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TIETOSUOJAKOULUTUKSET
Miksi tietosuojakoulutukset ovat tärkeitä? Sosiaali -ja terveysalalla käsitellään päivittäin
arkaluonteisia asiakas -ja potilastietoja. Asiakkaiden asioista keskustellaan usein myös suullisesti,
kirjallisten tallenteiden lisäksi. Tämä ja lainsäädäntö edellyttävät palveluntuottajalta omia
menettelyitä tietosuoja- ja tieturva-asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että
palveluntuottajalla on olemassa ennakointi- ja hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien ja
kyberrikollisuuden osalta. Palveluntuottajan tulee varmistaa myös henkilöstön ja avustavissa
työtehtävissä toimivien henkilöiden tietosuoja -ja tietoturvaosaaminen. Tietosuojaan ja tietoturvaan
liittyvissä koulutuksissa saat varmuuden lainsäädännön vaatimuksista ja hyvistä tietosuoja ja
tietoturvakäytännöistä, jotka voit jalkauttaa omaan toimintaasi.
Tietosuojan ja tietoturvan omavalvonta: Lainsäädäntö vaatii palveluntuottajalta tietosuojan ja
tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatimista, mikä on myös yksi tarkistettavista asiakirjoista
viranomaisten tekemillä tarkastuskäynneillä. Suunnitelma on myös tärkeä osa Kanta-palveluihin
liittymisessä. Yksinyrittäjille -ja tätä suuremmille palveluntuottajille on omat mallinsa, kuinka
suunnitelma laaditaan. Tämä koulutus antaa tietoa myös siitä, miten voit virittää tietosuojan ja
tietoturvan omavalvontasuunnitelman entistä paremmaksi työvälineeksi. Koulutuksissa keskitytään
siihen, että osallistuja saa hyvät ja riittävät eväät asiakirjan laatimiseen.
Lisätietoja voit aina pyytää kouluttajalta: Heidi Ilmonen, heidi@sqcoy.fi
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Tietosuojan perusteet henkilöstölle

18.2.2021

13.16.15

Koulutuksen avulla varmistat ja päivität
henkilöstön tietosuoja -ja tietoturva
osaamisen lainsäädännön ja tietosuoja
käytäntöjen osalta.

Sote organisaation tietosuojaan ja
tietoturvaan liittyvä varautuminen
ja riskienhallinta

23.2.2021

13.16.15

Miten rakennan päivittyvän
riskienhallinta mekanismin? Miten
analysoin riskejä ja tunnista niitä? Miten
voin
varautua tiedonkalasteluihin ja millaisiin
muihin uhkiin tulee osata
varautua? Kohdistuuko kyberrikollisuutta
myös tavalliseen sote- yrittäjän
arkeen? Koulutuksessa rakennetaan
päivitettävä riskienhallintamekanismi,
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analysoidaan ja tunnistetaan erilaisia
riskejä. Koulutuksesta saat mukaasi
päivitetyn riskienhallinta-arvion
ja vastauksia, kuinka uhkiin varautua.

e-Privacy - lainsääntö

16.3.2021

13.16.15

Sote-alan digitalisaatio

30.3.2021

13.16.15

Siinä missä yleinen tietosuoja-asetus
GDPR säätelee henkilötietoa sisältävien
viestien ja tietosisältöjen tallentamista ja
käsittelyä, sähköisen viestinnän
tietosuojaa säätävä ePrivacy-asetus
liittyy henkilötietoa sisältävien viestien ja
sisältöjen
välittämiseen esim. WhatsAppilla,
Messengerillä, Chattilla. Hyvin oleellista
asiassa on viesteihin liittyvä
metatieto/evästeet. ePrivacy täydentää
ja täsmentää GDPR-asetusta
viestintäpalveluiden
osalta. Koulutuksesta saat lisätietoa
siitä, mitä e-Privacy on ja millaisia
velvoitteita se tuo mukanaan.
ePrivacy koskee kaikkia EU:n alueella
toimivia yrityksiä ja
organisaatioita. Koulutuksessa saat
tietoa mihin asioihin ePrivacy vaikuttaa
sinun yrityksesi toiminnassa.
-

-

Mitä digitalisaatio tarkoittaa?
Tärkeimpien nykyaikaisten
digitaalisten alustojen ja ohjelmien
hallinta
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio
tuo organisaatiolle?
Asiakasdatan hallinta
Sote-alan tietojärjestelmät
Digi ja some strategioiden
rakentaminen
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EU:n tietosuoja-asetuksen
mukaisten vaikutustenarviointien
tekeminen

13.4.2021

13.16.15

Sote –alalla käsitellään sensitiivisiä tietoja ja
henkilötietoja säännöllisesti. Tällöin toimijalla
on velvoite vaikutustenarviointien
toteuttamiseen. Vaikutustenarvioinnin
tarkoituksena on auttaa tunnistamaan,
arvioimaan ja hallitsemaan henkilötietojen
käsittelyyn sisältyviä
riskejä. Vaikutustenarvioinnissa kuvataan
henkilötietojen käsittelyä, arvioidaan
käsittelyn tarpeellisuutta, oikeasuhteisuutta
ja henkilötietojen käsittelystä aiheutuvia
riskejä sekä tarvittavia toimenpiteitä, joilla
riskeihin puututaan. Tavoitteena on sen
arviointi, onko jäljelle jäänyt riski oikeutettu
ja hyväksyttävissä käsillä olevissa
olosuhteissa. Vaikutustenarviointi auttaa
rekisterinpitäjää tietosuojalainsäädännön
vaatimusten noudattamisessa, sen
dokumentoinnissa ja osoittamisessa.

Sote-alan tietosuoja ja tietoturva
(Yrittäjät, johto, esimiehet ja
vastaavat) 2. kertaa

15.4.2021 ja
20.4.2021

13.16.15

Mitä työelämän tietosuoja tarkoittaa?
Mitä sosiaali- ja terveysalalla toimivalta
palveluntuottajalta vaaditaan
tietosuoja- ja tietoturva asioiden osalta?
Mitä tulevaisuuden muutoksia on
näköpiirissä? Mitä painopisteitä
tietosuojavaltuutetun toimisto on
asettanut tuleville vuosille tietosuojan
osalta?

29.4.2021

13.16.15

Koulutuksessa käydään läpi sotealan
organisaation tyypillisimpiä tietosuoja ja
tietoturva riskejä, markkinoilla olevia
haittaohjelmia, kyberrikollisten motiiveja ja
tapoja tehdä hyökkäyksiä.

Miten suojaan organisaationi
tärkeät tietovarannot?

Koulutuksesta saat vastauksen seuraaviin
kysymyksiin:
1. Miten suojaudun tietomurroilta?
2. Miten toimin jos joudun tietomurron
kohteeksi?
3. Miten varmistan mobiililaitteiden
tietoturvan?
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4. Mitä tietosuojan ja tietoturvan osalta tulisi
huomioida etätyössä?
5. Millaisia ovat yleisimmät kyberuhat joihin
minun tulee varautua?
6. Entä jos tietoja on vuodettu, mitä toimia
huomioin yksityishenkilönä, entä
organisaationa?
7. Miten varaudun tietosuojariskeihin?
8. Miten tunnistan epäilyttävän sivun tai
ohjelmiston?

Miten teen sisäisen tietosuojaauditoinnin?

6.5.2021

13.16.15

Koulutus antaa käytännöllisen työkalun
sisäiseen tietosuoja-arvioinnin
tekemiseen. Tietosuojan ja tietoturvan
osalta on tärkeää arvioida omassa
toiminnassa säännöllisesti miten
tietosuojan ja tietoturvan osalta on
onnistuttu.
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