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Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 §:n mukainen selvitys tietojen
suojauksesta

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA
Tämä selvitys koskee seuraavia Suomi.fi-palveluja:
•

Suomi.fi-tunnistaminen ja

•

Suomi.fi-asiointivaltuudet, lukuun ottamatta Kansalliseen valtuutusrekisteriin liittyvää
palvelua.

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain
(661/2009) 44 §:ssä säädetään, että väestötietojärjestelmän (VTJ) tietojen käyttäjän on annettava
kirjallinen selvitys siitä, kuinka tietojen hallinnollinen ja fyysinen turvallisuus sekä henkilöstö-,
tietoliikenne- ohjelmisto-, tietoaineisto-, käyttö- ja laitteistoturvallisuus on varmistettu.
Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämää tietolupaa hakevan organisaation on annettava em.
selvitys tietojen suojauksesta täyttämällä tämä selvityslomake ja tarvittaessa antamalla erillinen
lisäselvitys tietojen suojauksen tavoista ja menettelyistä.
Selvitys koskee VTJ-tietojen tai VTJ:stä peräisin olevien tietojen käsittelyä. Muuta tietojen
käsittelyä ei ole tarpeen kuvata selvityksessä. Suomi.fi-tunnistamisen ja -asiointivaltuuksien
välittämät tiedot ovat peräisin VTJ:stä. Palvelut käsittelevät myös muista rekistereistä peräisin
olevia tietoja.
Muutoksista tietojen käyttäjäorganisaatiossa tai sen toiminnassa, tietojen käyttötarkoituksessa,
tietojen käsittelyn teknisessä toteutuksessa, tietoja käsittelevässä henkilöstössä tai muissa tässä
selvityksessä annetuissa tiedoissa on ilmoitettava viipymättä Väestörekisterikeskukselle.
Määritelmät
Tässä selvityksessä tietojen käsittelyllä tarkoitetaan tietojen keräämistä, tallettamista,
järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä,
suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä muista tietoihin kohdistuvia toimenpiteitä.
Tässä selvityksessä henkilöstöllä tarkoitetaan niitä tietolupaa hakevan organisaation tai em.
organisaatioon sopimussuhteessa olevan alihankkijan palveluksessa olevia henkilöitä, jotka
käsittelevät VTJ:stä peräisin olevia tietoja.
Tässä selvityksessä ulkopuolisella tarkoitetaan paitsi ulkopuolisia henkilöitä, kuten asiakkaita,
myös niitä tietolupaa hakevan organisaation tai em. organisaatioon sopimussuhteessa olevan
alihankkijan palveluksessa olevia henkilöitä, jotka eivät käsittele VTJ:stä peräisin olevia tietoja.
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Selvityksen salassapito
Väestörekisterikeskus noudattaa asiakirjojen käsittelyssä lakia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999) sekä sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta tietoturvallisuudesta
valtionhallinnossa (681/2010).
Tietolupaa hakevan organisaation on merkittävä selvitykseen, mikäli se katsoo, että annettu
selvitys sisältää salassa pidettäviä tai luottamuksellisia kohtia. Merkinnät on tehtävä selvästi ja
niistä on käytävä ilmi, miltä osin organisaatio katsoo selvityksen olevan salassa pidettävä.
Mikäli organisaatio ei itse ole tehnyt selvitykseen merkintää salassapidosta tai
luottamuksellisuudesta, annetut selvitykset käsitellään suojaustason IV (Käyttö rajoitettu)
mukaisesti, ellei tietolupaa hakevan organisaation merkintöjen ja/tai Väestörekisterikeskuksen
tekemän arvioinnin perusteella Väestörekisterikeskus katso, että annettua selvitystä on
käsiteltävä suojaustason III (Luottamuksellinen) mukaisesti.
Selvityksen allekirjoittaminen
Hyväksynnän ja sitoumuksen yrityksen/yhteisön puolesta antaa
nimenkirjoitusoikeus organisaation puolesta tehtävissä oikeustoimissa.

henkilö,

jolla

on

Selvityksen toimittaminen
Väestörekisterikeskus suosittaa, että selvitys toimitetaan postitse kirjattuna kirjeenä tai
sähköisesti salattuna sähköpostina. Mikäli selvitys toimitetaan normaalina kirjeenä,
Väestörekisterikeskus suosittaa, että selvitys lähetetään mustaan läpinäkymättömään
kirjekuoreen pakattuna.
Lisätietoja
Julkishallinnon asiakkaat
puh. 0295 535 001/Vaihde/Tietopalvelut/Julkishallinto
julkishallinto@vrk.fi

Yksityissektorin asiakkaat
puh. 0295 535 001/Vaihde/Tietopalvelut/Yritysasiakkaat
yritysasiakkaat@vrk.fi
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Asiointipalvelut, jota selvitys koskee: ____________________________________________________
Huomioithan, että selvitys on annettava erikseen jokaisesta asiointipalvelusta, paitsi jos ne sijaitsevat samassa
tietojäejstelmäympäristössä.
Kyllä
Ei
1. Organisaatiossa on nimetty tietoturvallisuuden vastuuhenkilö.
2. Organisaatiossa henkilötietojen käsittely on ohjeistettu ja koulutettu. Henkilöstö toimii
virkavastuulla tai muutoin sitoutuu kirjallisesti henkilötietojen salassapitoon ja
asianmukaiseen käsittelyyn, mikäli he työtehtävissään käsittelevät henkilötietoja.
3. Organisaatiossa tietoturvapoikkeamien käsittely on ohjeistettu ja koulutettu.
4. Organisaatiossa sovitaan menettelytapa, jolla varmistetaan, että henkilöstöllä, joiden
työtehtävät liittyvät Suomi.fi-tunnistamiseen tai -asiointivaltuuksiin, on ajantasainen tieto
VRK:n myöntämän tietoluvan ehdoista ja muista Suomi.fi-tunnistamisen tai
-asiointivaltuuksien kautta välittyvien tietojen tai palvelun muista käytön ehdoista.
5. Organisaation tässä palvelussa käyttämät palvelimet ja tietokannat sijaitsevat
kokonaan tai osittain EU/ETA -alueen ulkopuolella.
Jos kyllä, missä?
6. Käytössä on palomuuri ja ohjelmistopohjainen haittaohjelmasuojaus, jota päivitetään
automaattisesti.
7. Henkilötietoja sisältävä tietoliikenne on salattu.
8. Tuotanto- ja testiympäristöt on eriytetty toisistaan.
9. Suomi.fi-tunnistamisen tai -asiointivaltuuksien kautta välittyvien tietojen käsittelyä
tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella.
Jos kyllä, missä?
10. Suomi.fi-tunnistamisen tai -asiointivaltuuksien kautta välittyvien tietojen käsittelyä
tulee tapahtumaan organisaation ulkopuolella, esimerkiksi ulkoistettu osin tai kokonaan.
Jos kyllä, missä?
11. Tallennetaanko Suomi.fi-tunnistamisen tai -asiointivaltuuksien kautta välittyviä tietoja
järjestelmään tai rekisteriin (pois lukien lokitiedot)?
Jos kyllä, järjestelmän tai rekisterin nimi:
12. Suomi.fi-tunnistamisen tai -asiointivaltuuksien kautta välittyviä tietoja luovutetaan
edelleen kolmannelle osapuolelle.
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Jos kyllä, mikä osapuoli on kyseessä?
Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

13. Organisaatio hyödyntää Suomi.fi-tunnistamisen tai -asiointivaltuuksien kautta
välittyvien tietojen käsittelyssä osaksi tai kokonaan pilvipalvelua.
Jos kyllä, vastaa kysymyksiin 13.1–13.8.
Jos ei, siirry kysymykseen 14.
13.1. Pilvipalvelun toimittajan nimi?
13.2. Pilvipalvelun tarjoajan kotipaikka?
13.3. Missä käytetty pilvipalvelu sijaitsee maantieteellisesti, mikäli tietoa?
13.4. Pilvipalvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä on sopimusperusteisesti sovittu tietojen
hävittämisestä ja hävittämisen varmistuksesta?
13.5. Onko pilvipalvelun tarjoajan ja asiakkaan välillä sovittu noudatettavan muuta kuin EU/ETAalueen lainsäädäntöä?
Jos kyllä, mitä lainsäädäntöä?
13.6. Pilvipalvelun tarjoaja ja asiakas ovat sopineet vastuista ja riskienhallinnasta?
13.7. Pilvipalveluntarjoaja ilmoittaa tietoturvapoikkeamista asiakkaalle?
13.8. Pilvipalveluntarjoajan kanssa on sovittu, että palveluntarjoajalla ei ole oikeutta
asiakkaan tietoihin?

14. Käsittelevätkö organisaation työntekijät Suomi.fi-tunnistamisen tai-asiointivaltuuksien
kautta välittyviä henkilötietoja?
Jos kyllä, vastaa kysymyksiin 14.1–14.3.
Jos ei, siirry kysymykseen 15.
14.1. Organisaatiossa on varmistuttu, että ulkopuolisilla ei ole näkymää Suomi.fi-tunnistamisen
tai -asiointivaltuuksien välittämiin tietoihin.
14.2. Salasanat järjestelmiin, joissa käsitellään tai voidaan nähdä Suomi.fi-tunnistamisen tai
-asiointivaltuuksien kautta välittyviä tietoja, ovat tietoturvallisia ja niitä käsitellään
tietoturvallisesti.
14.3. Onko sovittu menettely, jolla varmistetaan, että poistettavilla ja huoltoon menevillä
tietovälineillä ei ole Suomi.fi-tunnistamisen tai -asiointivaltuuksien kautta välittyviä
tietoja tai muita henkilötietoja?
Jos ei, millainen järjestely organisaatiossa on käytössä tietovälineiden poiston ja
huollon suhteen?
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Yhden Useamman

15. Onko tietolupaa hakeva asiointipalvelu ainoastaan yhden organisaation vai
useamman organisaation käytössä?

Jos Suomi.fi-tunnistamisen asiointipalvelu on useamman organisaation käytössä tai
kyseessä on Suomi.fi-asiointivaltuudet, vastaa kysymyksiin 15.1–15.6.
Jos Suomi.fi-tunnistamisen asiointipalvelu on vain yhden organisaation käytössä, lokitusta
ei vaadita ja voit siirtyä kohtaan 16.
15.1. Mikä taho hoitaa lokituksen?
15.2. Kirjautuuko lokeihin tieto kyselyn tekijästä, kyselyn ajankohdasta, kyselyn kohteesta sekä
organisaatiosta, jonka palvelusta kysely tehtiin?
15.3. Lokitiedot säilytetään viisi (5) vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään tietoturvallisesti.
15.4. Lokitiedot on suojattu tietojen jälkikäteiseltä muuttamiselta.
15.5. Lokitietoihin pääsy on rajattu vain asiaankuuluvia tehtäviä tekeville henkilöille.
15.6. Organisaatiossa varmistutaan määräajoin lokien muodostumisesta.

16. Tietoturvallisuuden vastuuhenkilön tiedot
Nimi:
Toimi/asema organisaatiossa:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
17. Organisaatiotiedot ja allekirjoitus
Väestörekisterikeskus korostaa, että organisaatio vastaa väestötietojärjestelmän tietojen tietoluvan mukaisesta
käytöstä. Väestötietojärjestelmän tiedot eivät ole julkisia, eikä tietoja saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle
ilman Väestörekisterikeskuksen lupaa. Luvansaajan on valvottava, että väestötietojärjestelmän tietoja
käytetään vain tietoluvassa määriteltyyn käyttötarkoitukseen ja että väestötietojärjestelmästä haetaan
ainoastaan sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen ja joiden käsittelyyn luvansaajalla on oikeus.
Vakuutamme tässä selvityksessä annetut tiedot oikeiksi ja sitoudumme ilmoittamaan muutoksista, mikäli
organisaatiollemme myönnetään Väestörekisterikeskuksen myöntämä tietolupa palveluun/-palveluihin, joissa
välitetään väestötietojärjestelmän tietoja.
Organisaatio, yksikkö

Y-tunnus

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Päiväys

_______________________________________
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