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Microsoftin pilven tietosuoja ja 

vaatimustenmukaisuus



Uudet vakiosopimuslausekkeet ja tietosuojaneuvoston 

suositukset
Euroopan komissio hyväksyi 4.6.2021 uudet vakiolausekkeet, jotka tulevat korvaamaan nykyiset vakiolausekkeet ja 

sisältävät uusia tiedon suojaamiseen liittyviä kohtia.

 Uudet vakiosopimuslausekkeet tulee olla uusien sopimusten osalta käytössä 27.9.2021 mennessä

 Vanhoja vakiosopimuslausekkeita voidaan vielä käyttää 27.12.2022 saakka

Euroopan tietosuojaneuvosto (European Data Protection Board, ”EDPB”) julkisti 21.6.2021 lopulliset 

omat suosituksensa tietosuojaa täydentävistä lisätoimista. Nämä suositukset täydentävät uusia 

vakiolausekkeita ja niiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä toteuttamaan asianmukaisia täydentäviä 

suojatoimia tarvittaessa. Suositukset annettiin, koska yleinen tietosuoja-asetus ja EU-tuomioistuin eivät 

kumpikaan määrittele mitä mahdollisesti tarvittavat täydentävät suojatoimet ovat. Suosituksissa 

kuvaillaan esimerkkien kera prosessi sen arvioimiseksi tarvitaanko suojatoimia ja mitkä suojatoimet 

olisivat sopivia.

• Tiedonsiirtojen kartoitus

• Arviointi, huomioitava siirron tapauskohtaiset olosuhteet, kyseessä olevan kolmannen maan lainsäädäntö, käytössä oleva 

siirtoperuste. 

• Tietojen viejät ovat vastuussa konkreettisen arvioinnin tekemisestä. Arviointi on myös dokumentoitava huolellisesti.

• Jos käytettyyn siirtoperusteeseen sisältyvät suojatoimet eivät ole sellaisenaan riittäviä, niitä voidaan tietyissä tilanteissa 

täydentää teknisillä, organisatorisilla tai sopimuspohjaisilla suojatoimilla.

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_recommendations_202001vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf


Yksityisensuoja

Asiakas kontrolloi tietojansa

Microsoft suojaa tiedot levylla ja siirettäessä

verkossa

Asiakas päättää, missä tiedot fyysisesti sijaitsevat

Microsoft puolustaa tietojasi

Varmistamme, että tietosi ovat yksityisiä ja ovat 
sinun hallinnassasi. Microsoftilla ei ole 
oletusarvoisesti pääsyä sinun tietoihin.



Microsoftin uusi tietosuojaliite

 Microsoft on 15.9.2021 julkistanut uuden pilvipalveluiden tietosuojaliitteen DPA:n (Data 

Processing Addendum). DPA:ssa Microsoft sitoutuu noudattamaan viimeisempiä EU:n tietosuoja-

asetuksen ehtoja mahdollisissa GDPR:n alaisien henkilötietojen siirrossa Euroopan talousalueen 

ulkopuolelle.

 Uudet vakiosopimuslausekkeet sisältävät uusia tiedon suojaamiseen liittyviä menetelmiä

• Microsoft on ottanut käyttöön vakiosopimuslausekkeet ja ne on allekirjoitettu Microsoft Ireland

Operations Limited (MIOL), Microsoftin EU-pohjaisena prosessoijana, ja Microsoft Corporation, 

EU:n ulkopuolisena prosessoijan, välillä. 

• Uusi sopimus on Service Trust -portaalissa ja se koskee sekä tuotteitamme että ammatillisia 

palveluitamme (Professional Services). Kun Microsoft allekirjoittaa P2P SCC: t sekä tietojen tuojana 

että viejänä, Microsoft ottaa lisää vastuuta EU:n velvoitteiden noudattamiseen.

https://aka.ms/DPA
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fservicetrust.microsoft.com%2FViewPage%2FTrustDocumentsV3%3Fcommand%3DDownload%26downloadType%3DDocument%26downloadId%3Dd4e2c91a-1c8f-40f6-a1ae-432f5dc2d6f5%26tab%3D7f51cb60-3d6c-11e9-b2af-7bb9f5d2d913%26docTab%3D7f51cb60-3d6c-11e9-b2af-7bb9f5d2d913_DPIA&data=04%7C01%7CJuha.Karppinen%40microsoft.com%7C65d278138e2a42408da908d97c185b87%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637677266771401165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UQ%2FCtCPHCj%2FHHbGbmFrfhSGKRqmWUAaDTFIYh6XJ0ho%3D&reserved=0


Microsoftin tuotteiden ja palveluiden 

tietojenkäsittelusopimus

Linkki DPA:n

https://aka.ms/DPA


EU ja USA julkistivat aiesopimuksen 25.3.2022

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_2100
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2087


Läpinäkyvyys

Kerromme avoimesti prosesseistamme sekä heidän  
tietojemme käytöstä ja suojauksesta

Näytämme maantieteellisen sijainnin, missä asiakasdata sijaitsee

Tarjoamme näkyvyyden miten asiakasdataa käsitellään, miten

suojaamme sen ja miten asiakas voi kontrolloida dataansa.

Julkaisemme viranomaisten tietopyyntöjen lukumäärät

.

Teemme yhteistyötä kansallisten kyberturvallisuusyksiköiden 

kanssa ympäri maailmaa tarjotaksemme heille näkyvyyden 

alustaan, lähdekoodiin ja prosesseihin



Microsoft ei luovuta tietoja viranomaisille

Asiat joihin voisimme vedota oikeudessa:

 Asiakkaan sopimus on Microsoft Ireland Limitted -kanssa

 Eurooppalainen asiakas -> Microsoftin täytyy noudattaa myös asiakkaan maan lakeja

 Data sijaitsee EU-alueella

Katso myös EU-mallisopimuslausekkeet lauseke 15



Viranomaisten tietopyynnöt

Sitoudumme sopimuksellisesti siihen, että emme tarjoa viranomaiselle suoraa pääsyä 
asiakastietoihin. Jos viranomaiset haluavat päästä tietoihin, sen täytyy tapahtua
asianmukaisesti lakeja noudattaen.

1. Uudelleen

ohjaus

asiakkaalle

2. Lain 

voimainen

pyyntö

3. Ilmoitus

“The Law Enforcement Request Report” julkaistaan puolivuosittain, jossa kerrotaan pyyntöjen

yksityiskohdat https://aka.ms/MSLERR

• 01-06/2021: 27 809 pyyntöä, joista 121 pyyntöä valvontaviranomaisilta ympäri maailmaa 

koski yli 50 henkilön organisaatioita

• 70 tapauksessa nämä pyynnöt hylättiin, 51 tapauksessa jotain tietoa luovutettiin

• Näistä oli 2 pyyntöä US viranomaisilta muiden maiden organisaatoihin

https://aka.ms/MSLERR


Data Transfer white paper

“Moreover, outside of the United States, 

Microsoft does not provide, and has never 

provided, EU enterprise customer’s personal 

to a jurisdiction that was not the same as that 

in which the enterprise was located in 

respond to government demands for data.”

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2184913&clcid=0x409&culture=en-us&country=US


Data Transfer white paper

https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy


Tekniset lisäsuojausmekanismit



Tietoturva
Autamme sinua suojaamaan tietosi

Kehitämme ja ylläpidämme markkinoiden kattavinta tietoturvasympäristöä

Investoimme 20 miljardia $ neljän vuoden aikana kyberturvallisuuteen

Yli 3500 tietoturva-ammattilaista turvaamaan palvelinkeskuksia ja 

estämään hyökkäyksiä signaalitietokantaa hyödyntäen

Yli 30 miljardia sähköpostin haittaohjelmaa torjuttiin 2020.

Kehitämme ja tarjoamme asiakkaille innovatiivisia lisäturvakontrolleja 

tietoturvan  takaamiseksi.

2.5 miljardia päivittäistä pilvipalveluiden havaintoa esti lähes 6 

miljardia uhkaa asiakkailla vuonna 2020.



Suojaa tietojen
kuuntelulta
käyttäjien välillä

5.

Päästä päähän

salaus

käyttäjien

välillä

Suojaa tietoja 

koneiden muistiin 

ladattaessa

4.

Asiakkaan data 

muistissa

Suojaa fyysisen
tallennuksen

3. 

Asiakkaan data 

tallennettuna

(at rest) 

Suojaa
asiakastietojen

joukkokuuntelulta

2.

Asiakkaan data 

datakeskusten

välillä (in 

transit) 

Suojaa käyttäjää 

viestinnän 

sieppaukselta ja auttaa 

varmistamaan 

tapahtuman eheyden

1. 

Asiakkaan data 

käyttäjän ja 

palveluiden

välillä (in 

transit)

Tietoturva – datan salaaminen

Microsoft kontrolloima salaus:

https://aka.ms/msazureencryption

https://aka.ms/o365contentencryption

Asiakkaiden kontrolloima salaus:

https://aka.ms/msazureprotection

https://aka.ms/mscloudCMkryptering

Double Key Encryption:

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/double-key-encryption?view=o365-

worldwide

https://aka.ms/msazureencryption
https://aka.ms/o365contentencryption
https://aka.ms/mscloudCMkryptering
https://aka.ms/mscloudCMkryptering
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/double-key-encryption?view=o365-worldwide


Azure– datan salausmekanismit

Azure palveluiden tuki eri avainhallintavaihtoehdoille- https://docs.microsoft.com/en-

us/azure/security/fundamentals/encryption-models#supporting-services

There are three scenarios for server-side encryption:

Server-side encryption using Service-Managed keys

• Azure Resource Providers perform the encryption and decryption operations

• Microsoft manages the keys

• Full cloud functionality

Server-side encryption using customer-managed keys in Azure Key Vault

• Azure Resource Providers perform the encryption and decryption operations

• Customer controls keys via Azure Key Vault

• Full cloud functionality

Server-side encryption using customer-managed keys on customer-controlled hardware

• Azure Resource Providers perform the encryption and decryption operations

• Customer controls keys on customer-controlled hardware

• Full cloud functionality

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/fundamentals/encryption-models#supporting-services


Microsoft pilvipalveluiden sertifioinnit & auditoinnit

Microsoft pilvipalvelut auditoidaan säännöllisesti

- Sertifikaatista riippuen 3 tai vähintää 6kk välein

- Auditoinnit suorittaa ulkopuolinen sertifioitu

auditointiorganisaatio (Deloitte, KPMG & Schellman)

Salausavainten käyttöä voidaan lokittaa ja seurata mihin käytetään Azure Key Vault logging | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/logging?tabs=Vault


Datan sijainti ja siihen pääsy EU:n 

ulkopuolelta



Asiakkaille saatavilla olevat tuotekohtaiset “Data Location Maps” -sivustot

We provide information about Microsoft's data location policies and strategies adopted by each Online Service in the 

Trust Center: Microsoft Privacy - Where is Your Data Located with links to sites with details on data residency and transfer

Azure DevOps Services
Microsoft 365
Microsoft Azure
Microsoft Azure Active Directory
Microsoft Cloud App Security
Microsoft Defender for Endpoint
Microsoft Defender for Identity Personal Data Policy

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
Microsoft Dynamics 365 for Field Service
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations
Microsoft Intune
Microsoft Power BI
Microsoft Professional Services
Microsoft Threat Protection

https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/data-location
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/product-overview
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2051005
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2168765
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2092972
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2141989
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2167373
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2167194
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2093815
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2093816
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2094005
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2051008
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/admin/service-admin-where-is-my-tenant-located
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2070327
https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2129596


Microsoft Azure - pääsy dataan EU ulkopuolelta

https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/data-

residency/#overview

 Microsoft ei tallenna tai käsittele asiakastietoja asiakkaan 

määrittämän Geon ulkopuolella jos asiakas ei ole itse niin määritellyt 

tai ratkaisua käytetään EU/ETA –ulkopuolelta

 Asiakas itse päättää, kopioidaanko dataa kahden maantieteellisen 

alueen välillä tietojen redundanssia tai muita toiminnallisia 

tarkoituksia varten. Esimerkiksi georedundantti tallennus replikoi 

Blob-, File-, Queue- ja Table-tiedot kahden alueen välillä samalla 

Geolla parantaakseen tietojen kestävyyttä palvelinkeskuksen suuren 

katastrofin sattuessa.

https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/data-residency/#overview


Microsoft Power BI – datan sijainti

https://docs.microsoft.com/en-us/power-

bi/admin/service-admin-where-is-my-tenant-located

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/admin/service-admin-where-is-my-tenant-located


Lupaus uudeksi datan EU-sisärajaksi

Tietojen tallennus ja käsittely:

• Microsoft tallentaa ja käsittelee EU-alueen asiakkaiden henkilötietoja vain EU:n 

sisällä, mukaan lukien diagnostiikkatiedot, palveluiden tuottamat tiedot ja 

tiedot, joita Microsoft käyttää teknisen tuen toimittamiseen

• Kyberturvallisuuteen liittyvät havaintotiedot poikkeus

• Tämä sitoumus koskee kaikkia kolmea pilvipalveluamme - Azurea, Microsoft 

365 (mukaan lukien Teams ja OneDrive for Business) ja Dynamics 365 (mukaan 

lukien PowerPlatform),  sekä niihin liittyviä asiakkaiden tukitoimintoja.

Asiakaspalvelut ja tuki:

 Historiallisesti olemme käyttäneet ns. "seuraa aurinkoa" -mallia tukihenkilöstön 

palvellessa asiakkaita eri aikavyöhykkeiltä.

 Jatkossa asiakkaat voivat valita ja käyttää tukihenkilöstöä, jotka työskentelevät 

vain EU maissa tai joiden osalta Euroopan komissio on tehnyt päätöksen 

riittävästä tietosuojan tasosta.

 Poikkeuksena on vakavat ongelmatilanteet, joissa on pakko ottaa 

tuotekehitysorganisaatiota mukaan ongelman selvittämiseen.



Answering Europe’s Call: Storing and Processing EU 

Data in the EU - EU Policy Blog (microsoft.com)

EU Data Boundary for the Microsoft Cloud

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/12/16/eu-data-

boundary-for-the-microsoft-cloud-a-progress-report/

https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/05/06/eu-data-boundary/
https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2021/12/16/eu-data-boundary-for-the-microsoft-cloud-a-progress-report/


Findata : Toisiolain muiden palvelutarjoajien tietoturvallinen 

käyttöympäristö

Uusi versio julkaistu - vaihtoehtoisesti ympäristöt voivat olla pilvipalveluissa

https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisallot/microsof

t/huippumoderni-tietoturvasertifioitu-

tutkimusymparisto-mahdollistaa-entista-laajemman-

terveystutkimuksen/

https://findata.fi/uutiset/tietoturvallisia-kayttoymparistoja-koskevan-maarayksen-uusi-versio-julkaistu/
https://www.mediuutiset.fi/kumppanisisallot/microsoft/huippumoderni-tietoturvasertifioitu-tutkimusymparisto-mahdollistaa-entista-laajemman-terveystutkimuksen/


Kestävää digitalisaatiota 
vauhdittamassa

Datakeskus julkistus



Datakeskukset on suunniteltu 
toimimaan sataprosenttisesti 
päästöttömällä energialla ja 
yhteistyömme kautta energiayhtiö 
Fortum tulee kierrättämään 
datakeskusten palvelimien 
jäähdytyksestä syntyvän 
hukkalämmön kaukolämmöksi 
Espoossa, Kauniaisissa ja 
Kirkkonummella.

Valmistuessaan datakeskukset 
vähentävät Suomen vuotuisia 
hiilidioksidipäästöjä 400 000 
tonnilla. 

Kuvat: Fortum



Datakeskusalue (Cloud 

Region) koostuu useista 

datakeskuksista, jotka 

tulevat sijaitsemaan 

läntisellä Uudellamaalla.

Kussakin datakeskuksessa 

on useita erillisiä 

konesaleja.



Kestävän digitalisaation hyödyt

Vihreään energiaan 

siirtyminen 

Suomessa 

vauhdittuu.

Datakeskukset 

hyödyntävät 100% 

päästötöntä 

energiaa.

Hukkalämpö kattaa 
40% Espoon, 
Kauniaisten ja 

Kirkkonummen noin 
250 000 

kaukolämmön 
käyttäjän 

lämmöntarpeesta.

Suomen vuotuiset 
hiilidioksidipäästöt 
vähenevät arviolta 

noin 400 000 
tonnilla.



“Kaikki voittavat päätöksessä investoida 

datakeskukseen, joka myös tuottaa lämpöä 

kaupungeillemme ja koteihimme. Se nopeuttaa 

Suomen digitaalista kasvua ja samalla puhdistaa 

energiajärjestelmäämme. Toivon, että tämä 

yhteistyö näyttää mallia muille maille ja 

kaupungeille, jotka etsivät keinoja yhdistää 

siirtymän ilmastoneutraaliuteen ja digitaalisen 

kilpailukyvyn,” sanoo pääministeri Sanna 

Marin.

Microsoft ja Fortum yhteistyöhön – Microsoft rakentaa Suomeen datakeskusalueen, joka tuottaa 

päästötöntä kaukolämpöä Fortumin asiakkaille pääkaupunkiseudulla – Uutishuone

https://news.microsoft.com/fi-fi/2022/03/17/microsoft-rakentaa-suomeen-datakeskusalueen/
https://twitter.com/MarinSanna/status/1504514365676003338


Lisätietoja Asiakkaiden sitaatit

• Microsoftin asiakkaat ja kumppanit 

tukevat uutta datakeskushanketta –

Uutishuone

Lehdistötiedotteet

• Globaali lehdistötiedote

• Suomenkielinen lehdistötiedote

Virtuaalinen

lehdistötilaisuus

• Katso tallenne täällä

Sivusto paikallisille

yhteisöille

• Datakeskusalue Suomi | Microsoft in 

your community

https://news.microsoft.com/fi-fi/2022/03/17/microsoftin-asiakkaat-ja-kumppanit-osoittavat-tukensa/
https://news.microsoft.com/europe/2022/03/17/microsoft-announces-intent-to-build-a-new-datacenter-region-in-finland-accelerating-sustainable-digital-transformation-and-enabling-large-scale-carbon-free-district-heating/
https://news.microsoft.com/fi-fi/2022/03/17/microsoft-rakentaa-suomeen-datakeskusalueen/
https://lehdistotilaisuus.videosync.fi/lehdistotilaisuus
https://local.microsoft.com/communities/emea/suomidc/


Kiitos!!

Juha.Karppinen@microsoft.com

050 379 9637

Juha Karppinen | LinkedIn

mailto:Juha.Karppinen@microsoft.com
https://www.linkedin.com/in/juha-karppinen-b017b/


Microsoftin kestävän

kehityksen ohjelma



Oppeja Microsoftin

kestävän kehityksen

matkalta

Pivipalveluihin siirtyminen

vähentää hiilidioksiidipäästöjä

Microsoftin sisäisellä “Hiilimaksulla” 

rahoitetaan innovaatioita

ja se ohjaa organisaatiotamme oikeaan

toimintaan

Älykkäät rakennukset auttoivat 

vähentämään energiankulutusta jopa 20%

Älykäs veden käytön seuranta

vähentää veden kulutusta

Lopetaan muovin käyttö kaikessa

pakkaamisessa



Ymmärrä päästösi verattuna Microsoftin

pilvipalveluihin – Emission Impact Dashboard

Microsoft 

Sustainability Calculator >

Visualize greenhouse 

gas emissions 

associated with your 

Dynamics 365 and 

Azure cloud usage

Learn the root 

cause of emissions 

changes

Measure impact 

on your carbon 

footprint

Calculate how to 

further reduce 

emissions

https://www.microsoft.com/en-us/sustainability/sustainability-guide/sustainability-calculator


https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/sustainability/report


Pilvi, johon voit luottaa

Asiakkaan luottamus ei ole 

itsestäänselvyys

Olemme sitoutuneet suojaamaan 

asiakkaidemme tiedot.

Noudatamme standardeja, lakeja ja 

asetuksia.

Rakennamme luottamusta toimimalla 

yhteistyössä toimialojen ja 

regulaattorien kanssa.

“Käyttäjät arvostavat 

vain teknologiaa, johon 

he voivat luottaa.”

– Satya Nadella
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