikkominen)

- puheeksi ottaminen ja opastus

- suullinen huomautus

- kirjallinen varoitus

- kirjallinen varoitus

- rikosilmoitusta harkitaan tai tehdään

- palvelussuhteen päättämismenettelyn 

käynnistys

Lievä rikkomus (asiaton toiminta tai 

väärinkäytös)

- puheeksi ottaminen ja opastus

- suullinen huomautus

- suullinen huomautus

- kirjallinen varoitus

- palvelussuhteen päättämismenettelyn 

käynnistys



• Vakava rikkomus (lain mukaan rikkomuksena tai rikoksena tuomittava teko)

– Salassa pidettävien tietojen oikeudeton käsittely ja luovuttaminen (esim. potilastietojen katsominen ilman 
oikeudellista perustetta)

– Tietojen luvaton käyttö (esim. tekijänoikeuden loukkaus tai rikoslain alaisen materiaalin oikeudeton käsittely ja 
hallussapito, kuten mm. rasistinen aineisto tai lapsiporno)

– Hakkerointi ja tunkeutuminen tietojärjestelmiin

– Vahingonteko (esim. virusten tahallinen levittäminen tai palvelun tahallinen estäminen)

– Vakoilu

– Virka-aseman väärinkäyttö

– Hyötymistarkoitus

• Rikkomus (vakava väärinkäyttö tai turvallisuuden rikkominen)

– Ohjeiden vastainen laitteistojen tai ohjelmien käyttö

– Tunnuksen luovuttaminen (esim. salasanan kertominen toiselle käyttäjälle tai avoimen työaseman luovuttaminen 
niin, että toinen pääsee valvomatta käyttämään luovuttajan tunnusta)

– Tiedon luottamuksellisuuden vaarantaminen (esim. työaseman jättäminen auki valvomatta tai potilastiedon 
luovuttaminen henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada sitä)

– Ylläpito-oikeuksien luvaton hallussapito

– Ohjelmien ja pelien luvaton kopiointi

– Luvattomien ohjelmien asentaminen

– Luvattomien laitteiden lisääminen verkkoon

• Lievä rikkomus (asiaton toiminta tai väärinkäytös)

– Henkilökohtaisen tietoturvan/tietosuojan laiminlyönti (esim. käyttäjätunnuksen huolimaton käyttö, salasanan 
jättäminen näkyviin, salassa pidettävien asiakirjojen jättäminen näkyviin)

– Haitan aiheuttaminen (esim. laitteiden/ohjelmien lukitseminen ja toisten oikeutetun pääsyn estäminen)

– Resurssien tuhlaus (esim. työajan väärinkäyttö, kuten asiaton surffailu internetissä)

– Luvaton kaupallinen tai poliittinen toiminta (esim. sähköpostin käyttäminen henkilökohtaiseen markkinointiin)

– Kulunvalvontaohjeiden rikkominen (esim. avainten luovuttaminen toisen käyttöön)


