
 

IDENTITEETIN- JA 

PÄÄSYNHALLINTAJÄRJES-

TELMÄ SEKÄ EU:N 

TIETOSUOJA-ASETUS 

      

LAHDEN 
AMMATTIKORKEAKOULU 
Tekniikan ala 
Digitaaliset teknologiat   
Opinnäytetyö (ylempi AMK) 
Syksy 2018 
Kati Manninen 



Lahden ammattikorkeakoulu 
Digitaaliset teknologiat, Insinööri (ylempi AMK) 

MANNINEN, KATI:  Identiteetin- ja 
pääsynhallintajärjestelmä sekä EU:n-
tietosuoja-asetus 

    
58 sivua 

Syksy 2018 

TIIVISTELMÄ 

 

Tässä opinnäytetyössä on otettu tutkimisen kohteeksi identiteetin- ja 
pääsynhallinnan järjestelmä voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen 
näkökulmalta. Työssä käydään läpi EU:n tietosuoja-asetus ja identiteetin- 
ja pääsynhallinta järjestelmän mahdollisuuksista ja ominaisuuksista. 

EU:n tietosuoja-asetuksesta käsitellään asiaa siltä näkökulmalta, joka 
koskettaa järjestelmiä ja niissä henkilötietojen käsittelyä. Kokonaisuuteen 
on pyritty saamaan mukaan esimerkkejä, miten suunnitelmassa tietosuoja 
vaikuttaa identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmiin ja sen määrittelyihin. 
Tutkimusta EU:n tietosuoja-asetuksesta on tehty erilaisista julkaisuista 
saadun aineiston avulla. Ja tästä materiaalista on saatu yhteenveto, jota 
on hyödynnetty identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän tutkimiseen. 
Identiteetin- ja pääsynhallinta järjestelmän osalta tutkimuksen kohteena on 
ollut kokonaisuus loogisella tasolla, mitä hyötyjä järjestelmän 
käyttöönotosta olisi henkilötietojen käsittelyssä. Identiteetin- ja 
pääsynhallinnan piiriin on mahdollista tuoda monia muitakin palveluita kuin 
käyttöoikeuksien automatisointi.  

Työssä tuotettiin suunnitelma, joka koottiin identiteetin- ja 
pääsynhallinnasta EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmalta. 
Suunnitelmassa etsittiin kokonaisuutta ja vaihtoehtoja identiteetin ja 
pääsynhallinnan ominaisuuksista. Tutkimuksessa käytettyjä materiaaleja 
on tutkittu ja analysoitu ja näiden perusteella löydettiin vastauksia 
tutkimuskysymyksiin. 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with identity and access management and its point of 
view is the new EU’s GDPR (General Data Protection Regulation). The 
objective was to study the possibilities and features of the GDPR and the 
access management system. 

The goal was to examine the identity and access management on the 
logical level. No real data was analyzed. The thesis is based on analyzing 
and discussing source material from different publications. The reseach 
questions were: how does the EU’s GDPR influence the planning of 
identity and access management, and what benefits does the regulation 
bring to identity and access management. 

Based on the research, a hypothetical plan for an identity and 
management system was produced. The plan takes into account the 
requirements presented in the EU’s General Data Protection Regulation.  

 

Key words: IDM, GDPR, identity management, General Data Protection 
Regulation 
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1 JOHDANTO 

Toukokuussa voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus on näkökulmana 

opinnäytetyölle. EU:n tietosuojan näkökulmasta tarkastellaan identiteetin- 

ja pääsynhallinnan suunnittelua. Uusi EU:n tietosuoja-asetus tuo uusia 

haasteita yrityksille ja myös kunnille. Muutos kannattaa huomioida jo 

järjestelmän suunnittelussa ja myös sen tulevassa kehittämisessä.  

Tutkimuskysymyksiä, johon työssä vastausta etsitään ovat  

Mitä vaikutuksia uudella EU:n tietosuoja-asetuksella on 

identiteetin- ja pääsynhallinnan suunnittelussa? 

Mitä hyötyjä identiteetin ja pääsynhallinnasta on EU:n 

tietosuoja-asetuksen toteuttamisessa? 

Opinnäytetyö rajataan koskettamaan suunnitelmaa ja identiteetin- ja 

pääsynhallinnan periaatteellista kuvausta EU:n tietosuoja-asetuksen 

näkökulmalta. EU:n tietosuoja-asetuksesta otetaan mukaan tutkimukseen 

vain ne osat, jotka järjestelmissä koskettavat henkilötietojen käsittelyä. 

Aineisto, jota on käytetty työssä, on identiteetin- ja pääsynhallinnan 

kirjallisuus, EU:n tietosuoja-asetus ja muut julkaisut aiheesta. Tietoja on 

työtä varten haettu myös erilaisista tietolähteistä internetistä. On tutkittu 

myös muiden opiskelijoiden tekemiä opinnäytetöitä samantyyppisistä 

aiheista.  

Tutkimusmenetelmänä käytetään olemassa olevien lähdetietojen 

analysointia ja pohdintaa. Suunnittelusta tai ns. suunnitelmavaiheesta ei 

edetä konkretiaan, niin tästä syystä ei voida analysoida toteutusvaiheesta 

syntyvää dataa.  

Opinnäytetyönrakenne etenee niin, että luvussa 2 käsitellään EU:n 

tietosuoja-asetusta ja sen tuomia määritelmiä ja miten näitä asetuksia 

sovelletaan. Luvussa 3 esitetään yleisesti IDM järjestelmän 

mahdollisuudet hyödyt ja tietoturva. Tarkoituksena on myös esittää 

suunnitelma. Luvussa 4 on tutkimustyön pohdinta eli mietitään 
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suunnitelman mahdollisuuksia ja hyötyjä. Luvussa 5 tehdään yhteenveto 

vastasiko tutkimus asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja jos ei vastannut niin 

miksi. 
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2 EU-TIETOSUOJA-ASETUS 

2.1 Yleistä 

Yrityksille ja kunnille tuo haasteita uusi EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli 

voimaan 25.5.2018. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus päätettiin 

27.4.2016. Euroopan jäsenvaltioille annettiin noin kahden vuoden siirtymä 

aika, että jäsenmaat voisivat valmistautua tulevan asetuksen 

voimaantuloon. Uudesta EU:n tietosuojasta käytetään myös toista 

nimitystä GDPR (General Data Protection Regulation). Tämä yleinen 

tietosuoja-asetus syrjäyttää aikaisemman tietosuojadirektiivin. 

2.2 EU:n tietosuoja kokonaisuus 

 

KUVIO 1. EU:n tietosuojan keskeiset osa-alueet (Valtiovarainministeriö, 
2016) 
 

Näistä keskeisistä osa-alueista otetaan tarkemmin käsittelyyn vain ne 

osat, jotka suoraan tai sivuavat tutkittavaa IDM:n suunnitteluun vaikuttavia 

asiakohtia. 
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2.3 Asiakkaat/kuntalaiset (rekisteröidyt) 

Asetuksessa käytetään sanaa rekisteröidyt, mutta tässä työssä käytetään 

sanoja asiakas, henkilö tai järjestelmä osuudessa käyttäjä. Asiakkaiden 

oikeudet tulevat lisääntymään uuden EU:n tietosuoja-asetuksen myötä. 

Henkilötietojen käsittelystä tulee näkyvämpää asiakkaan suuntaan ja 

asiakkaalla on myös enemmän vaikutusvaltaa omiin tietoihin ja miten 

tietoja käsitellään.  

Rekisterinpitäjän velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa asiakkaalle 

tietosuojaloukkauksesta vähintään 72 tunnin kuluessa tapahtuneesta. Aika 

lasketaan siitä hetkestä, kun rekisterinpitäjälle tulee tieto asiasta. Jos 

ongelma koskettaa suurta joukkoa henkilöitä, niin ilmoituksen voi tehdä 

esimerkiksi julkisella ilmoituksella internetissä, kuten esimerkiksi yrityksen 

www-sivuilla. Rekisterin pitäjän velvollisuuksiin tulee myös huolehtia 

henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksesta. Ohjeistuksien tulee olla myös 

läpinäkyviä ja huomioida asiakkaiden tietojen asiallinen käsittely. 

Henkilöillä on mahdollisuus kysyä henkilötietojen rekisterinpitäjiltä tietoja, 

missä rekisterissä heidän tietojaan on käsitelty ja esimerkiksi, onko 

käsittely oikeus vielä voimassa. Rekisteristä ei pitäisi löytyä tietoja, jos 

alkuperäinen henkilötietojen keräämisen tarkoitus on mennyt umpeen. 

Uusi EU:n antaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa, missä heidän 

henkilötietojaan käsitellään. Lisäksi he voivat vaatia henkilötietojensa 

poistoa rekisteristä näin halutessaan. Yksi syy voi olla, että henkilötiedot 

ovat vanhentuneet tai ei ole enää edellytystä henkilötietojen käsittelylle. 

Asiakas ei voi vaatia kuitenkaan henkilötietojen poistoa virallisista 

rekistereistä, kuten esimerkiksi väestörekisteristä. 

Henkilöitä ei myöskään voi profiloida ainoastaan, esimerkiksi sähköisen 

rekrytointikanavan kautta. Päätöksiä ei saa tehdä kuuntelematta henkilöä 

itseään. Jos päätöksiä tehdään automatisoidusti, niin siinä tapauksessa 

henkilölle pitää selvittää asia läpinäkyvästi, sana tarkasti. Henkilön tulee 

siis ymmärtää asia, mitä asia koskee ja mikä on prosessi, jotta päätöksen 

voi tehdä. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla läpinäkyvää ja selkokielistä, 
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ettei tule eriarvoisuutta. Asiakkailla pitää olla yhtäläiset oikeudet 

palveluissa, eli jokainen on oikeutettu saamaan tasa-arvoista kohtelua. 

Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan asiakkailla on mahdollisuus 

vaatia omien tietojen siirtoa rekisteristä toiseen. Lisäksi rekisterinpitäjän 

tulee suorittaa henkilötietojen siirto toiselle rekisterinpitäjälle lyhyen ajan 

kuluessa asiakkaan pyynnöstä.  

EU:n tietosuoja-asetukseen kuuluu myös eritysehtoja, ja näitä ovat 

esimerkiksi lasten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen ja erityinen 

huomioiminen. Erityisehtojen ryhmään kuuluu myös muut arkaluontoiset 

henkilötietojen käsittelyt. 

2.4 Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on määritelty EU:n 

tietosuoja-asetuksen artikla 5:ssä. 

Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys EU:n tietosuoja-asetuksessa 

tarkoittaa, että käyttäjätietoja käsiteltäessä on huomioitava vastuut. 

Henkilötietojen käsittelijöiden tulee noudattaa rekisterinpitäjän ohjeita ja 

toimia lainmukaisesti ja asiakkaan kannalta läpinäkyvästi. (Euroopan 

unionin julkaisutoiminta 2016.) 

Käyttötarkoitussidonnaisuus EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa, että 

henkilötietoja ei saa kerätä, jos niiden keräämiselle ei ole perustetta. 

Tietoja saa kerätä vain sitä tarkoitusta varten, joka on asiakkaalle kerrottu. 

Asiakkaalle pitää kertoa tarkkaan mitä varten tietoja kerätään, että tietojen 

kerääminen olisi lainmukaista. Ja myöhemminkään kerättyjä henkilötietoja 

ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, jotka eivät sovi alkuperäiseen 

tarkoitukseen. On muutama asia, joissa voidaan käyttäjätietoja käsitellä 

myöhemminkin yleisen edun mukaisesti. Seuraaviin asioihin tietoja 

voidaan käyttää kuten arkistointi, tutkimuksia (kuten esim. väitöstyöt), 

tilastollisia ja nämä voivat olla tieteellisiä tai historiallisia. Näissä 

tarkoituksissa henkilötietoja voi käsitellä, koska näitä tarkoituksia ei 

katsota 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteensopimattomaksi 
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alkuperäisten tarkoitusten kanssa.  (Euroopan unionin julkaisutoimisto 

2016.) 

Tietojen minimointi EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa, että 

henkilötietojen kerääminen on oltava asianmukaista ja kerättyjen tietojen 

pitää olla tarpeellisia esimerkiksi, jotain tuotettua palvelua varten. Tiedot 

pitää rajoittaa koskemaan keräyksen tarkoitusta ja sitä tarvetta mitä varten 

näitä henkilötietoja tarvitaan. (Euroopan unionin julkaisutoimisto 2016.) 

Täsmällisyys EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa, että henkilötietojen 

pitää olla ehyitä, ja täsmällisiä, ja tietojen pitää olla ajantasaisia ja niitä 

pitää päivittää. On taattava, että tietojen käsittelyssä tulleet virheelliset ja 

epätarkat tiedot korjataan tai poistetaan, jos tiedoilla ei ole enää 

tarkoitusta. Henkilötietojen korjaustoimenpiteet ja mahdolliset poistot tulee 

tehdä viipymättä. (Euroopan unionin julkaisutoimisto 2016.) 

Säilytyksen rajoittaminen EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa, että 

henkilötiedot on säilytettävä, niin että asiakas on tunnistettavissa. On 

otettava huomioon myös henkilötietojen voimassaolo aika. 

Poikkeustapauksessa, jos on olemassa vielä alkuperäinen tarkoitus, miksi 

henkilötietoja on kerätty, niin silloin henkilötietoja saa säilyttää myös 

voimassaolo ajan jälkeenkin. Henkilötietoja voidaan säilyttää myös 

pitempääkin, jos tietoja käsitellään yleisen edun vuoksi. Näitä tarkoituksia 

ovat tietojen arkistointi, tutkimus tai tilastollinen. Tarkoitukset ovat 

tieteellisiä tai historiallisia. Tämä on määritelty 89 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. Asetuksessa vaaditaan, että tarpeelliset asiakkaan oikeuksien 

ja vapauksien turvaamiseksi on tehty tarvittavat tekniset ja organisatoriset 

toimenpiteet. (Euroopan unionin julkaisutoimisto 2016.) 

Eheys ja luottamuksellisuus EU:n tietosuoja-asetuksessa tarkoittaa, että 

henkilötietoja on käsiteltävä, niin ettei henkilötietojen turvallisuus 

vaarannu. Tiedot tulee suojata, niin ettei kukaan luvaton henkilö pääse 

näihin tietoihin. Turvallisuutta voidaan parantaa laite- ja 

henkilöturvallisuuden saralla. Pitää varmistaa, ettei luvattomat henkilöt 

eivät pääse kirjatumaan laitteisiin, joilla tehdään henkilötietojen käsittelyä. 
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Lisäksi tekniikan avulla voidaan estää tietojen hävittämistä, tuhoamista tai 

muokkaamista. (Euroopan unionin julkaisutoimisto 2016.) 

2.5 Henkilötietojen käsittely 

EU:n tietosuoja-asetuksen on tarkoitus tuoda yhdenmukainen toimintamalli 

henkilötietojen käsittelyyn Euroopan jäsenmaissa. Jos tietoja siirretään 

kolmansiin maihin, jotka eivät kuulu EU:n tietosuoja-asetuksen alaisiin 

maihin pitää huomioida monia asioita. 

Yrityksen, joka sijaitsee ETA-alueen ulkopuolella rekisterinpitäjän ja 

henkilötietojen käsittelijän tulee noudattaa EU:n tietosuoja-asetuksessa 

vahvistettuja sääntöjä. Jos yritys ei näitä sääntöjä noudata, niin 

henkilötietojen siirtoa ei saa tehdä kyseiselle yritykselle. Siinä 

tapauksessa, jos yritys on EU maassa sijaitsevan yrityksen konserniyhtiö, 

niin silloin henkilötietojen siirto on mahdollista. Tässä tapauksessa asia 

tulkitaan niin, että tietoja siirretään vain yrityksen sisällä. 

EU:n tietosuoja-asetus myös määrittelee, että jäsenvaltioiden 

valvontaviranomaisten tulee tehdä asian osalta yhteistyötä. Asetuksen 

soveltamisesta sitovia päätöksiä ja yhdenmukaisuusmekanismin 

valvonnan suorittaa Euroopan tietosuojaneuvosto (European Data 

Protection Board, EDPB)  

Läpinäkyvyys henkilötietojen käsittelyssä tuo turvallisuutta ja luottamusta 

henkilöissä, joiden tietoja käsitellään. Tarkoitus on varmistaa, että käsittely 

on lainmukaista, asiallista ja näillä toimilla voidaan ehkäistä luvaton pääsy 

henkilötietoihin. Tämä lainmukaisuus ja asiallinen henkilötietojen käsittely 

tarkoittaa myös, että laitteistoja käytetään oikein ja luvaton pääsy 

henkilötietoihin estetään. 

Jos järjestelmien avulla halutaan henkilötietojen käsittelyä automatisoida, 

niin järjestelmän lokitiedot on talletettava, jotta niiden avulla voidaan 

selvittää mahdolliset väärinkäytökset. Kun voidaan selvittää miten/kuka 

tietoja on käsitellyt. Lokitietojen tallennuksella varmistetaan tietojen 

valvonta, eheys ja tietoturva. Lokitietoja ei saa käsitellä kuin siinä 
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tilanteessa, että on esimerkiksi epäilys väärinkäytöksestä. Viittaus EU:n 

tietosuojan direktiivin johdanto-osaan 57. (Euroopan unioni 

julkaisutoimisto 2016.) 

Miten EU:n tietosuojan direktiivin 3 artiklassa henkilötietojen käsittelyt 

määritellään. Tässä esitellään ne kohdat, jotka koskettavat jollakin tapaa 

identiteetin- ja pääsynhallinnan käyttäjätietojen käsittelyä.  

Direktiivin 3 artiklan kohdassa 1 henkilötiedoilla tarkoitetaan järjestelmien 

näkökulmasta, että jokaisella käyttäjä tulee olla henkilökohtainen tunnus, 

josta käyttäjä on tunnistettavissa. Lisäksi tunnistuksessa saatetaan vaatia 

kaksinkertainen tunnistuksen vahvistus. Toisena tunnistus keinona 

tunnuksen lisäksi voi olla esimerkiksi biometrinen tunnustautuminen kuten 

kasvon piirteet, sormenjälki tai kämmentunnistus. Tämä on tulkinta 

asiasta, mutta tarkka asetusmääritys löytyy EU:n tietosuoja-asetuksesta. 

(Euroopan unioni julkaisutoimisto 2016.) 

Direktiivin 3 artiklan kohdassa 2 annetaan määritelmä henkilötietojen 

käsittelylle. Käsittelyllä tarkoitetaan järjestelmien näkökulmasta 

henkilötietojen manuaalista tai automaattista henkilötietojen käsittelyä. 

Käsittelyllä tässä yhteydessä tarkoitetaan esimerkiksi tietojen keräämistä, 

muokkaamista, hakua, tietojen siirtämistä, rajoittamista tai poistamista. 

(Euroopan unioni julkaisutoimisto 2016.) 

Direktiivin 3 artiklan kohdassa 3 määritellään, että jo järjestelmään 

tallennetut käyttäjätiedot pitää merkitä, että voidaan rajoittaa tietojen 

myöhempää käsittelyä. (Euroopan unioni julkaisutoimisto 2016.) 

Direktiivin 3 artiklan kohta 4 ei koske tässä tapauksessa 

identiteetinhallinta- ja pääsynhallinta järjestelmän osalta mitenkään. Syynä 

on, että salanimen käyttäminen (pseudonymisointi) tässä yhteydessä ei 

ole suositeltavaa. Mutta jos olisi niin asetuksen mukaan salanimellä olevaa 

käyttäjää ei saa pystyä tunnistamaan. Henkilötiedot pitää olla eri 

järjestelmissä, niin ettei niitä tietoja saa yhdistellä, niin että henkilöllisyys 

selviäisi. (Euroopan unioni julkaisutoimisto 2016.) 
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Direktiivin 3 artiklan kohta 5 käsitellään mikä on rekisterin määritys. 

Henkilötietoja sisältävä tietojoukko on rekisteri. Identiteetinhallinta- ja 

pääsynhallinta järjestelmissä on tietokanta eli rekisteri, johon kerääntyy 

muista järjestelmistä henkilötietoja. (Euroopan unioni julkaisutoimisto 

2016.)  

Direktiivin 3 artiklan kohta 6 kohdassa käsitellään henkilötietojen 

tietoturvaloukkausta ja sen määritelmää. Järjestelmissä 

tietoturvaloukkauksen aiheuttaja voi olla henkilö tai haittaohjelma. 

Asetuksen määritelmässä tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyssä 

tapahtuvaa kuten esimerkiksi tietojen siirrossa tai tallennuksessa tulee 

vahinko ja tiedot joutuvat väärään paikkaan. Lainvastaiseksi taas luetaan, 

jos henkilötietoja tuhotaan, muokataan tai luovutetaan luvattomasti. 

Pääsyä henkilötietoa sisältäviin järjestelmiin luvattomasti määritellään 

asetuksessa tietoturvaloukkauksena. (Euroopan unioni julkaisutoimisto 

2016.) 

2.6 Henkilötietojen turvallisuus  

EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 29:ssa säädetään kuinka henkilötietoja 

tulisi käsitellä, kun käytössä on uusimmat tekniikat. Tarkoittaa 

henkilötietojen automatisointia, eli tämä artikla koskee myös identiteetin- ja 

pääsynhallinnan järjestelmää. Taho, joka omistaa järjestelmän on 

rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä voi olla myös toisessa 

organisaatiossa. Rekisterinpitäjä on kuitenkin vastuussa rekisteristä, mutta 

voi vastuuttaa varsinaisen henkilötietojen käsittely vastuun toiselle. 

Käsittelijän pitää noudattaa rekisterinpitäjän ohjeistuksia. Tässä 

asetuksessa säädetään seuraavaa: Jos henkilötietoja käsitellään 

automatisoidusti järjestelmien avulla, niin pitää toteuttaa riskiarviointi, 

jonka toteuttavat rekisterinpitäjä yhdessä henkilötietojen käsittelijän 

kanssa. (Euroopan unionin julkaisutoimisto 2016.) 

Asetuksessa 29 artikla riskiarvioinneissa otetaan huomioon seuraavia osa-

alueita järjestelmien osalta. Henkilöt, joilla ei ole oikeutta käsitellä 

henkilötietoja, niin heiltä pitää evätä pääsy tietojärjestelmään. 
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Asetuksessa tätä kutsutaan laitteille pääsyn valvonnaksi. Lisäksi pitää 

estää sellaisten tietovälineiden luvaton käyttö, jotka sisältävät 

henkilötietoja. Luvattomalla käytöllä tarkoitetaan kopiointia, tietojen 

muuttamista tai poistamista. Asetuksessa tämä mainitaan tietovälineiden 

valvonnalla. Tallennuksen valvonta on yksi artiklan määrityksistä ja tämä 

estää tallennettujen henkilötietojen luvaton tarkastelu tai tietojen 

muuttaminen ja poistaminen. Identiteetin- ja pääsynhallintajärjestelmässä 

pitää määritellä kuka henkilötietoja käsittelee ja mihin tietoihin heillä on 

valtuudet. Järjestelmissä pitää olla mahdollisuus tarkistaa kuka on tehnyt 

henkilötietojen siirtoja ja minne ja miksi. (Euroopan unionin julkaisutoimisto 

2016.) 

Henkilöllä on mahdollisuus vaatia tietojen siirtoa rekisteristä toiseen. 

Siirron pitää tapahtua lyhyen ajan kuluessa pyynnöstä. Erityisehdot 

esimerkiksi lasten henkilötietojen käsittely on rajoitetumpaa tietosuojalain 

voimaantulon jälkeen. 

2.7 Lokitiedot 

Tietosuoja asetuksen osassa ”Direktiivit” jatko-osa kohta 57 määritellään 

lokitietojen käsittely. 

Automatisoiduissa järjestelmissä pitää säilyttää lokitiedot suoritettavista 

henkilötietojen käsittelytoimista. Tämä määritelmä koskee myös 

identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän henkilötietoja. Käsittelytoimilla 

tarkoitetaan tietojen keräämistä, muokkaamista, tietojen yhdistelyä tai 

poistamista. Tämä koskee myös järjestelmässä tehtyjä kyselyjä ja tietojen 

luovuttamista tai siirtämistä kolmannelle osapuolelle. Henkilö, joka on 

luovuttanut henkilötietoja, niin lokitiedoista tulisi olla selvitettävissä millä 

perusteella henkilötietojen luovutus on tehty. Lokitietoja saa käyttää 

ainoastaan henkilötietojen lainmukaisuuden tarkistamiseen, omaehtoiseen 

valvontaan, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseen. 

(Euroopan unioni julkaisutoimisto 2016.) 
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2.8 Rekisterinpitäjät ja käsittelijät 

Rekisterinpitäjä antaa käsittelijöille aina valtuudet toimia henkilötietojen 

käsittelijöinä. Rekisterinpitäjän täytyy antaa käsittelijöille toimintamalli ja 

ohjeet, kuinka henkilötietoja saa käsitellä. Ja missä tapauksessa pitää olla 

yhteydessä rekisteripitäjään. Rekisterinpitäjä voi myös ulkoistaa 

henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolella, mutta vastuu on 

tämänkin jälkeen rekisterinpitäjällä. Rekisterinpitäjän pitää huolehtia siitä, 

että henkilötietojen käsittelijä on luotettava ja toimii annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 

Henkilötietojen käsittelijät toimivat rekisterinpitäjän antaminen ohjeiden 

mukaisesti käsitellessään henkilötietoja. Käsittelijät eivät anna 

henkilötietojen käsittelystä tietoja asiakkaille, sen voi tehdä vain 

rekisterinpitäjä. Käsittelijöiden tulee aina toimia tietoturvallisesti, ja 

huomioida tietosuoja ja ilmoittaa heti rekisterinpitäjälle, jos huomaa 

tietosuojan osalta poikkeamia. 

2.9 Riskiperusteinen lähestymistapa 

EU:n tietosuoja-asetuksessa määritetään, että rekisterinpitäjän velvoitteet 

käsitellään riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti. Riskiperusteisella 

lähestymistavalla tarkoitetaan EU:n tietosuoja-asetuksessa sitä, että 

henkilötietojen käsittelyssä on otettava huomioon rekisteröidyn oikeudet ja 

vapaudet riskien kannalta. EU:n tietosuoja-asetuksessa tämän osalta 

huomioidaan velvoitteet ja asianmukaisten suojatoimien suhteuttaminen 

henkilötietojen käsittelyssä. Asetuksessa huomioidaan riskien taso, onko 

kyseessä matala- vai korkeariskinen henkilötietojen käsittely. Korkeariskin 

toiminnot käsitellään asianmukaisesti huomioiden riski, ja miten riski 

saadaan esimerkiksi ehkäistyä. Tällaiset voivat vaatia järjestelmiin 

muutoksia, jotka taas tuovat kustannuksia. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 

2017.) 

Rekisterinpitäjän pitää tehdä riskianalyysi, jonka avulla saadaan 

perusteellinen arvio nykyisestä henkilötietojen käsittelyn riskeistä. 
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Rekisterinpitäjä voi riskianalyysin tietojen avulla toteuttaa EU:n tietosuoja-

asetuksen vaatiman tietosuojan ja sen vaatimat velvollisuudet 

rekisterinpitäjälle. Riskit henkilötietojen käsittelyssä asiakkaalle ovat 

mahdolliset vahingot aineelliset ja fyysiset, kuten esimerkiksi 

identiteettivarkaudet, taloudelliset menetykset ja henkilöllisyyden 

salaisuuden menetys (jos asiakas on käyttänyt esimerkiksi jotain palvelua 

salanimellä). (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017.) 

2.10 Henkilötiedot ja sopimukset 

Kokonaiskuvan laatiminen henkilötietojen käsittelystä olisi tärkeää. Samoin 

sopimusten, joita on tehty kolmansien osapuolien kanssa henkilötietojen 

käsittelystä. Monissa järjestelmissä on nykyisin henkilötietoja, ja niitä 

käytetään kolmansien organisaatioiden pilvipalveluista. Yleisin palvelumalli 

näiden järjestelmien osalta on Saas tyyppiset palvelut. Kokonaiskuva 

auttaa organisaatiota hallinnoimaan keskitetysti henkilötietojen käsittelyä, 

ja siihen liittyviä sopimuksia. Ja raportointi olisi helpompaa, kun olisi 

tarvittava ehyt ja luottamuksellinen tieto käytettävissä. Organisaation on 

helpompi myös valvoa, arvioida sopimuksien tietosuojavaatimukset. 

Rekisterinpitäjän pitää myös huolehtia, että jos henkilötietoja siirretään 

esimerkiksi Euroopan talousalueen ulkopuolelle, niin siirrolla pitää olla 

riittävät lailliset perusteet. (Valtiovarainministeriö 2016.) 

Sopimuksien tekohetkellä tulee huomioida ja arvioida henkilötietojen 

suojaamisen tietoturvavaatimukset. Henkilötietojen käsittelysopimuksiin, 

jotka ovat voimassa olevia, niin näin sopimuksiin pitää muistaa viedä 

uuden asetuksen vaatimukset. Nämä voidaan liittää voimassa oleviin 

sopimuksiin sopimusliitteenä, tai uusimalla koko sopimus vastaamaan 

uusia vaatimuksia. Tässä vaiheessa organisaatiossa kannattaa uusia 

hankintaprosessi, ja projektinhallintamalli uuden EU:n tietosuoja- 

asetuksen näkökulmalta. EU:n tietosuoja-asetus tuo paljon uutta 

sopimuksiin liittyen. Jos organisaatiolla on omia sopimuspohjia, ne 

kannattaa uusia huomioimalla tämä uusi EU:n tietosuoja-asetus. 

(Valtiovarainministeriö 2016.) 
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Esimerkki, millä voidaan tehdä henkilötietojen ja sopimuksista 

kokonaiskuva on analysoida kokonaisuus. Eli voidaan mallintaa 

kokonaiskuva rekistereittäin henkilötietojen tietovirroista/vuosta. 

Tietovirrassa kuvataan seuraavia asioita, kuten henkilötietotyypit. Millaisia 

henkilötietotyyppejä on, ja mistä henkilötiedot tulevat, eli mikä on 

henkilötietojen Master Data. Lisäksi kuvataan sovellukset ja järjestelmät, 

missä henkilötietoja käsitellään. Kuvauksessa huomioidaan tietovirrat ja 

myös roolit, ja miten henkilötiedot kulkevat eri sovellusten, ja järjestelmien 

välillä. Lisäksi kuvauksessa huomioidaan myös henkilötietoja sisältävien 

sovellusten ja järjestelmien fyysiset sijainnit. Kokonaiskuvassa pitäisi olla 

myös nähtävissä mahdolliset henkilötietojen siirrot tai luovutukset 

kolmansille osapuolille. Näiden osalta pitäisi olla vielä riittävät tiedot, 

kuinka henkilötietoja käsitellään, kuten kesto tai milloin tiedot tullaan 

hävittämään. Esimerkki kuvio 2 yksinkertaisesta tietovirrasta. 

(Valtiovarainministeriö 2016.) 

Organisaatio saa hyötyä siitä, kun kokonaiskuva henkilötietojen ja 

sopimusten käsittelystä on tehty. Silloin tiedot ovat, helposti saatavissa 

kun niitä tarvitaan ja niiden päivittäminen helpompaa. Kokonaiskuvan 

lisäksi olisi hyvä tässä vaiheessa päivittää myös rekisteriselosteet. Lisäksi 

olisi hyvä päivittää asiakkaille meneviä tiedotepohjia vastaamaan uuteen 

GDPR vaatimukseen. Jotta voidaan osoittaa tietosuoja viranomaisille, että 

on tehty tarvittavat toimet ja dokumentaatiot. Dokumentaatio täyttää 

tietosuojan ns. osoitusvelvollisuuden.  
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KUVIO 2. Yksinkertainen esimerkki tietovirrasta (tietovuo) 

(Valtiovarainministeriö 2016) 

Tietovirran kuvauksessa yksinkertaisuudessaan kokonaisuus varsinainen 

palvelinympäristö ja siellä olevien järjestelmien tietovirrat kuvattuna. 

Yhtenä osana kokonaisuudesta on loppukäyttäjien käyttämät internet ja 

mobiilikäyttöliittymät, joilla tietoja käytetään palvelinympäristöstä internetin 

yli. 

2.11 Tietosuojaorganisaatio ja vuosikello 

Tietosuojalaki suosittaa varsinkin suuria organisaatioita, joissa on useita 

henkilötietoja käsitteleviä yksiköitä, kuten asiakaspalvelu, 

henkilöstöhallinto ja palveluiden tuotanto perustamaan 

tietosuojaorganisaation. Suurimmissa organisaatioissa tämä malli 

parantaa viestintää organisaatiossa tietosuojan tilasta. Näin myös ylin 

johto saa tiedot tietosuojan tilasta organisaatiossa. (Valtiovarainministeriö 

2016.) 

Tietosuojatyö on yksi osa tärkeimpiä toimintoja, jotka kuuluvat 

tietosuojaorganisaation tehtäviin. Organisaation tavoitteena on saada 

vietyä tietosuojatyö yhdeksi osaksi yrityksen operatiivista toimintaa. Täten 

raportointi helpottuu ja tietojen viestintä paranee. Raportit voivat sisältää 

esimerkiksi hankkeista, muutoksista ja haasteista. Joita tulee, jos 

henkilötietojen käsittelyä uusitaan. Raporttien avulla voidaan toteuttaa 
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osoitusvelvollisuus, jonka asetus vaatii näkyväksi. (Valtiovarainministeriö 

2016.) 

Osoitusvelvollisuus vaatii organisaatiolta uutta asennetta tietosuoja 

asioissa eteen tuleviin asioihin. Organisaation pitää osoittaa, että sitoutuu 

EU:n tietosuoja-asetuksessa määrättyihin tehtäviin ja noudattaa sen 

tietosuojaperiaatteita jokapäiväisessä työssä. Osoitusvelvollisuus vaatii, 

että organisaatio dokumentoi kaikki tietosuojaperiaatteet ja siihen liittyvät 

prosessit. Näiden dokumenttien avulla voidaan todentaa, että 

osoitusvelvollisuus täyttyy tämän osalta. Lisäksi rekisterinpitäjän pitää 

huolehtia siitä, että sillä on tarvittavat tekniset ja organisaatio kohtaiset 

velvoitteet kunnossa. Kun velvoitteet ovat kunnossa voidaan varmistaa ja 

todentaa tarvittaessa, että asiat on hoidettu EU:n tietosuoja-asetuksessa 

määrätyn mukaisesti. Ja voidaan tarvittaessa todistaa, että 

osoitusvelvollisuus on täytetty. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017.) 

Vuosikello on yksi tietosuojaorganisaation työkalu. Vuosikellon käyttö 

asioiden käsittelyä varten on hyvä vaihtoehto. Näin saadaan hallintaa 

tehtävien ja valvonnan toteuttamiseen. (Valtiovarainministeriö 2016.) 

Kuviossa 3 esimerkki vuosikellosta. (Valtiovarainministeriö 2016) 

 

KUVIO 3. Esimerkki tietosuojatehtävien vuosikellosta. 

(Valtiovarainministeriö 2016) 
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Tietosuojaorganisaation säännöllisiin tehtäviin kuuluvat 

tietosuojaorganisaation tapaamiset, tietosuojadokumentaation katselmointi 

ja päivitys, koulutustarpeen arviointi, riskiarvio ja johdon raportointi. 

(Valtiovarainministeriö 2016.) 

2.12 EU:n tietosuoja-asetuksen noudattaminen 

Yritys voi osoittaa asetuksen noudattamisen tietotilinpäätöksen avulla, 

vaikka se on vapaaehtoinen organisaatioille. Mutta tämä on yksi 

mahdollinen työkalu, jota voidaan käyttää myös johdontyökaluna. 

Dokumentissa tulee ilmoittaa, kuinka henkilötietojen käsittelyä on 

toteutettu ja onko rajoitettu henkilöiden tietoihin pääsyä. Tärkeää on, että 

luottamuksellisuus ja tietojen eheys pystytään osoittamaan. IDM 

järjestelmästä saa raportteja, joissa näkyy mitkä käyttöoikeudet on annettu 

kenellekin käyttäjälle. Ongelma tapausten selvittelyssä on hyödyllistä, että 

kaikki identiteetin (käyttöoikeuksiin) liittyvät tiedot olisivat, keskitetty yhteen 

pisteeseen.  

Jos tietosuoja asetuksen noudattamisessa on ongelmia, niin siitä saattaa 

seurata pahimmillaan sakkorangaistus. Rekisterinpitäjälle jää tehtäväksi 

kehittää tietosuoja toimintaa niin, että annettu EU:n tietosuoja-asetus 

toteutuisi. Alla kuvio, jossa määritelty osa-alueet, jotka olisi hyvä tunnistaa 

ja kehittää toimintoja. 
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KUVIO 4. Kokonaisuuden kehittämisen voi jakaa neljään osaan 

(Valtiovarainministeriö 2016) 

EU:n tietosuoja-asetuksen noudattaminen lähtee organisaation 

sitoutumisesta tietosuojatyöhön. On suositeltavaa, että organisaation johto 

on, se joka omistaa tämän tietosuojaprosessin. Jotta toiminta olisi 

suunnitelmallista tulee organisaatiolla olla organisoitu tietosuojatoiminta, 

jonka omistaja olisi organisaation johto. Joka myös tulee vastaamaan aina 

viime kädessä tietosuojan toteutumisen noudattamisesta organisaatiossa.  

Johdon tulee varautua siihen, että organisaatiolla on tarvittavat resurssit 

tämän tietosuojatyön toteuttamiseen. Johdon vastuulla on, että 

organisaatioon tehdään nykytilan arviointi tietosuojan tilasta ja 

kehityssuunnitelma, kuinka tietosuojatoimintaa tullaan kehittämään 

organisaatiossa tulevaisuudessa. 

Tietosuojatyön onnistumisen edellytys on organisaation johdon 

osallistuminen ja tukeminen, että muu organisaatio seuraa mukana. Tämä 

on suositus ja yksi tärkeimmistä asioista tietosuojatyön jalkauttamisessa. 

Tietosuojatoiminnan omistajana tulisi olla yrityksen johto, koska viime 

kädessä johto vastaa siitä, kuinka tietosuojan asetuksen toteuttaminen ja 
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toimiminen onnistuu asetuksen vaatimalla tavalla. Suositeltavaa olisi 

myös, että tietosuoja sisällytettäisiin osaksi yrityksen strategiaan. Näin 

tietosuoja huomioitaisiin yrityksen raportoinnin kehittämisessä. Ja 

parantaa tulevien projektien ja hankkeiden seurantaa. 

(Valtiovarainministeriö 2016.) 

Organisaation tietosuojan toteutuminen vaatii myös sen, että 

organisaation henkilötietojen käsittelijät saavat tarvittavat ohjeet ja 

koulutuksen tästä asetuksesta. Käsittelijöille tämä on ollut toukokuusta 

2018 asti, joka päiväistä työtä. Mitä enemmän on tietoa toimintamalleista, 

niin sitä helpompaa on organisaation hoitaa asioita ja noudattaa annettuja 

toimintaohjeita. Tietosuojan toteutuminen tapahtuu vain, jos koko 

organisaatiossa sitoudutaan uusiin toimintamalleihin. 

Muutosvaiheessa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on 

selvitettävä, että tietojen suojaaminen on tehty niin, että se on voimaan 

tulevan tietosuoja asetuksen mukainen. Ja tulee huomioida myös 

asetuksessa olevat riskiperusteet ja että tarvittavat ehdot täyttyvät. 

(Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017.) 

Lisäksi rekisterinpitäjän ja käsittelijän on arvioitava mahdolliset riskit ja 

ennakoitava mahdolliset korjaukset etukäteen. Näin ehkäistään 

mahdollisesti eteen tulevat riskit. Huomioitaviksi tulevat myös uudempi 

tekniikka tietojen suojaamiseen, mutta huomioiden tietojen käsittelyn riskit. 

Kustannukset voivat olla suuria ja näissä tapauksissa pitäisi suhteuttaa 

tarve tilanteeseen sopivaksi. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017.) 

Tietojen käsittelyssä on huomioitava koko tiedon elinkaari ja osalla tietoja 

on elinikäinen elinkaari. Elinkaaren normaalit vaiheet ovat yleensä tietojen 

kerääminen ja tuhoaminen. Jotta tiedon käsittely olisi turvallista ja tiedot 

pysyisivät ehyinä ja luottamuksellisina koko tiedon elinkaaren 

järjestelmissä pitäisi olla käytettäviä ja vikasietoisia. Tietojen palautuksen 

ja tietojen saatavuuden palauttaminen pitäisi olla nopeaa, jos 

järjestelmässä tapahtuu vikatilanne. Tietojen suojaaminen koskee koko 
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tiedon elinkaarta ja edellytyksenä on myös henkilötietojen käsittelyn 

valvonta ja seuraaminen. (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2017.) 
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3 IDENTITEETIN- JA PÄÄSYNHALLINTA 

3.1 Yleistä 

Yhtenä näkökulmana tässä työssä on, että Identiteetin- ja pääsynhallintaa 

katsotaan julkisen organisaation kannalta. 

IAM/IDM järjestelmästä on yksi tapa automatisoida käyttäjähallinta. 

Järjestelmästä käytetään kahta eri merkintätapaa, joten tässä työssä 

käytän nimitystä IDM. Käyttäjähallinta manuaalisesti on työlästä ja 

dokumentaation hallinta haasteellista. Lisäongelmia tuo myös se, että 

järjestelmien ja palveluiden määrät ovat lisääntyneet vuosien varrella 

huomattavasti. Yhdellä henkilöllä saattaa olla useita eri tunnuksia 

organisaatiossa kuten esimerkiksi henkilö saattaa olla työntekijä, 

opiskelija. Henkilö voi toimia organisaatiossa useammassa roolissa kuin 

yhdessä.  

Tarve käyttäjähallinnan automatisoinnille on siis tullut vuosien varrella. 

Tähän tarpeeseen IT- ala on kehitellyt tapaa ja järjestelmää, jolla 

identiteetin- ja pääsynhallintaa voitaisiin kehittää. Tästä syntyi ajatus 

tuotteesta, siitä että yhdellä käyttäjätunnus salasana parilla voisi kirjautua 

useampiin järjestelmiin, eli käyttäjällä olisi yksi identiteetti ja sen perustella 

hän saisi tarvittavat oikeudet tarvittaviin järjestelmiin organisaatiossa. 

(Linden 2017.) 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan prosessi ei itsessään ratkaise 

organisaation ongelmia, vaan johtamisen pitäisi olla sellaista, että se tukee 

tällaista ratkaisua. IDM voi olla yksi apuvälineistä tavoittaa näitä johdon 

asettamia tavoitteita, mutta tämä vaatii koko organisaatiolta osallistumista 

prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen identiteetin- ja 

pääsynhallinnan prosesseihin sopivaksi. Varsinkin tämä vaatii henkilöstö 

osaston osallistumista prosessin kehittämiseen, koska yleensä identiteetti 

luodaan tässä vaiheessa tulevalle työntekijälle. Tämän perusteella hänelle 

luodaan käyttäjätunnukset järjestelmään ja tarvittavat oikeudet. 
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Organisaatiolla on tarve parantaa tietoturvaa, tehokkuutta ja uusia 

toimintatapoja. IDM:n avulla on tarkoitus saada näitä kaikkia. Uusi EU:n 

tietosuoja-asetus määrittelee myös, että myös IT-järjestelmien pitäisi olla 

tietoturvallisempia ja helpommin raportoitavia. Ja järjestelmien avulla 

voidaan toteuttaa automatisointia, joka taas nostaa työn tehokkuutta. Ja 

työajan säästöä tulee, kun IT- osaston ei tarvitse resetoida käyttäjien 

salasanoja ja vastaavasti muilla työntekijöillä säästyy työaikaa, kun ei 

tarvitse muistella monia salasanoja ja soitella IT-tukeen. (Linden 2017.) 

Mikä on identiteetti? Identiteetti muodostuu attribuuteista, jotka kuvaavat 

käyttäjää kuten esimerkiksi nimi, titteli. Lisäksi voi olla muita kohteita kuin 

käyttäjät, joilla on identiteetti. Laitteilla on myös oma identiteetti, kuten 

esimerkiksi tietokoneella. Tietokoneen attribuutteina voi olla esimerkiksi: 

IP-numero, domain-nimi tai julkinen nimi. Organisaatiolla voilla olla myös 

muita identiteettejä, kuten esimerkiksi attribuutteina Y-tunnus ja nimi. 

(Linden 2017.) 

3.2 Tietoturvallisuus 

Keskitetty käyttövaltuuksien hallinta selventää käyttöoikeuksien hallintaa ja 

ylläpitoa. Ongelmana on yleensä, että organisaatiosta pois lähteneiden 

tunnuksia ja käyttöoikeuksia ei poisteta tai ne unohtuvat poistamatta. Kun 

käyttöoikeuksien hallinta toteutetaan keskitetysti, niin prosessi helpottuu 

olennaisesti. (Linden 2017.) 

Yksi ongelma tietoturvallisuuden saralla on moninaiset salasanat, kun 

jokaisessa järjestelmässä on oma identiteettinsä. Tällöin on riski, että 

käyttäjät kirjoittelevat salasanojaan lappusille tai laittavat tiedot 

näppäimistön alle. Käyttäjät ovat saattaneet laittaa samoja salasanoja eri 

järjestelmiin, joka taas olennaisesti heikentää tietoturvan tasoa. Tämäkin 

ongelma poistuisi keskitetyn käyttövaltuuksien hallinnan kautta. Mutta 

tämäkään ratkaisu ei välttämättä ole riittävä vaan pitäisi olla tämän lisäksi 

vahva tunnistautuminen. Biometriset tunnisteet kuten sormen-, iiriksen ja 

kämmentunnistautuminen ovat tulossa myös käyttöön, joka syrjäyttää 

käyttäjätunnukset ja salasanat. (Linden 2017; Sinersaari 2016.) 
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3.3 Pääsynhallinta ja pääsynhallinnan prosessi 

Pääsynhallinta on yksi perustoiminnoista identiteetin- ja pääsynhallinta 

järjestelmän tehtävistä. Pääsynhallinnan prosessin automatisointi 

vapauttaa henkilöresursseja varsinaiseen asiantuntijatyöhön. 

Tutkittavina olevissa materiaaleissa oli vaihtoehtoisia tapoja, mistä 

käyttäjätunnuksissa tarvittava tieto saatiin. Yhtenä tietolähteenä käytettiin 

HR dataa. Oli myös ratkaisuja, joissa tieto tuotettiin suoraan identiteettinä 

HR järjestelmästä. identiteetillä ja käyttäjätunnuksella on elinkaarensa. 

Identiteetin elinkaari kuvataan kuviossa 5. 

 

KUVIO 5. Identiteetin elinkaari (Royer 2013) 

Identiteetin elinkaarenhallinta on yksi hyvin tärkeä prosessi ottaen 

huomioon tietoturvan. Prosessin pitäisi kulkea työtehtävien tasalla siinä 

suhteessa, että käyttöoikeudet olisivat aina ajantasaiset nykyiseen 

työtehtävään soveltuvat. Kun työtehtävät muuttuvat yrityksen sisällä, niin 

myös identiteetin pitäisi päivittyä samassa suhteessa. Ja kun työsuhde 

päättyy niin myös identiteetin elinkaari päättyy. Ja käyttäjän käyttöoikeudet 

poistuvat järjestelmistä ja näin saadaan parannettua myös tietoturvaa ja 

ehkäistyä mahdollisia väärinkäytöksiä. (Sinersaari 2016.)  

Jos HR käytettäisiin tietolähteenä, niin kun muutos tehdään HR:ssa sen se 

tieto valuu identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmään. Tämä on yksi 

tapa hallinta käyttäjälle annettavia käyttöoikeuksia yrityksen tietoihin. Se 
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antaa mahdollisuuden hallinta käyttöoikeus kokonaisuuksia ja silloin 

käyttäjät saisivat työtehtävän vaatimat käyttöoikeudet yrityksen 

järjestelmiin. (Sinersaari 2016.) 

Riippuu yrityksen toiminnasta ja it ympäristön laajuudesta kannattako 

kaikkea automatisoida, mutta silti myös manuaaliset vaiheet voidaan 

huomioida prosessin määrittelyssä. Prosessissa vain tulee useampia 

vaiheita, mutta näin saadaan tieto talteen identiteetin- ja pääsynhallinnan 

järjestelmän tietokantaan. Alla kuvio 6 yhdestä prosessista. 

 

KUVIO 6. Esimerkki yrityksen käyttöoikeuksien tilaamisprosessista 

muokattuna (Allén 2017)  

Kuten nähdään kuvio 6:ssä, on selvästi kuvattuna prosessi ennen 

identiteetin- ja pääsynhallinnan käyttöönottoa. IDM:llä voidaan 

sähköistämällä prosessi jo siitä lähtien kun tehdään työsopimus. Saman 

tyyppinen prosessi löytyy myös Kuntaliiton ”Käyttövaltuushallinnan 

viitearkkitehtuuri v. 1.0” julkaisusta. 
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KUVIO 7. Esimerkki käyttöoikeusprosessin kehitysidea muokattu (Allén 

2017) 

Tällä yhdellä prosessilla voidaan jo päätellä mitä hyötyjä IDM järjestelmä 

antaa, jos sitä käytettäisiin muidenkin prosessien automatisointiin. Kun 

otetaan huomioon toukokuussa 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-

asetus, niin tässäkin prosessissa on monia hyötyjä tältä näkökulmalta 

katsoen. Esimerkiksi manuaalinen henkilötietojen käsittely vähenee 

huomattavasti jo yhden prosessin automaatiolla. Automaatiossa 

järjestelmät keskustelevat keskenään, ja tämä on yksi tapa, jolla saadaan 

rajoitettua niiden henkilöiden määrää, jotka käsittelevät manuaalisessa 

prosessissa henkilötietoja. 

3.4 Kertakirjautuminen 

SSO (Single Sign On) tällä tarkoitetaan, sitä että yhdellä käyttäjätunnus ja 

salasana parilla pääsee useampaan järjestelmään joutumatta 

kirjautumaan uudelleen. Jos järjestelmiin on sama käyttäjätunnus ja 

salasana pari ei ole kertakirjautuminen. Koska tällöin pitää kirjautua 

jokaiseen järjestelmään erikseen vaikka käyttäjätunnus ja salasana pari on 

sama. Tietoturvan näkökannalta parempi ratkaisu on keskitetty 

käyttäjähallinta silloin voidaan vaikka disabloida tunnus, jos on epäilys, 

että käyttäjätunnus tiedot voivat päätyneet kolmannelle osapuolelle, jolla ei 
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ole oikeutta käyttäjätunnuksia käyttää. Jos jokaiseen palveluun on samat 

käyttäjätunnus tiedot, niin tietoturvan osalta ongelma on astetta 

haasteellisempi. (Linden 2017, Siljander 2013.) 

Näennäiskertakirjautumisella (pseudo single sign-on) tarkoitetaan, että on 

erillinen ohjelmisto vaikka käyttäjän omalla työpöydällä, johon voidaan 

kerätä järjestelmien salasanoja. Ohjelmistoa kutsutaan ns. 

kertakirjautumiskomponentiksi. Tämän komponentin avulla voidaan 

kirjautua yhdellä tunnus- ja salasana parilla useisiin järjestelmiin. Näin 

käyttäjälle tulee kuvitelma, että kertakirjautuminen toimii. Ohjelmistoon voi 

syöttää järjestelmien salasanat ja sen jälkeen tunnistautuminen toimii 

ohjelmiston käyttöoikeuksilla. Tällaisen ohjelmiston tai komponentin 

tarjoaa palveluntarjoaja. (Linden 2017; Siljander 2013.) 

Aito kertakirjautuminen (true single sign-on) eroaa 

näennäiskertakirjautumisesta sillä, että siinä on myös niin sanottu 

väliohjelmisto, mutta siihen ei tallennu käyttäjän identiteetti tietoja 

(tunnusta tai salasanaa). Aito kertakirjautuminen voi olla paikallinen tai 

palvelinpohjainen. Aidossa kertakirjautumisessa siirtyy identiteetti tietoja ei 

salasanoja niin kuin näennäisessä kertakirjautumisessa. (Linden 2017; 

Siljander 2013.)  

3.5 Käyttöoikeudet ja identiteetti 

Kun käyttäjä tunnukset automatisoidaan kannattaa samaan pääsynhallinta 

prosessiin lisätä peruskäyttäjän rooli. Tämän roolin kautta tulee, jokaiselle 

käyttäjälle automaattisesti perusoikeudet, kuten sähköpostit ja ehkä 

henkilökohtaiset tallennuspaikat ja oikeudet esimerkiksi yleisiin viestintä 

kanaviin. Jokaisella työntekijällä tulee omaan oma yksilöity ID-tunnus. 

Tähän voidaan liittää kaikki tarvittava tieto esimerkiksi työntekijän 

oikeuksista, hänen käyttämistään laitteista ja kulkuoikeuksista.  

Identiteetti voi kuulua tiettyihin rooleihin, jotka määritellään yleensä 

liittyväksi työtehtävään, organisaatioon, osastoon. Organisaation tulee 

tunnistaa ja määritellä työntekijöiden roolit, koska se on 
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käyttövaltuushallinnan tärkein vaihe. (Linden 2017, 33) Roolia voi syntyä 

helposti paljon, koska voidaan tehdä erilaisia määrityksiä, millä perusteella 

roolia syntyy. Yhdellä työntekijällä voi olla useita rooleja, koska jos 

esimerkiksi tekee useampaa työtehtävää ja töitä usealla eri osastolla. 

Jokaisesta muuttujasta saattaa syntyä uusi rooli. Roolien hallintaan on 

olemassa työkaluja kuten esimerkiksi roolien mallintamiseen tai 

louhimiseen. Ja jotta roolien määrä ei vaan kasvaisi niin olisi hyvä 

huomioida roolien elinkaarenhallinta. Tästä syystä roolien suunnittelu- ja 

määrittelytyö kuuluu organisaatiolle itselleen, koska se vaatii syvällistä 

ymmärtämistä, miten organisaation toiminta kehittyy ja muuttuu. Ja näiden 

mukana pitäisi kehittyä myös roolien elinkaarenhallinta. (Mäkelä 2008.) 

Rooleille on mahdollista määritellä lapsirooleja, jotka perivät 

vanhemmillaan olevat roolit ja näihin rooleihin määritellyt oikeudet. Roolit 

ovat hierarkkisia ja periytyviä ja tämä on yksi piirteistä rooleihin 

perustuvassa pääsynhallinnassa. (Mäkelä 2008.) 

3.6 SWOT analyysi suunnitelmasta 

SWOT analyysi on yksi työkalu, jolla voidaan toteuttaa esimerkiksi yhtiön 

strategisia päämääriä. Analyysi on yksi kehittämisen työkalu. Lyhenne 

SWOT tulee englannin sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses 

(heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (Uhat). 

(Opetushallitus 2018.) 

Tästä suunnitelmasta on tehty alustava SWOT analyysi. Näin voidaan 

havainnoida mitä kannattaisi ottaa huomioon, jo suunnitteluvaiheessa. 

Tässä SWOT analyysissä on ajateltu tilannetta eri näkökannoilta, että 

mitkä voisivat olla niitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
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KUVIO 8. SWOT analyysi 

3.7 Identiteetin- ja pääsyhallinnan operaatiot 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmä on kokonaisuus ja siinä on 

monenlaisia operaatioita, jotka auttavat uuden EU:n tietosuoja-asetuksen 

noudattamisessa. Ainakin se auttaa tietojen saamista eri järjestelmistä, jos 

sellainen pyyntö tulee. Identiteetin- ja pääsynhallinnan operaatiot voidaan 

jakaa kahteen kategoriaan päivittäiset operaatiot ja ylläpidolliset työt. 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan päivittäiset operaatiot luokitellaan 

kahdeksaan eri kategoriaan. Nämä operaatiot koskevat pääsynhallinta, 

kuten käyttäjähallintaa, käyttöoikeudet, identiteettien hallinta ja roolien 

hallinta.  
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KUVIO 9. Päivittäiset identiteetin- ja pääsynhallinnan operaatiot 

Päivittäiset operaatiot ovat: autentikointi, oikeuksien hallinta, 

pääsynhallinta, analytiikka ja raportointi, auditointi, roolien hallinta, tiedon 

täsmääminen ja käyttäjätilien hallinta. 

Autentikoinnin tarkoituksena on tehdä turvatarkastus, että kirjautuva 

loppukäyttäjä on kuka pitääkin. Tehdään identiteetin tarkastus ja verrataan 

käyttäjän tietoja tietokannan tietoihin. 

Oikeuksien hallinta on sitä, että pidetään huolta tietokannassa olevista 

oikeuksista ja tarkastetaan ne aina aika ajoin. Oikeuksien hallinta on yksi 

prosessi, jonka avulla pidetään huolta siitä, että käyttäjillä on aina oikeat 

käyttöoikeudet. EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmalta myös tämä 

oikeuksien hallinta prosessi on tärkeä, koska se määrittelee myös 

henkilötietojen tietosuojan. Varmistetaan, että henkilötietoja käsittelee aina 

se taho, jolla käsittely oikeudet kuuluu olla.   

Pääsynhallinta määrittelee käyttäjän pääsyn niihin palveluihin ja 

järjestelmiin, joihin hänellä on oikeudet. Yleensä prosessi vertailee 

tietokannasta roolia ja organisaatiota tai osastoa, johon käyttäjä kuuluu 

annettujen oikeuksien perusteella. Pääsynhallinta malleja on useampia. 

Tärkeimmät mallit ovat seuraavat: DAC, MAC, ABAC, RBAC ja PBAC. 
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DAC (Discretionary Access Control) kyseessä on harkinnanvarainen 

pääsynhallinta. Käyttäjän identiteetti takaa pääsyn kohdejärjestelmiin. 

Käyttäjän identiteetti sisältää määritellyt valtuudet ja säännöt, jotka 

mahdollistavat yksittäisen käyttäjän pääsyn tarvittaviin kohdejärjestelmiin 

annettujen oikeuksien perusteella. (Erkkilä 2012.) 

MAC (Mandatory Access Control) Tällä tarkoitetaan pakotettua 

pääsynhallintaa. Tässä pääsynhallinta on käyttöjärjestelmätasolla 

pakotettu toiminnallisuus. Tiedoille annetaan tietoturvaluokitukset ja tällä 

samalla periaatteella käyttäjille annetaan samanlaiset luokitukset. 

Tietoturvaluokituksia voivat olla esimerkiksi erittäin salainen, salainen, 

luottamuksellinen ja rajoitettu. Pakotetussa pääsynhallinnassa käyttäjä 

pääsee lukemaan vain sitä tietoa, jonka tietoturvaluokituksen on saanut. Ei 

ole käytetty malli, mutta teoriassa se on merkittävä malli. Malli on kehitetty 

sotilashierarkian pohjalta ja siksi tämä malli toimiikin parhaiten sotilaallisiin 

ja siviilihallinnon tarpeisiin. (Erkkilä 2012.) 

ABAC (Attribute Based Access Control) Attribuutti pohjainen 

pääsynhallinta. Esimerkki pääsynvalvonta perustuu attribuuttiin roolien 

sijasta. Attribuutti voi olla paikka tai ikä. Näihin attribuutteihin voi perustua 

pääsynhallinta. (Pabbathi 2017.) 

RBAC (Role Based Access Control) Roolipohjainen pääsynhallinta. 

Tunnistautuminen perustuu siihen mikä rooli on käyttäjälle annettu niin 

tieto tarkistetaan identiteetin- ja pääsynhallinnan tietokannasta. Roolit 

määritellään työtehtävien ja vastuiden mukaan. RBAC on kehitetty 

vaihtoehdoksi DAC ja MAC malleille. RBAC mallia käytetään yleensä 

teollisuudessa ja siviilihallinnossa, koska tämä antaa tarvittavan 

tietoturvatason toimijoille. (Erkkilä 2012.) 

Roolipohjaisen pääsynhallinnan hyödyiksi voidaan laskea se, että 

roolipohjaisuus parantaa tietoturvaa ja vastaavasti kustannukset ja 

työresurssien tarve vähenee pääsynhallinnan osalta. (Kallunki 2012.) 
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KUVIO 10. RBAC-malli (Mäkelä 2008) 

PBAC (Policy-Based Access Control) malli on politiikka pohjainen 

pääsynhallinta. PBAC tyyppinen malli tarjoaa pääsyn palveluihin, jotka 

riippuvat identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmässä olevista 

määrittelyistä. Politiikkapohjainen pääsynhallinta resursseja, käyttäjiä, 

istuntoja järjestelmässä olevien määritysten mukaisesti. (Pabbathi 2017.) 

Analytiikka ja raportointi ja tästä analytiikka on yksi Identiteetin- ja 

pääsynhallinnan prosesseista. Prosessi kerää dataa analysoi tietomalleja. 

Kun halutaan analyysi se vertaa olemassa olevia tietomalleja arkistossa 

oleviin, ja tuottaa sen perusteella analyysin lopputuloksen. Analytiikka ja 

raportointi prosessit tuottavat tietoa, jonka avulla voidaan mitata 

järjestelmän suorituskykyä ja tehdä riskianalyysejä. Järjestelmästä on 

mahdollisuus saada esimerkiksi seuraavanlaista tiedoista raporttia: 

käyttäjien, ryhmien, roolien lukumääristä ja kuinka käyttäjätilejä on luotu tai 

uudelleen aktivoitu. Lisäksi saadaan raportointia käyttäjien kirjautuminen 

ulos ja kuinka moni kirjautuminen on epäonnistunut. (Pabbathi 2017.) 
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Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän auditoinnin voisi yhdistää 

tehtäväksi tietosuojaorganisaation vuosikellon mukaan. Tällöin 

järjestelmän auditoinnin tulos voitaisiin käsitellä samassa yhteydessä, ja 

tietosuojan tila tulisi johdolle tietoon myös tätä kautta. 

Roolienhallinta on yksi identiteetin- ja pääsynhallinnan prosessi. Prosessi 

sisältää roolien luomisen, päivittämisen ja poistamisen. Rooli antaa 

käyttäjälle tehtävään kuuluvat oikeudet ja vastuut. (Pabbathi 2017.) 

Roolienhallinnan tärkein prosessi on löytää oikeat roolit ja niiden 

määrittelyn onnistuminen. Määrittely vaihe on yksi haastavimmista 

tehtävistä identiteetin- ja pääsynhallinta järjestelmän käyttöönotossa. 

Roolien määrä vaikeuttaa roolien määrittelyä ja mitä suurempi 

organisaatio, niin sitä enemmän todennäköisesti rooleja. (Mäkelä 2008.) 

 

KUVIO 11. Roolin mukaiset käyttöoikeudet muokattu (Kallunki 2012)  

Kuviossa 11 nähdään, kuinka samalla tittelillä tekevillä työntekijöillä on 

yksi rooli, mutta tällä roolilla voi olla oikeudet useammassa yksikössä. 

Roolien ylläpito on helpompaa kuin, että joka käyttäjälle pitäisi määrittää 

käyttöoikeudet erikseen esimerkiksi, jos samalla tittelillä työtekeville tulisi 

muutoksia tehtäviin. Tällöin jokaiselle käyttäjälle pitäisi tehdä muutokset 
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käyttöoikeuksiin erikseen. Mutta kun on roolipohjainen pääsynhallinta 

riittää, että muutokset tehdään roolille ja samanaikaisesti kaikki saavat 

uudet käyttöoikeudet käyttöönsä. (Kallunki 2012.) 

Tiedon täsmääminen on prosessi, jossa esimerkiksi käyttäjätiedot 

kopioidaan ja synkronoidaan identiteetin- ja pääsynhallinnan ja 

tietokannan välillä. Tiedon pitää olla yhden mukaista ja yleensä on Master 

Data jossain järjestelmässä, josta tulee aina ajantasaiset tiedot käyttäjien 

profiileihin. (Pabbathi 2017.) 

Käyttäjätilien hallinta on prosessi, jos käyttäjätilejä luodaan, ylläpidetään, 

poistetaan ja valvotaan. Käyttäjähallinta on vanhempi tapa ylläpitää 

käyttäjien käyttöoikeuksia kuin roolien hallinta. Riippuu 

toimintaympäristöstä, missä kannattaa valita mieluummin 

käyttäjäpohjainen pääsynhallinta malli. Käyttäjätilien hallinta prosessi on 

edelleen hyödyllinen ja käytössä. (Pabbathi 2017.) 

 

 

KUVIO 12. Identiteetin ja pääsynhallinnan operaatiot 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan operaatiosta ylläpidollisia eli ns. 

rutiinitehtäviä ovat: varmistus ja palautus, varastointi ja arkistointi, 
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tehtävien ajatus, konsolin hallinta, hakemistopalveluiden hallinta, 

datakeskuksen hallinta, tuki- ja ylläpito ja tietokannan hallinnointi. 

Varmistuksien palautukset tulivat haasteelliseksi tietosuojan voimaan 

tullessa. Varmistuksen palautuksessa ei saisi palautua sellaisia 

henkilötietoja, jotka on jo kertaalleen poistettu. Jos tällaiset tiedot 

palautuvat varmistuksen yhteydessä, ne pitää poistaa välittömästi 

uudelleen tai ne pitää pystyä rajaamaan pois palautuksessa, jos vain 

mahdollista. 

Tietojen varastoinnissa ja arkistoinnissa tulee ottaa huomioon EU:n 

tietosuoja-asetus, joka määrittelee nyt mitä tietoja saa varastoida ja 

arkistoida. Arkistoinnissa pitää ottaa myös huomioon se, ettei sellaisia 

tietoja saa enää arkistoida, joista on tullut asiakkaalta poistopyyntö. Jos 

kyseessä ei ole virallisen rekisterin arkistoinnista.  

Tehtävien ajastus on yksi tapa lisätä automatisointia. Tällä tavalla voidaan 

vähentää virheiden määrää, mitä saattaa tulla manuaalisessa 

työvaiheessa. Lisäksi tämä säästää henkilö resursseja. Tehtävien 

ajastuksien määrittäminen on työläs vaihe, mutta tuo huomattavia etuja 

myöhemmässä vaiheessa. (Pabbathi 2017.) 

Konsolinhallinta on teknisten pääkäyttäjien työkalu. Tämän konsolin kautta 

voidaan keskitetysti seurata ja ylläpitää järjestelmää. Tämän konsolin 

kautta nähdään myös mahdolliset virheilmoitukset, varoitukset ja mitä 

työvaiheita identiteetin- ja pääsynhallinnan eri komponenteissa tapahtuu. 

(Pabbathi 2017.) 

On olemassa erilaisia identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmiä ja 

jokaisessa on omanlaisensa tapa hallita järjestelmän rakennetta ja miten 

objektit niissä näkyvät. Ainakin osassa järjestelmissä on käytetty 

hakemistopalveluiden hallintaa eli objektit on järjestetty ns. 

hakemistorakenteeseen. Tässä työssä ei oteta kantaa varsinaiseen 

järjestelmään. 
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Datakeskuksen hallinta tarkoittaa tässä yhteydessä esimerkiksi tiimiä, 

jonka tehtävänä on pitää järjestelmä toiminnassa, saavutettavissa ja 

ylläpitää sitä. (Pabbathi 2017.) 

Tuki- ja ylläpito tarkoittaa tässä yhteydessä ns. Servicedesk tiimiä, jonka 

työnä on ottaa vastaan vikailmoitukset käyttäjiltä puhelimitse. Tiimille 

kuuluu myös yleensä salasanan resetoinnit ja käyttäjätunnusten 

lukkiutumiset. Mutta identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän tuki- ja 

ylläpito tarkoittaa järjestelmän toimintojen muokkaamista, päivittämistä ja 

olla tukena loppukäyttäjälle. (Pabbathi 2017.) 

Tietokannan hallinnointi kuuluu tietokannan pääkäyttäjälle. Ylläpitäjän 

tehtäviin kuuluu tietokannan ylläpito ja suunnittelu. Lisäksi tehtävään 

kuuluu seurata kuinka tietokanta vastaa ja onko tietokanta esimerkiksi liian 

hidas ja mistä syystä. Tietokannan ylläpitäjälle kuuluu perusraportointi. 

(Pabbathi 2017.) 
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3.8 Identiteetin- ja pääsynhallinnan hyödyt 

 

KUVIO 13. Identiteetin- ja pääsynhallinnan hyödyt 

3.8.1 Luottamuksellisuus ja kiistämättömyys 

Luottamuksellisuus tulee siitä, että pääsynhallinta on suunnitelmallista ja 

hallittua. Autentikointi kaikkiin käytettäviin järjestelmiin menee identiteetin- 

ja pääsyn hallinnan järjestelmän kautta. Tämä olisi ideaali tilanne ja 

parantaisi luottamuksellisuutta entisestään. Kun kaikki hallinta olisi 

keskitettyä olisi helppo sulkea kaikki käyttöoikeudet ja palvelut, joihin 

käyttäjällä on ollut oikeudet. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi, 

että työsuhde on päättynyt, irtisanoutuminen ja väärinkäytökset. 

Väärinkäytöksillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tunnukset ovat 

joutuneet kolmannen osapuolen haltuun. 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan raportointi mahdollisuus lisää järjestelmän 

kiistämättömyyttä. Järjestelmästä saadaan raporttia ihan identiteetti 

tasolla, jonka kautta esimerkiksi esimies saa tarvittaessa tiedot tämän 

kautta alaisensa käyttöoikeuksista. Kun tiedot ovat keskitetty ja 

raportoitavissa, niin käytössä on aina tarvittaessa ajantasaista tietoa 

identiteeteistä. 
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Näissä hyödyissä toteutuu myös tietosuoja näkökulma kuten esimerkiksi 

tietojen luottamuksellisuus ja raportoinnin osalta myös läpinäkyvyys. 

3.8.2 Vaatimusten mukainen hallinta 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän avulla voidaan määritellä 

tarkastikin toimijan vaatimusten mukainen toimintamalli. Uusi EU:n 

tietosuoja-asetus tuo myös omat vaatimuksensa, mutta ne pitää vain 

huomioida prosesseissa, joita järjestelmään luodaan. Riippuu valittavasta 

identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmästä, mitä ominaisuuksia siinä on 

mahdollisuus käyttää. Osa järjestelmistä on suppeampia ja toisiin on 

mahdollisuus lisätä eri ”moduuleita” ominaisuuksia tarvittaessa. 

3.8.3 Turvallisuus 

Identiteetin- ja pääsynhallinta järjestelmä tuo toimintojen ja prosessien 

automatisoinnin kautta lisäturvaa. Kun manuaalinen tietojenkäsittely 

vähenee, niin myös virheiden mahdollisuus vähenee. Samalla myös 

järjestelmän tietokannan ylläpitäjien määrä vähenee. Tällöin tietosuojan 

taso paranee ja lisäksi raportointi helpottuu. Kun kaikki identiteetinhallinta 

on keskitetty yhteen järjestelmään ja tietokantaan niin ylläpito helpottuu. 

Asiakkaalle turvallisuus ei ole näkyvää järjestelmän osalta. Turvallisuutta 

tuo käytännöt, joilla käyttäjille saadaan käyttöoikeuksia tarvittaviin 

järjestelmiin. Tietosuojan näkökulmalta, jos ajatellaan asiakkaiden 

oikeuksia ja järjestelmän rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän 

velvollisuuksia, niin nämä on määritelty EU:n tietosuoja-asetuksessa.  

Tietosuojan näkökulmalta identiteetin- ja pääsynhallinta tuo yhden 

mahdollisuuden monista muista. Mahdollisuuden saada identiteettien 

hallinta keskitettyyn palveluun järjestelmään. Vaihtoehtoina on nykyisin 

järjestelmien osalta, että järjestelmät voivat olla paikallisessa konesalissa 

tai järjestelmän voi ostaa palveluna eli Saas tuotteena. Nykyisin näiden 

Saas tyyppisten palveluiden käyttäminen on lisääntynyt. Tämä lisää 



37 

joustavuutta järjestelmien esimerkiksi järjestelmien elinkaaren huomioon 

ottaen. 

 

  

 

KUVIO 14. Tietojärjestelmän elinkaari ja tietosuojavaatimukset (Julkisten 

hankintojen neuvontayksikkö 2017) 

Kuviossa 14 näkyy tietojärjestelmän elinkaari ja siinä huomioidaan myös 

tietosuojavaatimukset. Tämä tuo näkyväksi mihin kaikkeen 

tietojärjestelmän määrittelyissä olisi hyvä ottaa huomioon myös tietosuojan 

osalta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Velvollisuus tietosuojan 

tarvittavista määrittelyistä tietojärjestelmän hankinnassa on 

rekisterinpitäjällä. Kuvio 14 on esimerkki siitä mitä ennen hankinnan 

aloittamista olisi hyvä ottaa huomioon. 

3.8.4 Asiakastyytyväisyys ja luottamus 

Asiakasnäkökulmalta toimivuus ja palveluiden käytönhelppous ovat 

tärkeitä asioita. Lisäksi se tuo myös luottamusta palveluun. Identiteetin- ja 

pääsynhallinta tuo helpotusta esimerkiksi esimiehen tehtäviin.  

Asiakastyytyväisyyttä parantaa palveluiden toimivuus ja käytettävyys. 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän itsepalveluportaalit parantavat 
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myös palveluiden laatua. Varsinkin kun osa itseportaaliportaali 

palveluluissa tehdyistä tilauksista menee suoraan automatiikan kautta. 

Tällöin asiakas saa saman tien palvelun käyttöönsä.  

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmä tuo asiakkaan näkökulmalta 

luottamusta toiminnasta. Toimivuus ja palveluiden käytön helppous ja 

tietoturvan näkyvyys tuo asiakkaille luottamusta toiminnasta ja palveluista. 

Itse järjestelmä ei yksistään näyttäydy asiakkaalle tärkeänä, koska 

asiakasnäkökulmassa asioita katsotaan toiminnan näkökulmasta. 

Asiakkaiden luottamus lisääntyy, kun palvelut ovat saatavilla ja käytettäviä. 

EU:n tietosuoja-asetus tulee tuomaan näkyväksi sellaisia asioita, joita 

aikaisemmin asiakkaat eivät ole miettineet. Yksi on se, että asiakas voi 

pyytää selvityksen, mitä tietoja hänestä on talletettu jonkin toimijan 

järjestelmiin. Kun tiedot saadaan läpinäkyviksi, niin myös asiakkaiden 

luottamus toimintaan tuo uuden näkökulman asiaan. 

3.8.5 Laatu 

Laadulla on tärkeä osa tässä identiteetin- ja pääsynhallinnan osuudessa. 

Kun palvelu on laadukasta ja toimivaa ja tietoturva taattu. Laatu on 

asiakkaille tärkeä kriteeri, kun arvioidaan järjestelmää. Käytettävyys on 

myös yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. EU:n tietosuoja-asetus vaatii 

myös henkilötietojen käsittelyn laadukkuutta. Henkilötietojen käsittelyn 

tarkkuus ja tietojen läpinäkyvyys ja tiedon eheys vaikuttavat raportointiin. 

Laadukkuus näkyy myös asiakkaalle, jos hän saa pyydettäessä tietoja 

itsestään hyvin läpinäkyvän ja selvän raportin. Raportti sisältäisi 

esimerkiksi: tarkat tiedot miten tietoja on käsitelty, mihin tietoja on käytetty, 

mihin järjestelmiin tietoja on tallennettu ja mikä tietojen säilytysaika on. Eli 

laatu on tärkeä tekijä myös raportoinnin osalta.  

3.8.6 Keskitetty hallinta 

Keskitetty hallinta nopeuttaa tietojen saantia ja ongelma tilanteissa 

asioiden selvittelyä. Keskitetyn hallinnan kautta voidaan tehdä myös 
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nopeita muokkauksia käyttöoikeuksiin ja identiteetteihin. Tämä on 

apuväline lähinnä silloin kun on ongelmatilanteita. Keskitetyn hallinnan 

kautta pysytään nopeasti, vaikka suojella järjestelmiä esimerkiksi 

ongelmatilateiden tullessa eteen. Keskitetty hallinta yksinkertaistaa 

prosesseja ja tuo suoraviivaisemman toimintatavan. Tästä tulee hyötyä 

kaikille osapuolille. Käyttäjille tämä nopeampana palveluna ja 

suoraviivaisena. Keskitetty hallinta parantaa myös tiedon eheyttä, koska 

silloin tieto on yhdessä paikassa. 
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4 SUUNNITELMA 

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo toukokuussa 2018 tuo haasteita 

yrityksille varsinkin henkilötietojen käsittelyn raportoinnin osalta. Tässä 

suunnitelma osuudessa on esittää esimerkki, mitä kaikkea identiteetin- ja 

pääsynhallinnan järjestelmä voisi tarjota yritykselle. Järjestelmä ei 

välttämättä tuo lisäarvoa aivan pienissä organisaatioissa. Ja kustannukset 

tulevat hyötyä suuremmiksi. Niissä identiteetin- ja pääsynhallinta voidaan 

tehdä manuaalisesti ja pitää esimerkiksi identiteeteistä ja tiedot oikeuksista 

ihan tavallisella Excel taulukolla. Vaihtoehtoja ja erilaisia näkökulmia löytyy 

monia myös tämän järjestelmän osalta. Suunnitteluvaiheessa on hyvä 

miettiä mitä odottaa järjestelmältä, eikä kannata yrittää toteuttaa kaikkea 

keralla. Hyvä idea olisi aikatauluttaa käyttöönotto pidemmälle aikajanalle. 

Näin saadaan aikaa kunnolliseen pohjatyöhön, joka kannattaa. Hyödyt 

tulevat näkyviin kuukausien ja vuosien aikana. 

4.1 Tietosuoja ja tietoturva 

EU:n tietosuoja-asetus voi olla yksi kannustava syy ottaa käyttöön 

identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmä. Mutta kannattaa ottaa 

huomioon mitä hyötyjä järjestelmä tuo mukanaan ja kuinka paljon 

käyttöönotto tulee viemään aikaa. Järjestelmä ei synny ajatta vaan siihen 

tarvitaan paljon työtä kuten määrittelyjä. Järjestelmän määrittelyvaihe 

teettää työtä huomattavasti enemmän kuin toteutusvaihe. 

Tietoturva ominaisuudet ovat kehittyneet lähivuosien aikana 

huomattavasti. Järjestelmiin kirjautuminen on alkanut muuttua, kun 

biometrinen tunnistus on tullut yhdeksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. 

Edelleen tunnusten ja salasanojen käyttö on yleistä, mutta suuntaus on 

muuttumassa. Näin on ainakin monissa tietolähteissä mainittu. Tähän 

saattaa vaikuttaa myös uuden EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo, 

kun tietosuojan osalta vaatimukset muuttuvat tiukempaan suuntaan. 

Pääsynhallinnassa tunnistautumiseen on tullut jo kaksinkertaisia 

tunnistautumisvaihtoehtoja pelkkä tunnus ja salasana eivät enää riitä. 
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Tällaisia vaihtoehtoja on myös näissä identiteetin- ja pääsynhallinnan 

järjestelmissä.  

Pääsynhallinnan tietoturva paranee huomattavasti jo sillä, että se 

automatisoidaan ja niin kuin aikaisemmin mainittiin se vähentää myös 

henkilöresurssien tarvetta. Pääsynhallinnan kehittäminen hyödyntää itse 

yrityksen toimintaa ja näkyy myös käyttäjien näkökulmasta positiivisena 

uudistuksena. Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmä tuo paljon, jos 

se otetaan käyttöön kokonaisuudessaan. Tällöin tietosuojan näkökulmasta 

katsoen saadaan tarvittavat toiminnallisuudet ja EU:n tietosuoja-asetuksen 

asettamat velvollisuudet täytettyä.  

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmissä ei välttämättä ole mukana 

lokien tallennusta, jonka EU:n tietosuoja-asetus vaatii. Voi olla, että 

kaikissa markkinoilla olevissa identiteetin- ja pääsynhallinnan 

järjestelmissä ole peruspaketissa mukana lokien valvontaa, mutta se voi 

olla lisätuotteena. Tämä asia on aivan järjestelmäkohtaista. Tämä lokien 

tallentaminen on yksi tärkeimmistä EU:n tietosuoja-asetuksen 

määrityksistä. Koska jos ei ole lokitietoja, niin tällöin hankaloituu 

ongelmatilanteen selvittäminen esimerkiksi: kenen tunnuksilla on tehty 

muutoksia, tai luettu sellaisia tietoja, joista on tullut selvityspyyntö.  
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4.2 Suunnittelu 

4.2.1 Yleistä 

Tämä on siis suunnitelma, miten identiteetin- ja pääsynhallinnan 

järjestelmän suunnitteluvaiheet voisi toteuttaa. Tarve on määritelty 

perustuvaksi uuden EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon vuoksi.  

Käyttöönottamalla järjestelmä saadaan useampi toimintaprosessi 

päivitettyä automaattiseksi ratkaisuksi.  

Identiteetin- ja pääsynhallinta järjestelmästä käytetään muitakin nimityksiä 

kuten käyttövaltuushallinta. Alla olevassa kuvio 12 on kuvattuna käsitteen 

osakokonaisuudet.  

 

KUVIO 15. Käyttövaltuushallinnan osakokonaisuudet toteutuksen 

tarkastelunäkökulmasta muokattu (Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013) 

4.2.2 Kertakirjautuminen 

Kertakirjautumista pidetään identiteetin- ja pääsynhallinnan yhtenä 

tunnetuimmista ominaisuuksista. Mutta yleensä kertakirjautumisen osuus 

voi olla oma projektinsa. Kertakirjautuminen on loppukäyttäjälle näkyvä 

muutos ja heille siksi tärkeä. Tällöin ei enää tarvitse muistaa kymmeniä eri 

tunnuksia ja salasanoja vaan tarvitsee muistaa vain yksi. Tähän ihanne 

tilanteeseen, että vain yhdellä tunnus ja salasana parilla pääsisi kaikkiin 

järjestelmiin ei välttämättä tule toteutumaan. Liittymien rakentaminen tulee 
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kalliiksi ja tässä tapauksessa pitää miettiä, mihin järjestelmiin tämä 

kertakirjautuminen kannattaa tehdä. Yleensä ensimmäiseksi valitaan 

sellaisia järjestelmiä, joilla on paljon käyttäjiä eli kokonaishyöty on 

mahdollisimman hyvä. Kustannukset ovat kuitenkin sellainen, joka 

vaikuttaa näiden toimintojen käyttöönottoon. 

4.2.3 Identiteetin hallinta 

Identiteetin- ja käyttövaltuuksienhallinta on sellainen toiminto, joka tuo 

selvyyttä käyttöoikeuksien- ja identiteettien hallintaan. Tunnuksien ja 

käyttöoikeuksien automatisointi mahdollisuuksien mukaan voi tuoda 

suuriakin säästöjä yritykselle. Samoin jos hyödynnetään työnkulkuja 

sellaisten toimintojen osalta, joita ei voida suoraan automatisoida. 

Työnkulkujen avulla saadaan prosessit selkeämmiksi ja toimivammiksi. 

Hyväksymisprosessi nopeutuu, kun käytetään hyväksi automaation tuomia 

tapoja toimia. Niin kuin aikaisemmin asiaa käsiteltiin niin tämä 

mahdollistuu esimerkiksi sähköisellä tilausportaalilla. Portaaliin olisi 

mahdollisuus rakentaa monenlaisia työnkulkuja, joilla saadaan 

parannettua käyttöoikeushallintaa. Tietosuojan näkökulmasta tämä 

toteuttaisi ne vaatimukset  

 

KUVIO 16. Käyttövaltuushallinnan prosessit (Kuntaliiton verkkojulkaisu 

2013) 
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Tietosuojan näkökulmalta näissä hallinnointi- identiteetin- ja 

pääsynhallinnan prosesseissa on huomioitava uusi asetus ja sen 

mukanaan tuomat velvollisuudet. Hallinnointiprosessit ovat ensimmäisiä 

huomioitavia prosesseja jo heti määrittelyvaiheessa, suunnittelussa ja 

tietojen tietosuojaluokittelussa.  

Identiteetin- ja pääsynhallinnan tunnistettuja prosesseja kuntatoimijoiden 

viitearkkitehtuurin mukaan on kuusi kappaletta. Tietosuojan näkökulmalta 

kaikkiin prosesseihin tulee vaikuttamaan EU:n tietosuoja-asetus, joka tuli 

voimaan toukokuussa 2018.  

Luovutusprosessissa pitää huomioida miten tietoja saa luovuttaa, mitkä 

ovat luovutuksenperiaatteet. Periaatteiden pitäisi noudattaa tietosuoja 

asetuksen määritelmiä.  Aina kun tietoja luovutetaan pitää todentaa, että 

henkilö on oikea. Tätä prosessia voisi pitää tässä tilanteessa sellaisena 

prosessina, jossa luovutetaan käyttäjätunnukset esimerkiksi työntekijälle. 

Lisäksi luovutus prosessi voi tarkoittaa prosessia, jossa luovutetaan tietoa 

ulkopuoliselle. Esimerkiksi sellaisia tietoja, että niitä mitä oikeuksia tietyllä 

identiteetillä on. Tällaisia pyyntöjä voi esittää, vaikka yksikön esimieheltä.  

Identiteetinhallinta prosessissa käsitellään esimerkiksi millaisia rooleja ja 

oikeuksia identiteetillä on. Tietosuoja ottaa kantaa luottamukseen ja 

tietojen tietoturvatasoihin. Tiedoille luokitellaan hallinnointiprosessissa 

tietosuojaluokat. Identiteettiin tai vaikka roolien kautta voidaan käyttäjille 

antaa tietoihin oikeuksia. Kun tiedot kulkevat identiteetin- ja 

pääsynhallinnan kautta, niin raportointi mahdollistuu ja aina tarvittaessa 

saadaan tarvittavat tiedot identiteetistä. 

Suostumus ja valtuutus prosessi tarkoittaa myös tietosuojan näkökulmalta 

sitä, että saadaan tiedot pysymään ehyinä ja luottamuksellisina. 

Suostumus tarvitaan aina käyttäjältä, koska toiminnan pitää olla 

läpinäkyvää, niin kuin EU:n tietosuoja-asetuksessa on vaatimuksena. 

Valtuutus prosessissa voidaan tarkoittaa esimerkiksi sellaista, jossa 

käyttäjä jää lomalle ja valtuuttaa tietyt identiteettinsä oikeudet sijaiselle, 

että hän voi hoitaa työtehtävät käyttäjän ollessa lomalla.  
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4.2.4 Tietosuoja ja raportointi 

Tietosuojan merkitys käyttäjien tunnistamisen ja 

pääsynhallintaprosessissa on huomioitava, koska automaatio tulee 

parantamaan tietosuojaa ja raportointia. Raportoinnin laadukkuus tuo 

lisäarvoa toiminnalle. Oikeuksien hallinnan avulla voidaan säädellä miten, 

tietoja käytetään ja kuka niihin pääsee. Kun prosessi otetaan kaikki eri 

osa-alueet huomioon, niin saadaan toimintaa kehittävä prosessi aikaiseksi. 

 

 

KUVIO 17. Henkilöstöhallinnan ja käyttövaltuushallinnan välinen tietovirta 

(Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013)  

Kuviossa 17 on näkyvissä, kuinka merkittävä henkilöstöhallinnan rooli on 

identiteetin- ja pääsynhallinnan prosesseissa. Prosessi lähtee liikkeelle jo 

siitä vaiheesta, kun henkilön rekrytointi alkaa. Mutta viimeistään siinä 

vaiheessa, kun henkilö työhön on valittu ja työsopimus on allekirjoitettu. 

(Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013.)   

Tiedon kulun nopeutuminen takaa sen, että uudet käyttäjät saavat työhön 

tarvittavat tunnukset ja oikeudet eri järjestelmiin nopeasti. Tämä takaa 

asiakastyytyväisyyden ja toiminta on hallittua myös tietosuojan 

näkökannalta. Näin turvataan, ettei tiedot pääse väärille henkilöille, kun on 

päätetty kaikki henkilötiedon mahdolliset prosessit.  
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Tietosuojan hallinta organisaatiossa helpottuu, kun noudatetaan 

esimerkiksi käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuria. Tällöin voidaan 

suunnitella tehtävät prosessit jo etukäteen huomioiden EU:n tietosuoja-

asetuksen vaatimukset. Käyttämällä valmista pohjaa 

käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuria, niin pääsee suunnittelussa 

alkuun. Kun prosessit suunnitellaan ja dokumentoidaan kattavasti, 

saadaan organisaatiolle toimiva malli aikaiseksi. Tällä tavalla saadaan 

myös tietosuojan toteutuminen näkyväksi käyttäjille tai asiakkaille. Koska 

asiasta on helpompi raportoida, kun asia on suunniteltu/toteutettu 

käytännöllisesti ja asian vaatimalla tavalla. (Kuntaliiton verkkojulkaisu 

2013.) 

4.2.5 Roolit 

 

KUVIO 18. Työroolin valinta (Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013) 

Työroolien valinta ja luonti tapahtuu yleensä avaamalla 

henkilöstöhallinnassa olevat työtehtävät, tittelit tai tehtävänkuvaukset ja 

ottamalla näistä pohja työroolille. Tästä avatusta materiaalista saadaan 

luotua työroolit käyttövaltuushallinnalle. Suositus on, että roolien määrä ei 

nousisi kovin suureksi eli maksimissaan alle 100 työroolia. Jos työroolien 
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määrä kasvaa hallitsemattomasti on näiden roolien hallinnointi ja ylläpito 

hankalaa. (Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013.) 

Kun jokaiselle työlle luodaan oma työrooli ja nämä roolit taas liitetään 

työntekijän omaan identiteettiin. Tietosuojan näkökannalta oikeuksien 

hallinta on hallittua ja raportoitavaa kun jokaisella on oma identiteetti. 

Tämä identiteetti sisältää työroolin tai rooleja. Joillakin työntekijöillä voi olla 

useampi rooli kuin yksi. Työroolien määrä työntekijää kohti riippuu 

työtehtävien määrästä ja sijainnista. Työrooleissa voi olla myös sisäisiä 

attribuutteja kuten esimerkiksi sijainti. Sijainti voi vaikuttaa työntekijän 

käyttöoikeuksiin, mutta sitä ei siis määritellä erikseen vaan se sisältyy 

työrooliin attribuuttina. (Kuntaliiton verkkojulkaisu 2013.) 

4.2.6 Lokit 

 

KUVIO 19. Lokien määrittely ja hallinta –prosessikuvaus (Kuntaliiton 

verkkojulkaisu 2013) 

Tietosuoja-asetuksen näkökulmasta lokien määrittely ja hallinta auttaa 

tietosuojan toteuttamisessa ja mahdollisten väärinkäytösten 

selvittämisissä.  
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Lokien määrittely on yksi tärkeimmistä vaiheista, siinä arvioidaan kohteet, 

mistä kerätään lokia. EU:n tietosuoja-asetuksessa määrillään, ettei tietoja 

saa lokittaa, jos niille ei ole mitään perusteita. Lokia ei yleensä muuten 

seurata kuin tilanteessa, jossa etsitään tai ollaan havaittu ongelma tai 

tietosuojan vaarantuminen. Lokien määrittelystä vastaa omistaja, joka on 

yleensä organisaation johto. Omistaja määrittelee lokien tarpeen ja 

käyttötarkoituksen. Ja samalla määritellään kuka lokeja saa käsitellä. 

Tämä vastuutetaan nimetyille henkilöille ja vain heillä on oikeus/vastuu 

huolehtia lokien vastuullisesta käsittelystä. 

Lokien käsittelystä tulee määritellä valvontaraportointi, jossa otetaan 

huomioon mikä asiat ovat tarkastelun alaisia. Esimerkkinä tärkeimmät 

tarkastelun alaiset asiat ovat käyttöoikeudet ja valtuudet, joissa 

tarkistellaan ovatko käyttöoikeudet ja valtuudet ajan tasalla vai onko niissä 

korjattavaa/päivitettävää. Käyttöoikeuksien ja valtuuksien muutoshallinta 

huomioidaan seuraavat asiat kuten, onko pyydetyt muutokset oikeuksiin ja 

valtuuksiin toteutettu pyydetysti. Ja onko pyytäjillä ollut valtuudet näihin 

pyyntöihin. Lisäksi onko annettu käyttäjille sellaisia oikeuksia ja valtuuksia, 

jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Esimerkiksi tietojen luovutusta 

väärille henkilöille. Lokeista pitäisi saada myös historiatieto, että pystytään 

tarvittaessa varmistamaan/tarkistamaan kenellä on ollut pääsy 

tarkastuksen alla oleviin tietoihin.  

Sellaisista järjestelmistä, jotka eivät ole lokituksen ja 

käyttövaltuushallinnan alaisuudessa, tulisi saada lokitietoja. Näitä tietoja 

voisi ottaa esimerkiksi pääkäyttäjä manuaalisesti. Tämä pitää vain kirjata 

myös prosessiin, että siitä tulee yleinen käytäntö. 

Lokikannan auditointi on yksi mikä tehdään määräajoin. Tästä 

toimenpiteestä päättää prosessin omistaja. Prosessin omistaja myös 

määrittelee kuka vastuutetaan käsittelemään auditoitavia lokitietoja. 
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4.2.7 Kustannukset 

Aineistoista löytyi mielenkiintoinen tutkiva pro gradu identiteetin- ja 

pääsynhallinnan kustannuksista. Työssä oli kaksi case tapausta ja niiden 

perusteella oli testattu laskentamallia identiteetin- ja pääsynhallinnan 

kustannuksista. Tutkimuksessa oli huomioitu myös tietoturvallisuuden 

merkitys. Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmällä hallinnointiin myös 

lisenssejä ja tällä tavalla saatiin myös säästöjä. (Sinersaari 2016) 

Identiteetin ylläpidolle laskettiin kustannus ja miten työtavat ja prosessit 

vaikuttavat kustannuksiin. Tutkimuksessa oli laskettu myös kuinka paljon 

henkilötyötä, missäkin vaihtoehdossa oli ja sen kustannus. Vaihtoehdot 

olivat ennen identiteetin- ja pääsynhallinnan käyttöönottoa ja sen jälkeen. 

Kustannukset ei varsinaisesti ole pelkästään osa kokonaisuutta vain yksi 

osa, mutta merkittävä organisaatiolle. Kun saadaan vielä lisäksi mukaan 

tietoturvaan ja tietosuojaan parannuksia tämän avulla se antaa 

organisaatiolle lisäturvaa. (Sinersaari 2016) 
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5  POHDINTA 

Tässä tutkimustyössä selvitettiin eri aineistojen perusteella EU:n 

tietosuoja-asetuksen näkökulmasta identiteetin- ja pääsynhallinnan 

järjestelmää. Monissa käytetyissä aineistoissa oli lähestyminen 

järjestelmään tekninen näkökulma. Tietosuoja oli otettu huomioon ja 

käsitelty tuoreimmissa opinnäytetöissä. Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen 

voimaantulo on tuonut uusia haasteita. Identiteetin- ja pääsynhallinta 

järjestelmä voi helpottaa asetuksen vaatiman tietosuojan hallinnassa. 

Perusperiaate järjestelmän käyttömahdollisuuksista ja 

käyttöönottosuunnitelmista oli sama. Materiaaleissa oli mukana muutama 

käyttöönotto identiteetin- ja pääsynhallinnan käyttöönotto ja jokaisessa oli 

erilainen näkökulma asiaan. Käyttäjähallinta ja roolien hallinta oli monessa 

vertailukohtana. Yhteenvetona voidaan päätellä, että roolipohjainen 

pääsynhallinta oli suositumpaa. Koska rooleja pidetiin tietoturvallisena 

vaihtoehtona. siinä on monia hyviä puolia kuten roolien hallinta ja ylläpito. 

Toki rooleissakin pitää huomioida se, ettei roolien määrä saa kasvaa liian 

suureksi. Koska silloin roolien hallinta ja ylläpito tulee monimutkaiseksi ja 

siitä tulee vaikeasti hallittavaa. Aineistoissa oli myös Master Dataksi 

määritelty useammalla tavalla, kuten esimerkiksi Master Datana oli AD tai 

HR järjestelmä. Tietosuoja vaatii, että yksityisyyden suoja säilyy ja 

jokaisella henkilöllä tulisi olla oma identiteetti. Identiteetin- ja 

pääsynhallinnan järjestelmä ylläpitää identiteettien tietoja ja tämä sopii 

EU:n tietosuoja-asetuksen määritykseen yksityisyyden suojasta. 

Muissa pro graduissa ja opinnäytetöissä oli mielenkiintoisia näkökulmia ja 

näitä näkökulmia on myös voinut peilata tietosuoja näkökulmasta. 

Tietosuoja, tietoturva ja kyberturvallisuus ovat kuitenkin tärkeimpiä ja 

vaikka tietosuoja koskee henkilötietojen käsittelyä, sillä on merkittävä 

osuus asiassa. Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän lokitus on yksi 

tärkeimmistä ominaisuuksista tietosuojan näkökulmasta. Lokituksen avulla 

saadaan tietoa mahdollisista käyttäjätunnusten väärinkäytöksistä ja 

yleensä siitä kuka tietoja on käsitellyt. Vaikka tätä ominaisuutta yleensä 

tarvitaan ongelmatilanteiden selvittelyssä, niin sillä on tarkoituksensa.  
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Identiteetinhallinnan näkökulmasta on hyvä, järjestelmästä saadaan 

raportteja, joista voidaan tarvittaessa tarkistaa käyttäjien käyttöoikeudet. 

Tämä työkalu on hyvä myös esimerkiksi esimies työskentelyssä, kun 

käyttöoikeuksien tarkistus tapahtuu helposti. Tämä myös parantaa 

tietosuojan näkökulmasta turvallisuutta, kun voidaan helposti todentaa 

käyttäjien käyttöoikeudet. Täten on myös helppo pyytää tarvittavat 

muutokset käyttöoikeuksiin käyttäjille, jos työtehtävät muuttuvat. 

Ajatuksena tässä opinnäytetyössä oli avata uutta EU:n tietosuoja-asetusta 

ja sen vaikutuksista henkilötietojen käsittelyyn. Joka on olennainen osa 

tässä identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmässä. Toisena oli kertoa 

identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmästä yleisellä tasolla. Ei siis 

käsitelty teknistä osuutta järjestelmän toiminnasta, koska opinnäytetyö on 

suunnitelma. Opinnäytetyön kolmannen osan suunnitelma on tarkoitus 

kuvata identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän mahdollisuuksia. 

Suunnitelma osuudessa yhtenä ideana oli tuoda identiteetin- ja 

pääsynhallinta järjestelmä uuden EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmalta. 

Tarkoituksena tuoda ideoita ja ajatuksia, kuinka tätä identiteetin- ja 

pääsynhallinnan järjestelmää voisi hyödyntää tässä tapauksessa. Ja mitä 

hyötyjä se mahdollisesti tuoda yritykselle ja vastaavasti helpottaa 

työntekijöiden työskentelyä.  

Kun pohditaan asiaa materiaaleista saamien tietojen avulla niin moni asia 

vaikuttaa kokonaisuuteen. Mielenkiintoista oli myös kustannukset, joiden 

mukaan identiteetin- ja pääsynhallinta parhaimmillaan säästää todella 

paljon organisaation kustannuksia. Mutta vastaavasti myös tuo tietoturvan 

ja tietosuojan osalta lisäturvaa ja lisäarvoa. Identiteetin- ja 

pääsynhallinnanjärjestelmän tuoman ominaisuuksien mukaan sillä voidaan 

myös pitää yllä lisenssitietoja ja näin hallinnoida niitä. Näin pystyy aina 

varmistamaan lisenssien tarpeen ja ei tule ylimääräisiä kustannuksia 

turhista lisensseistä. 

Identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmässä raportoinnin mahdollisuus 

tuo monia mahdollisuuksia. Jos on tarve saada tietoa, esimerkiksi siitä 
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kuka pääsee mihinkin tietoihin, niin raportointi tuottaa tarvittavan tiedon 

aina reaaliaikaisesti. Raportointi helpottaa myös mahdollisten väärin 

käytösten tutkintaa. Raportoinnin avulla voidaan myös hallinnoida rooleja 

ja niiden oikeuksia. Tällä voidaan myös tehdä käyttöoikeuksien/roolien 

hallintaa. Varsinkin asiakkaalle saadaan nopeasti tietoa käyttöoikeuksista. 

Suunnitelma osuudessa on otettu läpileikkaus, mitkä järjestelmän osat, 

koskettavat henkilötietojen käsittelyä. Jos tarkemmin analysoidaan koko 

kokonaisuutta, niin loppujen lopuksi järjestelmässä on hyvin paljon 

henkilötietoa. Osuus koskettaa enemmän organisaation henkilökuntaa 

kuin asiakkaita. Muita henkilötietoja käsitellään muissa järjestelmissä, 

mutta tämä riippuu hyvin paljon organisaatiosta ja sen tarpeista. Asia 

muuttuu, jos on mukana kertakirjautuminen ja yleinen toimintamalli.  

Analysointia suunnitelman hyödyllisyydestä identiteetin- ja 

pääsynhallinnan käyttöönoton suunnittelussa. Suunnitelma osuudessa on 

käyty läpi olennaiset osat, joiden avulla voi saada kuvan millaisiin 

tarkoituksiin kyseinen järjestelmä tuo apuja. Järjestelmän perusajatus on 

identiteetinhallinta, ja siitä on hyötyä suurille organisaatioille.  

Analysoitavaa materiaalia löytyi jonkin verran ja niistä olisi saanut vielä 

lisää ajatuksia suunnitelmaa varten. Suunnitelman kehittäminen 

koskemaan laajempaa kokonaisuutta kuin tietosuojan näkökannalta olisi 

tuonut lisää mahdollisuuksia. Kakkosvaiheessa voisi tehdä kokonaiskuvan 

järjestelmästä ja sen kehitysaskelista. Lisäksi tietojärjestelmän elinkaari 

ajattelun mukainen suunnitelma ja roadmap. Vastausta voisi etsiä 

kysymykseen, miten identiteetin hallinta muuttuu seuraan viiden vuoden 

sisällä.  
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6 YHTEENVETO 

 Opinnäytetyössä tutkittiin EU:n tietosuoja-asetusta ja identiteetin- ja 

pääsynhallinnan järjestelmää. Näkökulmana oli EU:n tietosuoja-asetus, 

joka tuli voimaan toukokuussa 2018. Työssä tuotettiin suunnitelma, joka 

rajattiin koskemaan henkilötietojen käsittely osuutta. Joten suunnitelmassa 

ei oteta kantaa koko identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmän 

suunnitteluun. 

Näihin tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia tässä työssä 

Mitä vaikutuksia uudella EU:n tietosuoja-asetuksella on 

identiteetin- ja pääsynhallinnan suunnittelussa? 

Mitä hyötyjä identiteetin- ja pääsynhallinnasta on EU:n 

tietosuoja-asetuksen toteuttamisessa? 

EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo toi selvemmin esille jo tietosuojan 

huomioimisen jo ennen järjestelmän kilpailutusvaihetta. Se tuli ilmi 

tutkimuksen mukana olleista aineistoista. Suositeltiin, että tietosuoja 

kysymykset nostetaan esille, jo määrittelyvaiheessa ja ne ovat kiinteä osa 

järjestelmän vaatimuksia. Varsinkin nämä kysymykset nousevat esille, jos 

identiteetin- ja pääsynhallinnan järjestelmä ostetaan Saas palveluna. EU:n 

tietosuoja-asetuksella on vaikutuksia jo hankinnan vaiheessa ja sen 

esivaiheessa. 

Jos tarkemmin analysoidaan se vaikuttaa myös koko järjestelmän 

kokonaisuuteen. EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan, jos järjestelmässä 

käsitellään henkilötietoja, niin näissä tapauksissa tulee aina olla nimetyt 

henkilöt, jotka saavat ylläpitää kyseistä järjestelmää. Ja sen pitää olla 

myös rajatumpaa, siitä syystä ylläpitoa suorittavien henkilöiden määrä 

tulisi olla pieni. 

Vaikutuksia tulee olemaan myös organisaation toimintamalleihin, eli pitää 

omaksua uusia toimintatapoja, ja tämä lähtee jo järjestelmän 

suunnitteluvaiheesta. Suunnitteluvaiheessa on jo päätettävä kuinka 

toimintaprosessit tulevat muuttumaan, kun automatisoidaan toimintoja. Jos 
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aikaisemmin ei ole ollut automaatiota vaan prosessit ovat olleet 

manuaalisen työn prosesseja. Muutos tulee olemaan suuri ja vaatii myös 

yritykseltä uudenlaista ajattelutapaa, toimintamallia ja prosesseja. 

Suunnitteluvaiheessa on hyvä käydä jo nämä asiat läpi, niin uusien 

toimintamallien jalkauttaminen on helpompaa, kun identiteetin- ja 

pääsynhallinnan järjestelmä otetaan käyttöön. 

Jos analysoidaan hyötyjä, joita tuli esille suunnitelmavaiheessa tullaan 

seuraavaan johtopäätökseen. EU:n tietosuoja-asetuksen näkökannalta on 

nostettu ne identiteetin- ja pääsynhallinta järjestelmän ominaisuudet, jotka 

vaikuttavat henkilötietojen käsittelyyn. Järjestelmän avulla voidaan 

toteuttaa monia EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Näitä vaatimuksia 

ovat raportointi, että pystytään osoittamaan tarvittaessa, kenellä on 

oikeudet mihinkin tietoon. Ja järjestelmän lokituksen avulla pystytään 

osoittamaan, kuka henkilötietoja on käsitellyt. 

Käyttäjähallinnan automatisointi lisää tietosuojaa omalta osaltaan, kun 

järjestelmät keskustelevat keskenään. Tällöin jää manuaalinen 

henkilötietojen käsittely pois ja varsinainen tietojenkäsittely jää 

järjestelmille. Mitä enemmän automatisoidaan, sitä yksinkertaisemmaksi 

saadaan henkilötietojen käsittely. Samoin tässä täytyy EU:n tietosuoja-

asetuksen tietojen ajantasaisuudesta ja luottavuudesta. Kun manuaalinen 

työ jää vähemmälle, niin vähenee virheiden määrä. Lähinnä siksi, että jos 

on monia järjestelmiä, joissa käytetään samoja tietoja, virheiden määrä voi 

kasvaa. Keskitetyssä järjestelmässä kun muutos tehdään yhteen 

järjestelmään, niin tieto päivittyy myös muihin.  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkimuskysymyksiin löytyi vastauksia, 

mutta aina on kehittämisen varaa. Ja tutkimuksesta olisi voinut tehdä 

syvällisemmän. Aiheena työ oli mielenkiintoinen ja avasi uusia näkökulmia 

tietosuojasta ja identiteetien hallinnasta. 
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