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Johdanto 

Tämän julkaisun tarkoituksena on auttaa asiakkaita, jotka haluavat käyttää AWS-palveluja 

henkilötietoja sisältävän sisällön tallentamiseen. Asiakirjassa kuvataan, miten asiakkaat voivat 

käyttää AWS-palveluja tavalla, joka täyttää Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston 

24.10.1995 säätämän, yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaata 

liikkuvuutta koskevan direktiivin 95/46/EY ("direktiivi") vaatimukset. Sen tavoitteena on auttaa 

asiakkaita ymmärtämään 

 AWS-palvelujen toimintatapa, mukaan lukien se, miten asiakkaat voivat noudattaa EU:n 

lakeja, täyttää turvallisuustarpeensa sekä salata ja muulla tavalla suojata sisältönsä 

 asiakkaan täydellinen päätäntävalta siihen, missä maantieteellisissä sijainneissa sisältöä 

voidaan säilyttää ja käyttää, sekä muut tärkeät vaatimustenmukaisuusseikat 

 asiakkaan ja AWS:n roolit AWS-palveluissa säilytettävän sisällön hallinnassa ja 

suojaamisessa. 

Tässä valkoisessa kirjassa keskitytään kysymyksiin, joita AWS:n asiakkaat esittävät usein 

selvittäessään, miten direktiivi vaikuttaa henkilötietoja sisältävän sisällön tallentamiseen AWS-

palveluihin. Asiakkailla on myös ratkaistavanaan muita tärkeitä asioita, kuten tarve täyttää 

toimialakohtaiset vaatimukset tai noudattaa muiden sellaisten lainkäyttöalueiden lakeja, joilla 

asiakkaalla on liiketoimintaa. Tämä julkaisu on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä sen sisältöä tule 

ymmärtää lainopillisiksi neuvoiksi. Eri asiakkailla on erilaiset vaatimukset, ja AWS neuvookin 

asiakkaitaan kääntymään asiantuntijoiden puoleen yksityisyydensuoja- ja tietosuojaympäris-

töjensä toteuttamiseen sekä liiketoimintaansa vaikuttaviin lakeihin liittyvissä kysymyksissä. 

Asiakkaan sisältöön liittyviä kysymyksiä 

Kaikki organisaatiot kohtaavat tiettyjä yhteisiä, sisällön tallentamiseen liittyviä käytännön 

ongelmia. Näitä ovat muun muassa seuraavat: 

 Onko sisältö suojassa? 

 Missä sisältöä säilytetään? 

 Kuka pääsee käsiksi sisältöön? 

 Mitkä lait ja säännökset sisältöä koskevat, ja mitä näiden lakien noudattaminen 

edellyttää? 

Nämä kysymykset eivät ole uusia eivätkä liity nimenomaan pilvipalveluihin. Ne koskevat sekä 

organisaation itse isännöimiä ja käyttämiä järjestelmiä että perinteisiä kolmannen osapuolen 

isännöimiä palveluja. Käyttäessään AWS-palveluja asiakkaat säilyttävät sisältönsä hallinnan. On 

heidän vastuullaan – ja vallassaan – hallita ja valvoa omia sisällönsuojausvaatimuksiaan, kuten 

seuraavia: 

 mitä sisältöä AWS-palveluissa säilytetään 

 salataanko sisältö – säilytyksen tai siirron aikana 

 mitä AWS-palveluja sisältöön liittyen käytetään 

 missä päin maailmaa sisältöä säilytetään ja käsitellään 

 sisällön muoto ja rakenne sekä se, peitetäänkö tai anonymisoidaanko sisältö 

 kuka saa käyttää sisältöä ja miten käyttöoikeuksia myönnetään, hallitaan ja evätään.  
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Asiakkaan sisällön suojaus edellyttää sekä AWS:n että asiakkaan toimia. AWS suojaa 

pilviympäristönsä, mutta AWS:n asiakkaat säilyttävät itsellään sisältönsä ja sen suojauksen 

hallinnan. Kun puhutaan AWS-palveluissa säilytettäviin henkilötietoihin liittyvistä 

tietosuojavaatimuksista, on tärkeää ymmärtää asiakkaan ja AWS:n roolit. 

Asiakkaan sisällön suojaus: 

IT-infrastruktuurin siirtäminen AWS-palveluihin tarkoittaa, että sekä asiakkaalla että AWS:llä 

on omat tärkeät roolinsa suojaustoimien käyttöönotossa ja hallinnassa. AWS hallitsee ja valvoo 

infrastruktuurinsa suojausta isäntäkäyttöjärjestelmästä ja virtualisointikerroksesta aina niiden 

tilojen fyysiseen suojaukseen, joissa AWS-palvelut toimivat. Asiakas vastaa vieraskäyttöjärjes-

telmän ja siihen liittyvien sovellusohjelmistojen hallinnasta (järjestelmän päivitykset ja 

suojauspäivitykset mukaan lukien) sekä AWS:n tarjoaman suojausryhmäpalomuurin 

määrittämisestä ja muista suojaukseen liittyvistä toiminnoista. Asiakas muodostaa yleensä 

yhteyden AWS-ympäristöön kolmannen osapuolen (esimerkiksi Internet-palveluntarjoajan) 

tarjoamien palvelujen kautta. AWS ei tarjoa näitä yhteyksiä, ja asiakkaan tulee ottaa huomioon 

yhteyksien turvallisuus sekä kolmannen osapuolen vastuu asiakkaan järjestelmien suojauksesta 

samalla tavalla kuin toimiessaan sellaisen verkkopalvelujen tarjoajan kanssa, joka huolehtii 

asiakkaan tiloissa toimivien tietokeskusten yhteyksistä. 

Tämä malli esitetään kuvassa 1. 

 

Kuva 1 – Suojausmalli. 

 

Mitä tämä malli tarkoittaa asiakassisällön turvallisuuden kannalta? 

Pilviratkaisun turvallisuutta arvioitaessa on tärkeää, että asiakkaat ymmärtävät seuraavat seikat 

ja niiden väliset erot: 

 pilvipalvelun tarjoajan (AWS) toteuttamat ja käyttämät suojaustoimet – "pilven suojaus" 

 asiakkaan toteuttamat ja käyttämät suojaustoimet, jotka liittyvät asiakkaan sisällön ja AWS-

palveluja hyödyntävien sovellusten turvallisuuteen – "suojaus pilvessä". 
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AWS hallitsee pilven suojausta, mutta suojaus pilvessä on asiakkaan vastuulla, sillä asiakkailla 

on päätäntävalta siihen, millä suojaustoimilla niiden sisältöä, alustaa, sovelluksia, järjestelmiä ja 

verkkoja suojataan – samalla tavalla kuin asiakkaan tiloissa toimivan tietokeskuksen sovellusten 

tapauksessa. Osana palveluvalikoimaansa AWS tarjoaa asiakkailleen erilaisia suojaustoimia. 

Asiakkaamme voivat halutessaan myös käyttää erilaisia kolmansien osapuolten 

suojausratkaisuja. AWS:n asiakkailla on täysi vapaus suunnitella suojausarkkitehtuurinsa 

vaatimustenmukaisuustarpeidensa mukaisesti. Tämä on tärkeä ero perinteisiin 

isännöintiratkaisuihin, joissa palveluntarjoaja päättää arkkitehtuurin. AWS antaa asiakkaiden 

päättää, toteutetaanko suojaustoimia. Jos asiakas haluaa käyttää suojaustoimia, hän saa 

päättää, mitkä niistä toteutetaan pilvipalvelussa, ja määrittää, sopivatko ne hänen 

liiketoimintaansa. Jos esimerkiksi tietojen suojaaminen edellyttää erittäin arkkitehtuuria, jolla 

on korkea käyttöaste, asiakas voi luoda vikasietoisen, korkean käyttöasteen arkkitehtuurin 

lisäämällä rinnakkaisia järjestelmiä, varmuuskopiointeja, sijainteja ja verkkosiirtoyhteyksiä. Jos 

tietojen käyttöä täytyy rajoittaa, asiakas voi AWS:n ohjausmekanismien avulla ottaa käyttöön 

käyttöoikeuksien hallinnan sekä järjestelmätasolla että (salauksen kautta) myös tietojen tasolla. 

AWS antaa siis asiakkaalle täyden vallan hallita monia tietoturvallisuuteen liittyviä teknisiä 

toimia ja organisaatiotoimia. 

Pilven suojaus 

AWS vastaa pilviympäristön suojauksen hallinnasta. AWS:n pilviarkkitehtuuri on yksi 

markkinoiden joustavimmista ja turvallisimmista pilvipalveluympäristöistä. Se on suunniteltu 

tarjoamaan optimaalinen käytettävyys samalla, kun se erottaa asiakkaat täydellisesti toisistaan. 

Se on erittäin hyvin skaalattava ja luotettava alusta, jossa asiakkaat voivat ottaa sovelluksia ja 

sisältöä käyttöön nopeasti ja turvallisesti, tarvittaessa myös globaalissa mittakaavassa. AWS-

palvelut eivät ota kantaa sisältöön vaan tarjoavat saman suojaustason kaikille asiakkaille näiden 

tallentamien tietojen tyypistä tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Koska AWS ei tiedä, 

millaisia tietoja asiakkaat sen palveluissa säilyttävät, se ei voi erotella henkilötietoja muun 

tyyppisistä tiedoista, jotka asiakas on tallentanut sisällössään. 

AWS:n moderneissa ja erittäin turvallisissa tietokeskuksissa käytetään nykyaikaista elektronista 

valvontaa ja monen tekijän todennukseen perustuvia käyttöoikeuksien valvontajärjestelmiä. 

Koulutetut vartijat vartioivat tietokeskuksia ympäri vuorokauden, ja pienimmän valtuuden 

periaatteen mukaisesti tiloihin pääsee vain järjestelmänhallintatoimia varten. Kattava luettelo 

kaikista AWS-pilvipalvelujen ydininfrastruktuuriin, alustoihin ja palveluihin rakennetuista 

turvatoimista on valkoisessa kirjassa Overview of Security Processes. 

Valvomme pilviympäristömme turvallisuutta tiukasti. Olemme ottaneet käyttöön edistyneitä 

teknisiä menetelmiä ja organisaatiotason keinoja valtuuttamattoman pääsyn estämiseksi. 

Asiakkaat voivat tarkistaa AWS-ympäristössä käytössä olevat suojausmekanismit AWS:n 

varmenteista ja raporteista, kuten AWS Service Organization Control (SOC) -raporteista 1 ja 2, 

ISO 27001 -varmenteesta sekä PCI-DSS-vaatimustenmukaisuusraporteista. Nämä raportit ja 

varmenteet ovat riippumattomien ulkoisten tarkastajien laatimia, ja niissä todistetaan AWS:n 

suojaustoimien rakenteellinen ja toiminnallinen tehokkuus. Voit pyytää AWS:n 

vaatimustenmukaisuusvarmenteet ja -raportit osoitteesta 

https://aws.amazon.com/compliance/contact. Lisätietoja AWS:n 

vaatimustenmukaisuusvarmenteista ja -raporteista sekä parhaiden käytäntöjen ja standardien 

noudattamisesta on AWS:n vaatimustenmukaisuussivustossa. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS%20Security%20Whitepaper.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/contact
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AWS:n tietojenkäsittelyä koskeva lisäsopimus auttaa asiakkaita täyttämään 

tietoturvavaatimuksensa. AWS voi myös lisätä asiakkaan tietojenkäsittelyä koskevaan 

lisäsopimukseen vakiosopimuslausekkeet 2010/87/EU (joista usein käytetään nimitystä 

mallilauseke), jos asiakas tarvitsee niitä henkilötietojen siirtämiseen EU:sta Euroopan 

talousalueen ulkopuoliseen maahan.  

EU:n Article 29 Working Party -tietosuojatyöryhmä hyväksyi AWS:n tietojenkäsittelyä koskevan 

lisäsopimuksen mallilausekkeineen 6. maaliskuuta 2015. Tämän hyväksynnän ansiosta 

mallilausekkeita tarvitseva AWS:n asiakas voi nyt luottaa siihen, että AWS:n tietojenkäsittelyä 

koskeva lisäsopimus sisältää direktiivin edellyttämät kansainvälisiä tietovirtoja koskevat 

sopimusvelvoitteet. Lisätietoja Article 29 Working Partyn hyväksynnästä on Luxemburgin 

tietosuojaviranomaisen verkkosivustossa osoitteessa 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html. 

Tietojenkäsittelyä koskevan lisäsopimuksen ja mallilausekkeiden lisäksi asiakkaat, jotka 

haluavat siirtää henkilötietonsa AWS:n EU-alueilta Yhdysvalloissa sijaitsevilla alueille hyötyvät 

AWS:n osallistumisesta EU-U.S. Privacy Shield Framework -sopimukseen. Amazon.com, Inc. ja 

tietyt sen Yhdysvalloissa sijaitsevat tytäryritykset, kuten AWS, on sertifioitu EU-U.S. Privacy 

Shield Framework -sopimuksen nojalla 21.10.2016. EU-U.S. Privacy Shield Framework ei 

vaikuta siihen, miten asiakkaat käyttävät AWS-palvelua. Se antaa käyttöön täydentävän, EU-

sanktioilla suojatun mekanismin siirtää henkilötietoja EU-alueelta Yhdysvaltoihin. Lisätietoja 

Yhdysvalloissa toimiville palveluntarjoajille EU-U.S. Privacy Shield Framework -sopimuksen 

nojalla asetettavista velvoitteista on Euroopan unionin komission sivustossa osoitteessa 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-

shield/index_en.htm ja EU-U.S. Privacy Shield Framework sivustossa osoitteessa 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

Suojaus pilvessä 

Käyttäessään AWS:n palveluja asiakas säilyttää sisältönsä hallinnan. Asiakkaat – ei AWS – 

määrittävät, mitä sisältöä he säilyttävät AWS:ssä, miten he määrittävät ympäristönsä ja 

suojaavat sisältönsä, salataanko sisältö säilytyksen ja siirron aikana, kuka saa käyttää sisältöä ja 

mitä valtuustietoja tarvitaan (monen tekijän todennuksen käyttö mukaan lukien) sekä mitä 

lisäsuojausominaisuuksia ja -työkaluja käytetään ja miten niitä käytetään. 

Koska asiakkaamme säilyttävät suojauksensa hallinnan, he säilyttävät myös vastuun kaikesta, 

minkä he sijoittavat AWS-palveluihin tai liittävät AWS:n infrastruktuuriin – kuten 

vieraskäyttöjärjestelmästä, tietojenkäsittelyjärjestelmissään käytettävistä sovelluksista sekä 

AWS:n tallennus-, alusta- ja tietokantapalveluissa säilytettävästä ja käsiteltävästä sisällöstä. 

Asiakkaat voivat määrittää AWS-palvelunsa siten, että sisällön suojaamisessa käytetään erilaisia 

valinnaisia suojausominaisuuksia, -työkaluja ja -mekanismeja, kuten edistyneitä identiteetin- ja 

pääsynhallintatyökaluja, käytettävyysmäärityksiä, varmuuskopiotoimintoja, suojausominai-

suuksia, salausta sekä verkon suojausta. AWS auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan, 

toteuttamaan ja käyttämään omaa suojattua AWS-ympäristöään antamalla heidän käyttöönsä 

laajan valikoiman suojausominaisuuksia. Asiakkaat voivat myös käyttää omia tai kolmannen 

osapuolen suojaus- ja valvontatyökaluja. Asiakkaat voivat suojata sisältönsä esimerkiksi 

seuraavasti: 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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 Vahvat salasanakäytännöt, asianmukaisten käyttöoikeuksien myöntäminen käyttäjille ja 

käyttöoikeusavaimien riittävä suojaaminen 

 Sopivat palomuurit ja verkon segmentointi, mukaan lukien Virtual Private Cloud, 

sisällön salaaminen, SSL-suojauksen käyttö sekä järjestelmäarkkitehtuurin 

suunnitteleminen tavalla, joka pienentää tietojen menettämisen ja valtuuttamattoman 

käytön riskiä 

 Sopivat toisteellisuussuunnitelmat ja varmuuskopiointistrategiat, jotka pienentävät 

tietojen tai niiden käytettävyyden menettämisen riskiä 

Kaikki nämä toimet ovat asiakkaiden – ei AWS:n – hallinnassa. AWS:llä ei näe sisältöä, jonka 

asiakkaat sijoittavat sen palveluihin. AWS ei myöskään muuta asiakkaiden 

kokoonpanomäärityksiä, vaan asiakas määrittää ne ja valvoo niitä itse. Koska asiakkaat 

päättävät, mitä sisältöä he tallentavat AWS:n pilvipalveluihin, vain asiakas voi määrittää, 

millainen suojaustaso soveltuu tallennettaville tiedoille. 

AWS julkaisee tietoturvaan, hallinnointiin, riskeihin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyviä 

valkoisia kirjoja sekä erilaisia tarkistusluetteloita ja parhaita käytäntöjä, joiden tarkoituksena on 

auttaa asiakkaita integroimaan AWS:n suojauksenvalvonta nykyisiin valvontajärjestelmiinsä 

sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan AWS-palvelujen käyttöä koskevia turvallisuusarviointeja. 

Asiakkaat voivat myös suunnitella ja toteuttaa omia suojausarviointeja ja pyytää lupaa pilvi-

infrastruktuurinsa tarkistamiseen (edellyttäen, että tarkistukset rajoittuvat asiakkaan 

tietojenkäsittelyjärjestelmiin eivätkä riko AWS:n hyväksyttävän käytön ohjetta). 

AWS-alueet 

AWS:n tietokeskukset on rakennettu klustereiksi useisiin maihin eri puolilla maailmaa. 

Käytämme kussakin maassa olevasta tietokeskusklusterista nimitystä "alue". Asiakkailla on 

pääsy 14 AWS-alueeseen eri puolilla maailmaa, mukaan lukien kahteen EU:ssa sijaitsevaan 

alueeseen – Irlantiin (Dublin) ja Saksaan (Frankfurt). Asiakkaat voivat käyttää yhtä aluetta, 

usean alueen yhdistelmää tai kaikkia alueita. Kuvassa 2 esitetään AWS-alueiden sijainnit. 
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Kuva 2 – AWS-alueet eri puolilla maailmaa. 

 

AWS:n asiakkaat valitsevat, millä AWS-alueilla sisältöä isännöidään. Näin asiakkaat, joilla on 

tiettyjä maantieteellisiä vaatimuksia, voivat valita, missä heidän ympäristönsä sijaitsevat. 

Esimerkiksi AWS:n asiakkaat Euroopassa voivat halutessaan ottaa käyttöön vain EU:ssa 

(Saksassa) sijaitsevat AWS-palvelut. Jos asiakas tekee tämän valinnan, sisältö tallennetaan 

Saksaan, ellei asiakas valitse toista AWS-aluetta. 

Asiakkaat voivat toisintaa sisältöä ja tehdä siitä varmuuskopioita useille alueille, mutta AWS ei 

siirrä asiakkaan sisältöä tämän valitsemien alueiden ulkopuolelle. 

Miten asiakkaat voivat valita alueet? 

Käyttäessään AWS:n Management Console -konsolia tai tehdessään pyynnön AWS:n API-

liittymän kautta asiakas määrittää alueet, joilla se haluaa käyttää AWS-palveluja. Kuvassa 3 on 

esimerkki alueen valitsemisesta ladattaessa sisältöä AWS:n tallennuspalveluun tai otettaessa 

tietojenkäyttöresursseja käyttöön AWS Management Console -konsolin kautta. 
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Kuva 3 – AWS:n globaalien alueiden valitseminen AWS Management Console -konsolissa. 

Asiakkaat voivat määrittää AWS-alueen, jota niiden tietotekniikkaresurssit käyttävät, myös 

käyttämällä Amazon Virtual Private Cloud (VPC) -ominaisuutta. Amazon VPC:n avulla asiakas 

voi ottaa käyttöön AWS-pilvipalvelun osan ja käynnistää AWS-resurssit määrittämässään 

virtuaaliverkossa. Amazon VPC:ssä asiakkaat voivat määrittää virtuaalisen verkkotopologian, 

joka on samanlainen kuin niiden omassa tietokeskuksessa käytettävä perinteinen verkko. 

Asiakkaan VPC:ssä käynnistämät laskentaresurssit ja muut resurssit sijaitsevat asiakkaan 

määrittämällä alueella. 

 

Asiakkaan hallintaoikeudet ja pääsy asiakkaan sisältöön 
 

Asiakkaan hallintaoikeus sisältöön 

AWS-palveluja käyttävät asiakkaat säilyttävät sisältönsä hallinnan AWS-ympäristössä. Ne voivat 

 määrittää sisällön sijainnin, esimerkiksi tallennusympäristön tyypin ja tallennustilan 

maantieteellisen sijainnin 

 hallita sisällön muotoa (esimerkiksi pelkkä teksti, peitetty, anonymisoitu tai salattu) 

käyttämällä joko AWS:n tarjoamaa salausta tai valitsemaansa kolmannen osapuolen 

salausmekanismia 

 hallita muita käyttöoikeuksien valvontatoimintoja, kuten pääsynhallintaa ja valtuuksia 

 määrittää, käytetäänkö valtuuttamattoman käytön estämiseen SSL-suojausta, Virtual 

Private Cloud -palvelua ja muita verkonsuojaustoimia. 

Näin AWS:n asiakkaat voivat hallita AWS-palveluissa säilytettävän sisältönsä koko elinkaarta ja 

hallinnoida sisältöään omien tarpeidensa mukaisesti sisällön luokituksesta pääsynvalvontaan, 

säilyttämiseen ja poistamiseen. 
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Pääsy asiakkaan sisältöön 

AWS käyttää asiakkaan sisältöä vain siinä määrin, mikä on tarpeen asiakkaan valitsemien AWS-

palvelujen toimittamiseksi. AWS ei käytä asiakkaan sisältöä mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

AWS ei tiedä, mitä sisältöä asiakkaat sen palveluissa säilyttävät, eikä voi erotella henkilötietoja 

muuntyyppisistä tiedoista, joten AWS kohtelee kaikkea asiakkaan sisältöä samalla tavalla. 

Kaikki asiakkaan sisältö hyötyy siis samoista AWS:n vahvoista suojaustoimista riippumatta siitä, 

sisältääkö se henkilötietoja. AWS yksinkertaisesti antaa asiakkaan käyttöön tämän valitsemat 

laskenta-, tallennus-, tietokanta- ja verkkopalvelut AWS:n pilvi-infrastruktuurissa, jossa 

käytetään luokkansa parhaita suojaustoimia. Asiakas saa halutessaan tehostaa tätä 

infrastruktuurisuojausta omien vaatimustensa mukaan. 

Viranomaisten oikeus käyttää tietoja 

Oman maan ja ulkomaiden viranomaisten oikeudesta käyttää pilvipalveluissa säilytettävää 

sisältöä esitetään usein kysymyksiä. Asiakkaat ovat usein huolissaan tietojen suvereniteetista, 

mukaan lukien siitä, voivatko virkamiehet käyttää niitä ja missä olosuhteissa näin voi tapahtua. 

Monille asiakkaille on tärkeää ottaa huomioon sen lainkäyttöalueen lait, jossa sisältöä 

säilytetään. Asiakkaiden täytyy kuitenkin ottaa huomioon myös se, voivatko sellaisten 

oikeudenkäyttöalueiden lait koskea niitä, missä he – tai heidän asiakkaana – harjoittavat 

liiketoimintaa. Asiakkaiden tulee pyytää neuvoja asiantuntijoilta ymmärtääkseen tällaisten 

lakien vaikutukset liiketoimintaansa ja toimintoihinsa. 

Kun herää kysymys oman tai muun maan viranomaisten oikeuksista päästä käsiksi 

pilvipalveluissa tallennettavaan sisältöön, on tärkeää ymmärtää, että joillakin viranomaisilla voi 

olla oikeus esittää tällaista sisältöä koskevia pyyntöjä sellaisten lakien nojalla, jotka jo koskevat 

asiakasta. Esimerkiksi maassa X toimivalle yritykselle voidaan esittää laillinen tietopyyntö, 

vaikka sisältöä säilytettäisiin maassa Y. Yleensä viranomainen, joka hakee pääsyä organisaation 

tietoihin, osoittaa tietopyynnöt suoraan kyseiselle organisaatiolle eikä pilvipalvelujen tarjoajalle. 

EU:n jäsenmaissa on yleensä voimassa lakeja, joiden perusteella lain täytäntöönpanosta vastaavat 

viranomaiset ja kansalliset turvallisuuselimet voivat vaatia pääsyä tietoihin. Lisäksi ulkomaiset 

lain täytäntöönpanosta vastaavat elimet voivat tehdä yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja 

kansallisten turvallisuuselinten kanssa saadakseen käyttöönsä EU:ssa säilytettäviä tietoja. Monilla 

mailla on itse asiassa prosesseja (kuten keskinäisiä oikeusapusopimuksia), jotka mahdollistavat 

tietojen siirron muihin maihin vastauksena asianmukaiseen lailliseen tietopyyntöön (esimerkiksi 

silloin, jos kyseessä on rikos). On kuitenkin tärkeää muistaa, että tiettyjen ehtojen täytyy lain 

mukaan täyttyä, ennen kuin asianmukaiselle lain täytäntöönpanosta vastaavalle viranomaiselle 

voidaan myöntää pääsy tietoihin. Viranomaisen, joka haluaa päästä käsiksi tietoihin, täytyy 

todennäköisesti esimerkiksi osoittaa, että sillä on pätevä syy vaatia osapuolta antamaan sisältö sen 

käyttöön, ja sen täytyy ehkä saada tähän oikeusistuimen päätös tai lupa. 

Useimmissa maissa on tiedonsaantia koskevia lakeja, joita sovelletaan myös maan rajojen 

ulkopuolella. Pilvipalvelujen yhteydessä esimerkkinä tällaisesta laista esitetään usein 

Yhdysvaltojen Patriot Act -laki. Se on hyvin samantapainen kuin monien muiden valtioiden lait, 

joiden nojalla hallituksilla on oikeus saada kansainväliseen terrorismiin ja muihin 

ulkomaantiedustelun tutkimuksiin liittyviä tietoja. Kaikki Patriot Act -lain nojalla tehdyt 

tietopyynnöt edellyttävät oikeuden määräystä, joka osoittaa, että pyyntö täyttää lain 

vaatimukset, muun muassa sen, että pyyntö liittyy lailliseen tutkintaan. 
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AWS:n käytäntö 

AWS suojaa asiakkaan sisältöä aina tiukasti riippumatta siitä, mistä asiakassisältöä koskeva 

pyyntö tulee tai kuka asiakas on. AWS ei paljasta asiakkaan sisältöä, ellei sen täydy tehdä niin 

haasteen tai tuomioistuimen päätöksen kaltaisen lainmukaisen ja sitovan määräyksen 

velvoittamana. Muiden kuin Yhdysvaltojen viranomaisten täytyy yleensä noudattaa hyväksyttyjä 

kansainvälisiä prosesseja, kuten Yhdysvaltojen hallituksen kanssa solmittua keskinäistä 

oikeusapusopimusta, saadakseen oikeusistuimelta lainmukaisen ja sitovan määräyksen. 

Selvitämme jokaisen pyynnön huolellisesti todentaaksemme sen tarkkuuden ja 

varmistaaksemme, että se täyttää sovellettavan lain vaatimukset. Kiistämme pyynnöt, jotka ovat 

liian laajoja, ylittävät pyytäjän valtuudet tai eivät täysin noudata voimassa olevia lakeja. Jos 

meidän on pakko paljastaa asiakkaan sisältö, ilmoitamme tästä etukäteen asiakkaalle, jotta 

asiakas voi hakea suojaa esittämisvelvollisuutta vastaan, ellei laki kiellä meitä tekemästä näin. 

Henkilötietosuoja EU:ssa: direktiivi 

Seuraavassa käsitellään direktiiviin1 perustuvia velvoitteita. Laajasti ottaen direktiivi sisältää 

joukon tietosuojavaatimuksia, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä. Tässä yhteydessä 

"käsittelyllä" tarkoitetaan kaikkia henkilötiedoille suoritettavia toimintoja. Direktiivissä 

henkilötiedot määritetään joiden perusteella elävä henkilö ("rekisteröity") voidaan tunnistaa. 

Lisäksi direktiivi erottelee (a) "rekisterinpitäjän" – osapuolen, joka määrittää henkilötietojen 

käsittelyn tarkoituksen ja käsittelytavat, ja (b) "tietojen käsittelijän" – osapuolen, joka käsittelee 

henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta. 

Rekisterinpitäjän tulee varmistaa, että henkilötietojen käsittely täyttää tietosuojavelvoitteet. Sen 

täytyy esimerkiksi varmistaa, että henkilötietoja käsitellään rehellisesti ja laillisesti ja että tiedot 

suojataan valtuuttamattomalta tai laittomalta käsittelyltä. 

AWS ymmärtää, että sen palveluja käytetään monenlaisten liiketoimintojen osana ja että 

toimitusketjussa voi olla mukana useita osapuolia. Silloin, kun AWS-palvelujen avulla 

tallennettava asiakassisältö sisältää henkilötietoja, yleinen ohje on kuitenkin seuraava: 

 Asiakas on näiden henkilötietojen rekisterinpitäjä, jos se määrittää tarkoituksen, jota 

varten tietoja käsitellään, ja on valinnut niiden käsittelytavan. 

 Asiakas on näiden henkilötietojen käsittelijä, jos se vain käsittelee AWS:n verkossa olevia 

henkilötietoja kolmannen osapuolen (rekisterinpitäjän, muun toimitusketjussa olevan 

kolmannen osapuolen tai yksittäisen henkilön) puolesta ja tämän osapuolen toiveiden 

mukaan. 

 

 

 

 
                                                            
1 Meidän tulee muistaa, että direktiivi ei koske EU:n jäsenmaissa perustettuja organisaatioita suoraan. 

Sen sijaan EU:n jäsenmaiden täytyy sisällyttää direktiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöönsä. 

Siksi velvoitteiden tarkassa luonteessa saattaa olla joitakin eroja eri jäsenmaiden välillä, joten asiakkaiden 

tulee selvittää, mitkä kansalliset lait heitä koskevat. 
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Täysin asiakkaan hallinnassa – mukaan lukien se, käsitelläänkö tietoja ja miten niitä käsitellään 

– olevan itsepalveluinfrastruktuurin tarjoajana AWS tarjoaa pelkkiä infrastruktuuripalveluja 

asiakkaille, jotka haluavat ladata sisältöä AWS:n verkkoon ja käsitellä sitä siellä. AWS ei tiedä, 

mitä asiakkaat lataavat sen verkkoon, joten AWS ei tiedä, sisältääkö tämä sisältö henkilötietoja. 

AWS:n asiakkaat voivat myös käyttää salausta, joka estää AWS:ää lukemasta sisältöä. AWS 

käsittelee asiakkaan sisältöä vain siinä määrin, mikä on tarpeen palvelujen tarjoamiseksi (tai 

lain tai lainmukaisen ja sitovan määräyksen noudattamiseksi). 

AWS:llä on myös käytössään järjestelmiä, toimintatapoja ja käytäntöjä, jotka estävät AWS:n 

työntekijöiden pääsyn asiakkaan sisältöön. Jos asiakas haluaa käsitellä henkilötietoja, AWS 

tarjoaa tietojenkäsittelyä koskevan lisäsopimuksen, joka auttaa asiakkaita täyttämään 

tietosuojavelvoitteensa. AWS voi myös lisätä asiakkaan tietojenkäsittelyä koskevaan 

lisäsopimukseen mallilausekkeet, jos asiakas tarvitsee niitä henkilötietojen siirtämiseen 

EU:sta Euroopan talousalueen ulkopuoliseen maahan.  

EU:n Article 29 Working Party -tietosuojatyöryhmä hyväksyi AWS:n tietojenkäsittelyä koskevan 

lisäsopimuksen mallilausekkeineen 6. maaliskuuta 2015. Tämän hyväksynnän ansiosta 

mallilausekkeita tarvitseva AWS:n asiakas voi nyt luottaa siihen, että AWS:n tietojenkäsittelyä 

koskeva lisäsopimus sisältää direktiivin edellyttämät kansainvälisiä tietovirtoja koskevat 

sopimusvelvoitteet. Lisätietoja Article 29 Working Partyn hyväksynnästä on Luxemburgin 

tietosuojaviranomaisen verkkosivustossa osoitteessa 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html. 

Rekisterinpitäjä on vastuussa sellaisten asianmukaisten teknisten keinojen ja 

organisaatiotoimien käyttöönotosta, jotka suojaavat henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai 

laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta menetykseltä tai muuttamiselta sekä 

valtuuttamattomalta julkaisemiselta tai käytöltä. Kun tietojen käsittelijä käsittelee tietoja 

rekisterinpitäjän puolesta, rekisterinpitäjä on myös vastuussa sellaisen käsittelijän 

valitsemisesta, joka käyttää riittäviä, koko suoritettavan käsittelyn kattavia teknisiä menetelmiä 

ja organisaatiokeinoja. 

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto joistakin tärkeistä tietosuojaperiaatteista, joita asiakkaat 

yleensä miettivät tässä yhteydessä. Taulukossa käsitellään myös näihin periaatteisiin liittyvien 

AWS-palvelujen osa-alueita. Tässä taulukossa oletetaan, että AWS:n asiakas on rekisterinpitäjä. 

Kuten edellä on mainittu, ymmärrämme kuitenkin, että AWS:n asiakas voi olla myös pelkkä 

tietojen käsittelijä. Myös tällaisissa tilanteissa taulukon sisällöstä saattaa kuitenkin olla hyötyä 

AWS:n asiakkaalle asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisessä suhteessa. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
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Tietosuo-
japeriaate 

Yhteenveto 
tietosuojavel-
voitteista 

Huomioon otettavaa 

Kohtuul-
lisuus 

Rekisteröidyille 
tulee antaa 
tarkat ja täydet 
tiedot 
rekisterin-
pitäjän 
henkilöllisyy-
destä, käsittelyn 
tarkoituksesta 
sekä muista 
seikoista, joita 
tarvitaan 
kohtuullisen 
käsittelyn 
takaamiseksi. 

Asiakas: Asiakas (tai sen asiakas) päättää, mitä tietoja 

kerätään ja mihin tarkoituksiin näitä tietoja käytetään. 

Monissa tapauksissa asiakkaalla on suora suhde 

rekisteröityihin, joten sillä on parhaat mahdollisuudet olla 

suoraan yhteydessä heihin. Asiakkaan tulee lisäksi tietää 

kaikkien rekisteröidyille aikaisemmin annettujen ilmoitusten 

laajuus. 

 
AWS: AWS:llä ei ole päätäntävaltaa siihen, millaista sisältöä 
asiakas säilyttää AWS-palveluissa ja mihin tarkoitukseen 
tietoja säilytetään. AWS:llä ei myöskään ole tietoja tästä 
sisällöstä (mukaan lukien siitä, sisältääkö se henkilötietoja). 
AWS:llä ei ole mahdollisuuksia tunnistaa rekisteröityjä, joiden 
henkilötietoja asiakas on tallentanut AWS-infrastruktuuriin, 
eikä ottaa yhteyttä heihin. Se ei siis voi antaa mitään tietoja 
kyseisille rekisteröidyille. 

Laillinen 
peruste 

Rekisterinpi-
täjällä täytyy 
olla tietojen 
käsittelylle 
laillinen 
peruste, joka 
täyttää 
vähintään 
yhden 
direktiivin 
ehdoista. 

Asiakas: Päättäessään, käsitelläänkö henkilötietoja ja mihin 

tarkoituksiin niitä käsitellään, asiakkaan täytyy selvittää, 

täyttääkö se vähintään yhden direktiivin ehdoista. Näitä ovat 

muun muassa rekisteröidyn antama suostumus ja se, että 

käsittelyä tarvitaan sellaisen sopimuksen täyttämiseen, jossa 

rekisteröity on osapuolena. 

 

AWS: Kuten edellä todettiin, AWS:llä ei ole päätäntävaltaa 

siihen, millaista sisältöä asiakas säilyttää AWS-palveluissa 

(eikä siis myöskään siihen, sisältävätkö tiedot henkilötietoja). 

AWS ei määritä sitä, millaisen arkkitehtuurin asiakas 

rakentaa yhdistämällä AWS-palveluja, eikä sitä, soveltuuko 

arkkitehtuuri asiakkaan tarpeisiin. AWS ei osallistu 

päätöksentekoon siitä, käsitelläänkö tietoja ja mihin 

tarkoituksiin niitä käsitellään. AWS ei siis pysty 

varmistamaan, onko käsittelylle laillinen peruste. 
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Rajoitettu 
tarkoitus 

Henkilötietoja 
saa kerätä vain 
määritettyihin, 
nimenomaisiin 
ja laillisiin 
tarkoituksiin, 
eikä niitä saa 
käsitellä tavalla, 
joka ei vastaa 
näitä 
tarkoituksia. 

Asiakas: Asiakas määrittää, mitä henkilötietoja kerätään ja 

mihin tarkoituksiin näitä tietoja käytetään. Tätä päätöstä 

tehdessään asiakkaan täytyy varmistaa, että sillä on 

määritetty, nimenomainen ja laillinen tarkoitus. Asiakas 

päättää, käsitelläänkö tietoja myöhemmin muihin 

tarkoituksiin, ja voi arvioida sen, vastaavatko nämä 

tarkoitukset alkuperäistä tarkoitusta. 

 

AWS: AWS:llä ei ole päätäntävaltaa siihen, mihin 

tarkoituksiin asiakas käyttää sisältöään tai mitä tarkoitusta 

varten se tallentaa sisältönsä AWS:n pilvipalveluihin. Jos 

asiakassisältö sisältää henkilötietoja, AWS käsittelee tällaisia 

tietoja vain siinä määrin, mikä on tarpeen kyseisen 

asiakkaan valitsemien AWS-palvelujen tarjoamiseksi 

kyseiselle asiakkaalle (niitä rajattuja tapauksia lukuun 

ottamatta, joissa AWS:n täytyy käsitellä tietoja 

noudattaakseen lakia tai lainmukaista ja sitovaa määräystä). 

 
Rekisteröi-
tyjen 
oikeudet 

Rekisteröidyille 
täytyy antaa 
mahdollisuus 
käyttää 
henkilötietojaan 
ja saada 
oikaistua, 
poistettua tai 
estettyä sellaiset 
henkilötiedot, 
joita käsitellään 
muuten kuin 
direktiivin 
mukaisesti. 

Asiakas: Asiakas säilyttää AWS-palveluihin tallennettavan 

sisällön hallinnan ja voi siis päättää, miten rekisteröidyt 

voivat päästä käsiksi kyseiseen sisältöön sisältyviin 

henkilötietoihinsa. Asiakas voi myös parhaiten vastata 

rekisteröidyn pyyntöön tai valitukseen, joka liittyy 

asiakkaan tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen. 

 

AWS: Kuten edellä on selitetty, AWS:llä ei ole päätäntävaltaa 

siihen, millaista sisältöä asiakas säilyttää AWS-palveluissa ja 

mihin tarkoitukseen se säilyttää näitä tietoja. AWS:llä ei 

myöskään ole tietoja tästä sisällöstä (mukaan lukien siitä, 

sisältääkö se henkilötietoja). AWS:llä ei ole mahdollisuutta 

tunnistaa rekisteröityjä, joiden henkilötietoja asiakas on 

tallentanut AWS-infrastruktuuriin (muuten kuin tapauksissa, 

jotka liittyvät asiakkaaseen itseensä), eikä ottaa yhteyttä 

heihin. Se ei siis voi antaa mitään tietoja kyseisille 

rekisteröidyille. AWS ei pysty yhdistämään palveluissaan 

säilytettäviä tietoja keneenkään tiettyyn henkilöön. Nämä 

tiedot ovat asiakkaan yksinomaisessa hallinnassa. 

Tarkkuus Rekisterinpi-
täjien täytyy 
varmistaa, että 
henkilötiedot 
ovat tarkkoja ja 
ajantasaisia. 

Asiakas: Asiakas hallitsee AWS-palveluissa säilyttämiään 

henkilötietoja. Se on siksi vastuussa näiden tietojen 

tarkkuuden varmistamisesta ja ylläpidosta (ja voi päivittää ja 

korjata tietoja tarvittaessa). Koska asiakas hallinnoi 

suojausta pilvessä, se myös pystyy varmistamaan, että se on 

ottanut käyttöön riittävät keinot tietojen suojaamiseksi 

vioittumiselta. 

AWS: AWS:llä ei ole päätäntävaltaa siihen eikä tietoa siitä, 
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minkätyyppistä sisältöä asiakas haluaa säilyttää AWS-

palveluissa. AWS ei syötä eikä muokkaa mitään tietoja 

asiakkaan puolesta. Se ei siksi pysty varmistamaan näiden 

tietojen tarkkuutta eikä päivittämään niitä. Tyypin 2 SOC 1 

-raportti sisältää kuitenkin tietoja ohjausmekanismeista, 

joiden avulla AWS varmistaa tietojen eheyden 

pilviympäristön tasolla.  

Tietojen-
turva 

Rekisterinpi-
täjät ovat 
vastuussa 
sellaisten 
asianmukaisten 
teknisten 
keinojen ja 
organisaatio-
toimien 
käyttöönotosta, 
jotka suojaavat 
henkilötiedot 
vahingossa 
tapahtuvalta tai 
laittomalta 
tuhoamiselta, 
vahingossa 
tapahtuvalta 
menetykseltä 
tai muuttami-
selta sekä 
valtuuttamat-
tomalta 
julkaisemiselta 
tai käytöltä. 

Asiakas: Asiakas on yksin sellaisessa asemassa, jossa se 

pystyy määrittämään, soveltuuko jokin tietty asiakkaan 

suunnittelema tai käyttöönottama suojausarkkitehtuuri 

johonkin tiettyyn henkilötietoja sisältävään sisältötyyppiin. 

Asiakkaat ovat vastuussa suojauksesta pilvessä, mukaan 

lukien oman sisältönsä (ja kaikkien sisällön sisältämien 

henkilötietojen) suojaus sekä soveltuvan arkkitehtuurin 

käyttöönotto AWS-palvelujen avulla. Varsinkin asiakkaat 

ovat vastuussa (a) AWS-palvelujen määrittämisestä oikein, 

(b) saatavilla olevien palvelujen hallintatoimien 

käyttämisestä ja (c) ryhtymisestä tarpeellisiksi katsomiinsa 

toimenpiteisiin, jotta tietoturva voidaan pitää tarvittavalla 

tasolla ja varmuuskopioida henkilötiedot esimerkiksi 

suojaamalla henkilötiedot luvattomalta käytöltä salaamalla 

ne ja ottamalla käyttöön arkistointirutiinit. 

 
AWS: AWS vastaa pilviympäristön suojauksen 

hallinnasta. Kattava luettelo kaikista AWS-pilvipalvelujen 

ydininfrastruktuuriin, alustoihin ja palveluihin 

rakennetuista turvatoimista on valkoisessa kirjassa 

Overview of Security Processes3. 

 

AWS tarkistuttaa suojaustoimensa ulkoisilla tarkastajilla, 

mukaan lukien AWS-palvelujen tarjoamiseen käytettävien 

fyysisten tietokeskusten turvallisuuden. Jos asiakas pyytää 

raporttia kirjallisesti ja allekirjoittaa salassapitosopimuksen, 

AWS antaa asiakkaalle yhteenvedon tarkastajien raportista, 

jotta asiakas voi varmistua AWS:n suojaustoimien 

riittävyydestä. AWS antaa tämän yhteenvedon myös 

tietosuojaviranomaisille näiden sitä pyytäessä. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/aws-security-best-practices.pdf
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Tietojen 
säilyttä-
minen 

Henkilötietoja 
ei saa säilyttää 
(tunnistetta-
vassa 
muodossa) 
pidempään 
kuin mitä 
niiden 
keräämisen tai 
lisäkäsittelyn 
tarkoitus 
edellyttää. 

Asiakas: Asiakas päättää, mihin tarkoituksiin AWS:n 

pilvipalvelussa säilytettäviä henkilötietoja käytetään, ja 

miten pitkään niitä on tarve säilyttää. Asiakas voi poistaa 

tai anonymisoida henkilötiedot, kun niitä ei enää tarvita. 

 
AWS: AWS ei tiedä, sisältävätkö tallennetut tiedot 

henkilötietoja, eikä se tiedä, miksi asiakas käsittelee jotakin 

tiettyä pilvipalveluun tallennettua tietoa. AWS ei siksi 

myöskään voi määrittää, miten pitkään tietoja on tarpeen 

säilyttää tämän tarkoituksen saavuttamiseksi. 

 

Kun asiakas poistaa sisältönsä AWS-palveluista, sisältö 

muunnetaan luku- tai käyttökelvottomaksi. AWS:n 

vakiokäytäntöjen ja poistoaikataulujen mukaisesti sisällön 

tallentamiseen käytetyt AWS:n verkon tallennusalueet 

pyyhitään, ennen kuin ne otetaan uudelleen käyttöön ja 

niiden päälle kirjoitetaan. AWS:n toimintatavat sisältävät 

myös turvallisen käytöstäpoistoprosessin, jota käytetään, 

ennen kuin AWS-palvelujen tarjoamisessa käytettävä 

tallennusväline poistetaan käytöstä. Osana tätä prosessia 

tallennusväline demagnetoidaan tai pyyhitään ja hävitetään 

tai poistetaan käytöstä fyysisesti alan vakiokäytäntöjen 

mukaisesti. 

Siirtäminen Henkilötietoja 
ei saa siirtää 
Euroopan 
talousalueen 
ulkopuoliseen 
maahan tai 
territorioon, 
ellei kyseinen 
maa tai 
territorio 
varmista, että 
henkilötietojen 
käsittelyyn 
liittyvät 
rekisteröityjen 
oikeudet ja 
vapaudet on 
suojattu 
riittävän hyvin. 

Asiakas: Asiakas voi valita AWS-alueet, joilla niiden sisältö ja 

palvelimet sijaitsevat. Asiakas voi halutessaan ottaa AWS-

palvelut käyttöön vain EU:ssa (Saksassa tai Irlannissa) 

sijaitsevilla AWS-alueilla. 

 

AWS: AWS ei siirrä asiakkaan sisältöä asiakkaan valitsemien 

alueiden ulkopuolelle, ellei tämä ole tarpeen lain tai 

lainmukaisen ja sitovan määräyksen noudattamiseksi. AWS 

tarjoaa asiakkaille tietojenkäsittelyä koskevan lisäsopimuksen, 

jonka avulla asiakkaat voivat täyttää tietosuojavelvoitteensa. 

AWS voi myös lisätä asiakkaan tietojenkäsittelyä koskevaan 

lisäsopimukseen mallilausekkeet, jos asiakas tarvitsee niitä 

henkilötietojen siirtämiseen EU:sta Euroopan talousalueen 

ulkopuoliseen maahan. EU:n Article 29 Working Party -

tietosuojatyöryhmä hyväksyi AWS:n tietojenkäsittelyä 

koskevan lisäsopimuksen mallilausekkeineen 6. maaliskuuta 

2015. Tämän hyväksynnän ansiosta mallilausekkeita tarvitseva 

AWS:n asiakas voi nyt luottaa siihen, että AWS:n 

tietojenkäsittelyä koskeva lisäsopimus sisältää direktiivin 

edellyttämät kansainvälisiä tietovirtoja koskevat 

sopimusvelvoitteet. Lisätietoja Article 29 Working Partyn 

hyväksynnästä on Luxemburgin tietosuojaviranomaisen 



Amazon Web Services – EU:n henkilötietosuojaa koskeva valkoinen kirja Marraskuu 2016 

 

Sivu 16 / 17 

verkkosivustossa osoitteessa 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/

03/AWS/index.html. 

 

Tietojenkäsittelyä koskevan lisäsopimuksen ja 

mallilausekkeiden lisäksi asiakkaat, jotka haluavat siirtää 

henkilötietonsa AWS:n EU-alueilta Yhdysvalloissa sijaitsevilla 

alueille hyötyvät AWS:n osallistumisesta EU-U.S. Privacy 

Shield Framework -sopimukseen. EU-U.S. Privacy Shield 

Framework ei vaikuta siihen, miten asiakkaat käyttävät AWS-

palvelua. Se antaa käyttöön täydentävän, EU-sanktioilla 

suojatun mekanismin siirtää henkilötietoja EU-alueelta 

Yhdysvaltoihin. Lisätietoja Yhdysvalloissa toimiville 

palveluntarjoajille EU-U.S. Privacy Shield Framework -

sopimuksen nojalla asetettavista velvoitteista on Euroopan 

unionin komission sivustossa osoitteessa 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm ja EU-U.S. 

Privacy Shield Framework sivustossa osoitteessa 

https://www.privacyshield.gov/welcome. 

 

Tietoturvaloukkaukset 

Koska asiakkaat AWS-palveluja käyttäessään säilyttävät henkilötietojen hallinnan ja valvonnan, 

niillä on myös vastuu valvoa, ettei niiden omassa ympäristössä tapahdu tietoturvaloukkauksia. 

Niiden tulee myös voimassa olevan lain mukaisesti ilmoittaa mahdollisista 

tietoturvaloukkauksista viranomaisille sekä henkilöille, joihin loukkaus vaikuttaa. Vain asiakas 

pystyy hoitamaan tämän vastuualueen. 

Asiakkaat hallitsevat omia käyttöoikeusavaimiaan ja määrittävät, kuka saa käyttää niiden AWS-

tiliä. AWS ei näe käyttöoikeusavaimia eikä tiedä, kenellä on valtuudet tilille kirjautumiseen. 

Asiakas on siksi vastuussa käyttöoikeusavaimien käytöstä, väärinkäytöstä, jakelusta ja 

häviämisestä. 

Jos laki niin vaatii, AWS ilmoittaa asiakkaalle viipymättä saadessaan tietoonsa AWS:n verkkoon 

liittyvien AWS:n suojausstandardien loukkauksen. 

Alihankkijat 

AWS käyttää palvelujensa tarjoamisessa osittain ulkoisia alihankkijoita. Alihankkijoillamme ei 

kuitenkaan ole pääsyä asiakkaan sisältöön. Lisäksi AWS käyttää vain alihankkijoita, joihin 

luotamme. Varmistamme tarvittavien standardien säilymisen soveltuvilla sopimuskeinoilla. 

Asiakkaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajat 

Kuten aikaisemmin tässä asiakirjassa kuvataan, AWS-ympäristö on myös yhteydessä 

kolmannen osapuolen (esimerkiksi Internet-palveluntarjoajan) suoraan tarjoamiin palveluihin. 

Nämä kolmannet osapuolet ovat vastuussa omista järjestelmistään ja niiden suojauksesta, eikä 

AWS ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten toimista. 

http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://www.cnpd.public.lu/en/actualites/international/2015/03/AWS/index.html
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm
https://www.privacyshield.gov/welcome
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Muuta huomioon otettavaa 

Tässä valkoisessa kirjassa ei käsitellä direktiivin lisäksi muita henkilösuojaan liittyviä lakeja, 

joilla saattaa olla vaikutus asiakkaan toimintaan, eikä mitään toimialakohtaisia vaatimuksia. 

Yksittäiseen asiakkaaseen vaikuttavat tietosuoja- ja henkilösuojalait vaihtelevat muun muassa 

sen mukaan, missä asiakas harjoittaa liiketoimintaa, millä toimialalla se toimii, millaista sisältöä 

se haluaa tallentaa, mistä tai keneltä sisältö on peräisin ja missä sisältöä säilytetään. 

Henkilösuojavelvoitteistaan epävarmojen asiakkaiden tulisi ensin varmistaa, että he tuntevat ja 

ymmärtävät toimintaansa koskevat vaatimukset, ja pyytää tarvittaessa neuvoja asiantuntijoilta. 

Loppuhuomautukset 

AWS:lle turvallisuus on aina kaikkein tärkeintä. Toimitamme palveluja sadoille tuhansille 

yrityksille, oppilaitoksille ja viranomaisille yli 190 maassa. Asiakkaidemme joukkoon kuuluu 

muun muassa rahoitus- ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajia, jotka ovat uskoneet haltuumme 

erittäin arkaluonteisia esimerkiksi yksityishenkilöiden terveydentilaan ja taloudelliseen 

asemaan liittyviä tietoja. 

AWS-palvelut on suunniteltu antamaan asiakkaille joustavia mahdollisuuksia ratkaisujen 

määrittämiseen ja käyttöönottoon sekä oman sisällön hallintaan säilytyspaikka ja -tapa sekä 

käyttöoikeuden mukaan lukien. AWS:n asiakkaat voivat luoda omia suojattuja sovelluksia ja 

tallentaa sisältöä turvallisesti AWS-palveluihin. 

Lisätiedot 

Jotta asiakkaat saavat hyvän kuvan siitä, miten he voivat täyttää tietosuoja- ja 

henkilösuojavaatimuksensa, suosittelemme lukemaan AWS:n sivustossa julkaistut riskejä, 

vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta käsittelevät valkoiset kirjat, parhaat käytännöt, 

tarkistusluettelot ja ohjeet. Nämä julkaisut ovat saatavina osoitteissa 

http:/aws.amazon.com/compliance ja http://aws.amazon.com/security. 

AWS tarjoaa myös koulutusta AWS-pilviympäristössä käytettävien tehokkaiden ja turvallisten 

korkean käyttöasteen sovellusten suunnittelussa, kehittämisessä ja käytössä sekä AWS:n 

palvelujen ja ratkaisujen käytössä. Tarjoamme maksuttomia opetusvideoita, omaan tahtiin 

suoritettavia kursseja sekä kouluttajan pitämiä oppitunteja. Lisätietoja AWS:n koulutuksesta on 

osoitteessa http://aws.amazon.com/training/. 

AWS-sertifioinnit ovat todistuksia teknisistä taidoista ja osaamisesta turvallisten ja luotettavien 

pilvipohjaisten sovellusten rakentamisessa AWS:n teknologian avulla. Lisätietoja AWS-

sertifioinneista on osoitteessa http://aws.amazon.com/certification/. 

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys AWS:ään osoitteessa https://aws.amazon.com/contact-us/Saat 

lisätietoja myös ottamalla yhteyden paikalliseen AWS-edustajaasi. 

http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/compliance
http://aws.amazon.com/security
http://aws.amazon.com/training/
http://aws.amazon.com/certification/
https://aws.amazon.com/contact-us/

