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Päivitetty  

 

Tietoturva- ja tietosuojarikkomusten seuraamustaulukko 

 

 Tietämättömyys, 
osaamattomuus, 
huolimattomuus, 
vahinko, 
tahattomuus 

Piittaamattomuus, 
törkeä 
huolimattomuus, 
välinpitämättömyys, 
tahallisuus, 
toistuvuus 

Rikoksentekotarkoitus 
(vahingonteko, luvaton 
käyttö, 
salassapitorikos, 
aseman väärinkäyttö), 
hyötymistarkoitus 

Lievä rikkomus 
(asiaton toiminta tai 
väärinkäyttö) 

Henkilökohtaisen 
tietoturvan laiminlyönti 
Epäasiallinen käytös, 
haitan aiheuttaminen, 
resurssien tuhlaus, 
kulunvalvontasääntöjen 
rikkominen 

Huomautus 

Opastus 

Puheeksi ottaminen 

Kirjallinen varoitus 

Opastus 

Huomautus 

Puheeksi ottaminen 

Tutkintapyyntöä poliisille 
harkitaan 

Kirjallinen varoitus 

Rikkomus (vakava 
väärinkäyttö tai 
turvallisuuden 
vaarantaminen 

Ohjelmien ja pelien 
luvaton kopiointi, 
luvattomien ohjelmien 
asentaminen, ylläpitäjän 
työkalujen luvaton 
hallussapito, palvelun 
luvaton pystytys, 
tunnuksen 
luovuttaminen, tiedon 
luottamuksellisuuden 
vaarantaminen 

Kirjallinen varoitus 

Huomautus 

Työnantaja käynnistää 
palvelussuhteen 
päättämismenettelyn 

Käyttöoikeuden 
peruminen 

Kirjallinen varoitus 

Työnantaja käynnistää 
palvelussuhteen 
päättämismenettelyn 

Tutkintapyyntö poliisille  

Kirjallinen varoitus 

Vakava 
rikkomus/rikos 

Potilas/asiakastiedon tai 
liikesalaisuuden luvaton 
käsittely ja 
luovuttaminen, 
hakkerointi, 
tunkeutuminen, 
rikoslain alaisen 
materiaalin oikeudeton 
käsittely, virusten 
tahallinen levittäminen 

Työnantaja 
käynnistää 
palvelussuhteen 
päättämismenettelyn 

Tutkintapyyntöä 
poliisille harkitaan 

Kirjallinen varoitus 

 

Työnantaja käynnistää 
palvelussuhteen 
päättämismenettelyn 

Tutkintapyyntö poliisille  

Kirjallinen varoitus 

 

Työnantaja käynnistää 
palvelussuhteen 
päättämismenettelyn 

Tutkintapyyntö poliisille 

 

 

Teon tahallisuuden aste 

R
ikkom

uksen vakavuus 
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Lievä rikkomus (asiaton toiminta tai väärinkäyttö) 
 

 henkilökohtaisen tietoturvan/tietosuojan laiminlyönti (käyttäjätunnuksen huolimaton käyttö, 
salasanan jättäminen näkyviin, salassa pidettävien asiakirjojen jättäminen näkyviin) 

 aitan aiheuttaminen (laitteiden/ohjelmien lukitseminen ja toisen oikeutetun pääsyn estäminen) 
 resurssien tuhlaus (työajan väärinkäyttö, asiaton surffailu internetissä) 
 luvaton kaupallinen tai poliittinen toiminta (sähköpostin käyttäminen henkilökohtaiseen 

markkinointiin) 
 kulunvalvontaohjeiden rikkominen (esim. avainten luovuttaminen toisen käyttöön) 

 
 

Rikkomus (vakava väärinkäyttö tai turvallisuuden rikkominen) 

 ohjeiden vastainen laitteistojen tai ohjelmien käyttö 
 käyttäjätunnuksen luovuttaminen (salasanan luovuttaminen toiselle käyttäjälle tai avoimen 

työaseman luovuttaminen niin, että toinen henkilö pääsee valvomatta käyttämään luovuttajan 
tunnusta) 

 tiedon luottamuksellisuuden vaarantaminen (työaseman jättäminen auki valvomatta tai 
asiakas/potilastiedon luovuttaminen henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada sitä) 

 ylläpito-oikeuksien luvaton hallussapito 
 ohjelmien, pelien luvaton kopiointi  
 luvattomien ohjelmien asentaminen 
 luvattomien laitteiden lisääminen verkkoon 

 
 

Vakava rikkomus (lain mukaan rikkomuksena tai rikoksena tuomittava teko) 

 salassa pidettävien tietojen oikeudeton käsittely/ luovuttaminen (esim. potilas/ asiakastietojen 
katsominen ilman oikeudellista perustetta)  

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

 hakkerointi ja tunkeutuminen tietojärjestelmiin 
 vakoilu 
 virka-aseman väärinkäyttö 
 hyötymistarkoitus 

 


