
Tietoriskit liikesuhteissa 
 Tarkistuslista yrityksen ja sen asiakkaiden ja alihankkijoiden välisen yhteistyön 

tietoriskien tunnistamiseen.  

Yritys: 
 

Ryhmä/arvioija: 

Tarkastelun kohde: Päiväys: 
 

 

Arvioi tietojen käsittely- ja menettelytapoja kaikessa yrityksen toiminnassa. Arviointiasteikko: kyllä = asia on 

kunnossa, ei = asia täytyy selvittää. Kirjaa perustelut, lisätiedot ja päätökset asioiden hoitamisesta erilliselle 

paperille tai esimerkiksi työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle, 

jotta ne eivät unohdu. 

 

 

Liikesuhteiden suunnittelu 

 Kyllä Ei  Ei  koske meitä 

Onko toiminnan jatkuvuuden kannalta liikekumppanit luokiteltu 
elintärkeisiin, tärkeisiin ja tarpeellisiin?  

  

Onko eri osapuolten valinnassa otettu myös tietoriskit huomioon? 
(Tahojen luotettavuus, kyky hallita heille luovutettuja tietoja jne.)  

  

Onko kaikilla osapuolilla sama käsitys liikesuhteiden luonteesta?    

 

 

Liiketoiminnan tietoriskien tunnistaminen 

 Kyllä Ei  Ei  koske meitä 

Onko arvioitu liikekumppaneilla tapahtuvat tilanteet, jotka aiheuttavat 
haittaa yrityksen liiketoiminnalle? 

  

Onko liikekumppaneilla kirjallinen tietoturvapolitiikka ja toimintamallit 
tietojen käsittelyyn? 

  

Onko omassa yrityksessä tietoturvapolitiikka dokumentoitu siten, että 
dokumentti voidaan luovuttaa liikekumppaneille ja kumppanit saavat sen 
perusteella kuvan toiminnan luotettavuudesta? 

  

Onko kaikkien liikekumppanien tietoturvallisuustoiminta katselmoitu 
yhteistyössä? 

  

 

Verkosto- ja alihankintasuhteiden käynnistys 

 Kyllä Ei  Ei  koske meitä 

Onko yhteistyöhön luotu yhteiset tietoturvaperiaatteet?   

Onko liikekumppanien välisiin yhteistyösopimuksiin liitetty yrityksen 
tietoturvavaatimukset sekä tietojen siirron ja käsittelyn menettelyohjeet? 

  

Sovitaanko erilliskäytäntöjä luottamuksellisten, kuten tuotekehityksen, 
tietojen käytöstä, siirto- ja suojaustavoista? 

  

Onko kaikki osapuolet koulutettu yhteisiin tietojärjestelmiin?   

 
 

Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja 

Muut riskilajit 



Onko yhteistyössä edellytettävät tietoturvaperiaatteet, menettelytavat ja 
järjestelmät koulutettu alihankkijoille? 

  

Onko suunniteltu, miten hallitaan yhteistyösuhteen päättyminen?   

 

 

Tietoturvallisuusratkaisut 

 Kyllä Ei  Ei  koske meitä 

Onko olemassa käytäntö, jolla käsitellään liikekumppanin henkilöstön 
tarve päästä yrityksen tietoliikenneverkkoon ja järjestelmiin?  

  

Onko sovittu osapuolten toimenpiteet eri häiriötilanteiden hoitamiseksi?   

Arvioidaanko liikekumppanien turvakäytäntöjä?   

 

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien käynnit yrityksessä 

 Kyllä Ei  Ei  koske meitä 

Syntyykö asiakaskäynneillä kuva oman yrityksen luotettavuudesta ja 
luottamuksellisuudesta? 

  

Pidetäänkö muiden asiakkaiden, yhteistyötahojen ja projektien tiedot 
suojassa? (Ei neuvotteluhuoneissa, ei asiakaspalvelutiloissa) 

  

Onko neuvottelutilat ääni- ja näköeristetty?   

Selvitetäänkö uusien vierailijoiden taustat riittävän huolellisesti? Koskee 
sekä kotimaisia että ulkolaisia vierailijoita. 
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