Thinking Portfolio Sovellus- ja
rekisterisalkku ja EU-tietosuoja
– parempaa yrityskulttuuria salkunhallinnan avulla

Tietosuoja on koko
organisaation yhteinen
asia. Thinking Portfolion
salkkuratkaisu mahdollistaa
luontevan tavan tuoda
tietosuojakäytännöt osaksi
päivittäistä yrityskulttuuria.
Salkunhallinnaan hyödyt EUtietosuojan näkökulmasta
Salkunhallinnan avulla riittävien käytäntöjen jalkauttaminen organisaation kaikille tasoille on helppoa.
Salkunhallinta tuo järjestelmällistä otetta ja suunnitelmallisuutta henkilötietojen hallintaan ja tukee toimeenpanon seurantaa (tietosuojan mittaamista).
Salkunhallinta on mm. tilintarkastajalle konkreettinen
näyttö hyvästä tietosuojariskien hallinnasta, tunnistamisesta ja varautumisesta. Tietosuojan periaatteet,
ohjeistukset ja jatkuva raportointi ovat oleellisena
osana salkunhallinnan ohjeistusta.

EU-tietosuoja ja sovellussalkku

• Sovellussalkussa määritellään
tietosuojavastaava, jonka vastuulla on
varmistaa sovelluksen tietoturvatoiminnan
lainmukaisuus (hankinta, aktiivinen kehitys,
ylläpito, arkistointi ja luopuminen) koko sen
elinkaaren ajan
• Sovellussalkussa voidaan kytkeä ryhmä
sovelluksia samaan rekisteriin ja helpottaa
ylläpitoa yhden rekisterin kautta
• Sovelluskortti voi sisältää yhteenvedon
sovelluksen EU-tietosuojasta
• Sovelluksen vaatimustenmukaisuus voi ottaa
huomioon EU-tietosuojan

Seuraavassa on esitelty Thinking Portfolio Sovellussalkkuun tuotavia elementtejä, joilla voidaan johtaa
EU-tietosuojan vaatimaa tietomassaa.
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Tietosuojan teema Thinking Portfolio
Sovellussalkussa
Tietosuoja-välilehti
Tietosuoja-välilehdellä kuvataan sovelluksen henkilötietojen käsittely, tietosuojan perustiedot, tietosuojan tarkennukset ja linkit smartform-raportteihin kuten tietosuojan luokittelu ja tietosuojaselvitys.
Henkilötietojen käsittely- ja tietosuojan tarkennukset -kenttien valintalistoissa olevien tietojen pohjalta voidaan myös salkun sisältöä suodattaa. Esimerkiksi voidaan suodattaa kaikki sovellukset, joissa
käsitellään henkilötietoja.

Tietosuojan luokittelu -raportti

Tietosuoja-välilehti

Tietosuojan luokittelu –raportti on toteutettu smartform-lomakkeena, joka on valittavissa Tietosuoja-välilehdeltä. Smartform-lomake on tarvittaessa
asiakaskohtaisesti mukautettava ja käyttäjäystävällinen sähköinen lomake. Raportissa kuvataan
sovellusten sisäisiä riippuvuuksia tietosuojan näkökulmasta. Esimerkissä kyseinen Työvuorosuunnittelu-sovellus käyttää tietoja Human Resources
–sovelluksesta. Lomakkeella kuvattaisiin myös
mahdolliset ulkopuoliset tietolähteet ja mikäli tietoja
siirretään muihin sisäisiin sovelluksiin. Tietosuojan
luokittelu –raportti voidaan tallentaa myös pdf-muodossa.
Tietosuojan luokittelu -raportti

Thinking Portfolion Landscapemallissa useampaa salkkua
voidaan hyödyntää viestinnässä
ja päätöksenteossa. Näin
pääset hyödyntämään
salkkurakennetta EU-tietosuojan
osalta täysimääräisesti.
Salkunhallinnan ABC
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Tietosuojan teema Thinking Portfolio
Sovellussalkussa

Tietosuojaselvitys

Tietosuojaseloste

Toinen smartform-lomake, joka on valittavissa Tietosuoja-välilehdeltä on Tietosuojaselvitys. Selvityksessä kuvataan seuraavien tietosuojan elementtien tilannekuva:

Elinkaari-välilehdeltä on valittavissa Tietosuojaseloste-raportti. Tietosuojaseloste on tallennettavissa päiväkirjaan, jolloin siitä saadaan tietyn ajan tilannekuva, jota ei voi muuttaa jälkikäteen.

• Yksilön oikeudet
• Käyttötarkoitus
• Tiedon säilytys, siirto ja arkistointi

Palvelukokonaisuustasolle voidaan antaa oikeuksia
eri tavalla kuin yksittäisen palvelun tasolle mikäli rekisterinpitäjä haluaa tehdä roolipohjaisia rajauksia.

• Tiedon suojaus ja sen hallinta
• Annetut suostumukset ja niiden elinkaaren
hallinta
• Muut tietosuojaan liittyvät vaatimukset

Sovellussalkun tietomalliin voidaan luoda kytkentä
palveluihin, joiden kautta perustellaan miksi henkilödataa
on syytä käsitellä järjestelmässä. Sovellussalkku voidaan
kytkeä myös projektisalkkuun, jotta voidaan arvioida
projektien mukanaan tuomat tietosuojavaatimukset.
Salkunhallinnan ABC
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Lisää hyötyjä useamman salkun
Landscape-mallista EU-tietosuojan
hallinnassa
EU-tietosuojan vaatimuksia voidaan hallita sovelluksen näkökulmasta mutta Landscape-malli antaa kiistattomia lisähyötyjä mm.
projekti- ja palvelusalkun kautta. Salkunhallinta mahdollistaa rajatut
ja yksilölliset käyttöoikeudet ja roolit, jotka tuottavat todennetun
kontrollin prosesseille.
Landscape-mallissa pääset hyödyntämään Thinking
Portfolion salkkurakennetta EU-tietosuojan osalta
täysimääräisesti:

• Projektisalkun ohjelma- ja projektitason
hyödyntäminen
• Projektitasolla voidaan käsitellä tarvittaessa
henkilötietoja joita ei esitellä ohjelmatasolla
• Palvelusalkun teemasivuille voidaan tuoda
tietoturva- ja tietosuojasisältöä, joka näkyy
vain tietosuojavastaavalle tai tarkastajalle
• Sovellussalkussa rekisteri- ja sovellustason
hyödyntäminen
• Sovellussalkussa rekisteritasolla
laaditaan useamman sovelluksen luoma
rekisteriseloste

• Yksittäisen sovelluksen tasolla voidaan kuvata sovelluksen suhdetta tietosuojaan esim.
tiedon keräämistä, käsittelyä, säilyttämistä
mahdollista siirtoa sekä vastuuta tiedon
poistamisesta
• Palvelusalkussa palvelukokonaisuuden ja
erillisten palveluiden hyödyntäminen
• Palvelukokonaisuus voi koostaa joukon
erilli- siä palveluja esim. Sosiaali- ja
terveyspalvelut ja sen alla esim.
Kotisairaanhoito, ikäihmisten ateriapalvelut.
• Palvelukokonaisuustasolle voidaan antaa
oikeuksia eri tavalla kuin yksittäisen palvelun
tasolle mikäli rekisterinpitäjä haluaa tehdä
roolipohjaisia rajauksia.

Thinking Portfolio Landscape
tarkoittaa useamman salkun
hyödyntämistä viestinnässä ja
päätöksenteossa

Salkunhallinnan ABC
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Thinking Portfolio -käyttöönottoprosessi
uusille asiakkaille

Toimittaja

Projektin
Projektin
Kick-off
Projektin
Kick-off
Kick-off

Toimittaja
Toimittaja
Toimittaja

Asiakas

Kesto
Kesto
Kesto

Asiakas
Asiakas
Asiakas
Työaika-arvio
Työaika-arvio
Työaika-arvio

Salkun määrittelyn
Salkun määrittelyn
hyväksyntä
Salkun
määrittelyn
hyväksyntä
hyväksyntä

Esivalmistelu
Esivalmistelu
Esivalmistelu
1-3 viikkoa
1-3 viikkoa
1-3 viikkoa

4 viikkoa
4 viikkoa
4 viikkoa

Projektimallin
Projektimallin
esittely
toimittajalle
Projektimallin
esittely
toimittajalle
esittely toimittajalle
1 päivä
1 päivä
1 päivä

Asiakkaan sisäiset
Asiakkaan sisäiset
valmistelut
Asiakkaan
sisäiset
valmistelut
valmistelut

Suunnittelu ja
Suunnittelu ja
määrittely ja
Suunnittelu
määrittely
määrittely

Osallistuminen
Osallistuminen
työpajoihin
Osallistuminen
työpajoihin
työpajoihin
25 h / henkilö
25 h / henkilö
25 h / henkilö
Salkun näkymien, raporttien ja
Salkun näkymien, raporttien ja
toiminnallisuuden
Salkun näkymien, määrittely
raporttien ja
toiminnallisuuden
määrittely
asiakkaan
luona.
toiminnallisuuden
asiakkaan luona. määrittely
asiakkaan luona.
Toimittaja tuottaa prototyypin
Toimittaja
tuottaa
prototyypin
ja
määrittely
dokumentaation
Toimittaja
tuottaa
prototyypin
ja määrittely
dokumentaation
asiakkaan
hyväksyttäväksi.
ja
määrittely
dokumentaation
asiakkaan hyväksyttäväksi.
asiakkaan hyväksyttäväksi.

Hyväksytään tuotantoon,
Hyväksytään tuotantoon,
jatkuva palvelu
alkaa
Hyväksytään
tuotantoon,
jatkuva palvelu
alkaa
jatkuva palvelu alkaa

Salkun testaus
Salkun testaus
alkaa
Salkun
testaus
alkaa
alkaa

Parametrointi
Parametrointi
Parametrointi

Testaus
Testaus
Testaus

Hienosäätö
Hienosäätö
Hienosäätö

2-3 viikkoa
2-3 viikkoa
2-3 viikkoa

4 viikkoa
4 viikkoa
4 viikkoa

2 viikkoa
2 viikkoa
2 viikkoa

Pääkäyt t äjäkoulutPääkäyt
us, pilott äjäkouin aloit us
lutPääkäyt
us, pilott äjäkouin aloit us
lut us, pilot in aloit us

Testaus
Testaus
Testaus

Muutostoiveet
Muutostoiveet
Muutostoiveet

4 h / henkilö
4 h / henkilö
4 h / henkilö

1 päivä
1 päivä
1 päivä

1 päivä
1 päivä
1 päivä

Pääkäyttäjäkoulutus
Pääkäyttäjäkoulutus
asiakkaan
luona ja pilotin
Pääkäyttäjäkoulutus
asiakkaan luona ja pilotin
kickoff
sekäluona
niihin
asiakkaan
kickoff sekä niihinja pilotin
valmistautuminen
kickoff
sekä niihin
valmistautuminen
valmistautuminen

Tuotantovaihe
Tuotantovaihe
Tuotantovaihe

Asiakas testaa asiakaskohtaisesti
Asiakas testaa asiakaskohtaisesti
parametroidun
salkun.
Asiakas testaa asiakaskohtaisesti
parametroidun
salkun.
parametroidun salkun.
Haluttaessa voidaan ottaa jo tuotannonHaluttaessa voidaan ottaa jo tuotannonomaiseen
käyttöön.
Haluttaessa
voidaan ottaa jo tuotannonomaiseen
käyttöön.
omaiseen käyttöön.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Esa Toivonen

Katri Harju

Puh. +358 40 733 6670
esa.toivonen(at)thinkingportfolio.com

Puh. +358 40 706 4354
katri.harju(at)thinkingportfolio.com

Thinking Portfolio Oy
Aleksanterinkatu 48 B
00100 Helsinki
Salkunhallinnan ABC
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