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eDis – kattavaa tietosuojaa 
INEON TIETOSUOJAAN LIITTYVÄ UUTISKIRJE 

 
   

   
   

 
 

A J A N KO H T A I S T A  

INEO eDIS JA MS CSAT 

eDiscoveryn kattava datan 
inventointi tarjoaa tietosuoja-
näkymän joka täydentää 
Microsoftin Cyber Security 
Assessmentin tuottamaa 
tietoturvan tilannekuvaa. 

 

A J A N KO H T A I S T A  

SCHREMS II RATKAISU 

Komission kesäkuussa 2021 
päivittämät henkilötiedon 
siirtoa kolmansiin maihin 
koskevat vakiolausekkeet on 
otettava käyttöön siirtymän 
aikana 27.12.2022 mennessä. 

A J A N KO H T A I S T A  

LÖYTÖJÄ ANALYYSEISTÄ 

eDiscovery- analyysejä on 
suoritettu kymmeniä viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Löydät 
näistä koottuja kokemuksia 
TIESITKÖ info laatikoista 

JULKISHALLINNON TIETOSUOJATYÖ 
Tiedonhallintamallin toimenpanoa on julkishallinnossa tehty 
laajasti 2021 aikana. Työssä on vahva yhteys tietosuojatyöhön, 
erityisesti GDPR 30 artiklan edellyttämiin käsittelytoimien 
selosteisiin. eDIS:n uusin versio tarjoaa käsittelytoimiin liitetyn 
haku- ja kytkentätoiminnallisuuden, joka yksinkertaistaa 
henkilötietovarantojen kohdistamista kuvattuun toimintamalliin. 
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eDiscoveryn uusi palveluversio 
 
Vuoden 2022 alussa Ineon eDiscoveryn uusi versio käyttöön: 
 
ROPA / Henkilötiedon käsittelyn kuvaus (GDPR art 30) 
• Henkilötiedon käsittelykuvaus ladattavissa työkaluun 
• Hakusanastojen ja avainsanojen avulla paikantaa käsittelyn tuottamat tiedot  
 
Hakemistorakenteen hallinta ilman Microsoftin indeksoinnin 23 tason rajaa 
• eDis käsittelee nyt hakemistorakenteet ilman rajoitetta 
 
Uudet raportit 
• Paremmat ja laajemmat suodatus- ja hakutoiminnot 
• Avainsanakäsittely hakusanastojen rinnalle 
• Asiakkaan määrittelemät säännöstöt 
 
Suorituskyky 
• Rinnakkaiset analysointivaiheen prosessit 
• Raportointityökalun skaalautuvuus ja nopeus 

  

 

 

  

 

                                           

 

SEURAAMUSMAKSUJEN UUSI TASO 
 

• Kuvaaja kertoo miten tietosuojan laiminlyönneistä 
määrätyt seuraamusmaksut ovat kehittyneet vuosina 
2018 – 2021 

• Päätösten määrä ja eteenkin summa noussut erittäin 
jyrkästi vuonna 2021, yhteissumma 1,3 Mrd € 

• Suomen viranomaisen päätökset on yhteensä vain 9 

• Kotimaan 2021 ratkaisut sisältävät Vastaamoon 
liittyvän tutkinnan tuloksen, joka näkyy seuraamus-
keskiarvon kasvussa tasolle 102 000 €. 
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GDPR seuraamusmaksut 
vuosittain EU:ssa: M€ ja lkm

T I E S I T K Ö ?  

Powerpoint-tiedostossa oli käytetty Excel-grafiikkaa. 
eDiscovery prosessi paikansi tästä tiedostosta yli 
3000:n henkilön tiedot. 

Syyksi paljastui upotetun tiedoston toinen välilehti, joka 
sisälsi kuvituksessa käytetyn kuvaajan tilastodatan 
täydessä laajuudessaan.  
Esityksen tekijä ei ymmärtänyt sisällyttäneensä 
henkilötietoa aineistoon, eikä tieto näkynyt tiedostoa 
silmämääräisesti tarkasteltaessa. 

Ilmiön luonteesta johtuen, ongelman korjaaminen on 
erittäin haastavaa, ja vaatii pitkäjänteisen 
arkkitehtuurisuunnitelman onnistuakseen.  

 

T I E S I T K Ö ?  

Analyyseissämme paljastuu jatkuvasti organisaation 
normaalin toiminnan synnyttämää henkilötietoa usein 
jopa kymmenien vuosien ajalta. 

Hallintomallin määrittely, uusien prosessien tai 
työkalujen käyttöönotto ei vaikuta organisaatioon 
tallennus- ja tietokantajärjestelmiin kertyneeseen 
tietoon mitenkään. 

Uudet toimintatavat ja työkalut korjaavat harvoin 
kertyneeseen dataan liittyvää henkilötiedon käsittelyn 
riskiä.  
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VERTAA ORGANISAATIONNE GDPR-KYPSYYTTÄ TOISIIN SUOMALAISIIN 
ORGANISAATIOIHIN 
 

Osallistu Åbo Akademiin pro-graduytönä tehtävään yksityisyyden- ja tietosuojaohjelman-kypsyys tutkimukseen. 
Tuemme tutkimusta ja kannustamme osallistumaan.  

Osallistuminen mahdollistaa organisaationne yksityisyyden- ja tietosuojaohjelman kypsyyden vertaamisen 
kansalliseen verrokkiaineistoon kansainvälisesti tunnustetuimman viitekehyksen pohjalta. Yhteenveto tuloksista tulee 
tarjolle kaikille osallistujille. 

Kysymykset perustuvat American Institute of Certified Public Accountantsin (AICPA) ja Canadian Institute of 
Chartered Accountantsin (CICA) kehittämään Privacy Maturity Model (PMM) -malliin. Privacy Maturity -mallin avulla 
organisaatiot voivat arvioida yksityisyys- ja tietosuojaohjelmiaan ja määrittää seuraavat vaiheet ohjelmansa 
edistämiseksi. Malli perustuu yleisesti hyväksyttyihin tietosuojaperiaatteisiin (Generally Accepted Privacy Principles 
tai GAPP) ja Capability Maturity Modeliin (CMM). 

 

 

              
     

T I E S I T K Ö ?  

Haastavimman henkilötiedon löydösjoukon muodostaa 
GDPR:n määrittelemä epäsuora henkilötieto. 
Tunnisteet kuten asiakasnumero, työntekijätunniste tai 
vastaavat on pääosin luotu ennen uusien velvoitteiden 
voimaantuloa. 

Näin ollen, järjestelmät sisältävät erittäin suuria määriä 
henkilöviittauksia (pseudonyymejä) jotka eivät ole 
asetuksen mukaisia eikä yksiselitteisiä, kun samaa 
tunnistetta käytetään useassa eri merkityksessä. 

Ilmiön luonteesta johtuen, ongelman korjaaminen on 
erittäin haastavaa, ja vaatii pitkäjänteisen 
arkkitehtuurisuunnitelman onnistuakseen. 

T I E S I T K Ö ?  

GDPR artikla 30:n henkilötiedon käsittelytoimen 
kuvausvelvoite koskee kaikkia organisaatioita, lukuun 
ottamatta satunnaisia käsittelyjä. Näin esim. henkilöstö- 
hallinnon tai myyntiprosessien käsittelytoimet on 
käytännössä aina kuvattava. 

Lisäksi säädetty tiedottamisvelvoite täyttyy harvoin 
vanhojen rekisteriselosteiden uusilla versioilla. 

Voimme analyysiemme perusteella todeta, että vain 
käsittelylähtöinen toiminnan tarkastelu yhdistettynä 
tallennetun datan analysointiin voi paljastaa 
henkilötiedon todellisen laajuuden, sijainnit ja ajallisen 
kertymän. 
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