
Strategiamme tavoitteena on asiakkaiden luottamuksen ansaitseminen, toiminnan tehokkuus, 
energiamarkkinoiden ja -palveluiden uudistaminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Eettiset 
periaatteemme ja johtamisjärjestelmämme edistävät vastuullisuutta ja kestävää kehitystä 
kaikessa toiminnassamme.  Elenialaisilla ja kumppaneillamme tulee olla mahdollisuus 
työskennellä turvallisessa, terveellisessä ja motivoivassa työympäristössä.

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme 
sähköverkon uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa, mittaamme asiakkait-
temme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja 
sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle sekä myös muille infrayhtiöille. 

Soveltamisalue
ISO/IEC 27001 -standardiin pohjautuvaa 
tietoturvapolitiikkaa sovelletaan Elenia-konsernissa 
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään, jonka laajuus 
on määritelty tietoturvan hallintajärjestelmän 
sovellusalueen lausunnossa. Tämä politiikka linjaa 
tietoturvallisuutemme tahtotilan.

Tavoitteet, johtaminen ja vastuut
Tietoturvallisuuden tavoitteena on Elenian tiedon ja 
tietojärjestelmien luottamuksellisuuden, eheyden ja 
saatavuuden varmistaminen.

Elenian IT-periaatteet, perustoiminta, jatkuvuus sekä 
tietoturvan periaatteet on kuvattu Elenian ICT-
menettelyohjeessa. Vastuut ja hallintomalli on kuvattu 
Elenian kyberstrategiassa. Toimintamme noudattaa 
tietosuojalle ja tietoturvalle asetettuja lakeja, asetuksia ja 
muita säädöksiä.

Tietoturvapolitiikan periaatteita ja tavoitteita tuke-
maan julkaistaan tarvittavat menettelyohjeet. Menette-
lyohjeissa kuvataan hallinnolliset ja tekniset 
toimenpiteet tietojen ja suojaamiseksi sekä toiminnan 
jatkuvuuden varmistamiseksi normaaleissa ja 
poikkeustilanteissa.

Tietoturvallisuustyö sisältyy jokaiseen työtehtävään ja 
on jatkuva prosessi, johon jokainen sitoutuu niin omassa 
työssään kuin osana liiketoimintaprosesseja. Jokainen 
elenialainen ja Elenian yhteistyökumppani noudattaa 
toiminnassaan tätä politiikkaa, menettelyohjeita sekä 
sopimusvelvoitteita ja vastaa hallittavissaan olevan 
tiedon tietoturvallisuudesta omalta osaltaan. Päävastuu 
tietyn tiedon tai palvelun tietoturvallisuudesta on sen 
omistajalla.

Tietoteknisen järjestelmän tai palvelun tuottaja vastaa 
kyseisen palvelun tietoturvallisuudesta, tietoturvavaa-
timuksien noudattamisesta sekä tietoturvallisuuden 
jatkuvasta seurannasta ja kehittämisestä. Jokaisen 
tiedonkäsittelijän velvollisuus on viipymättä ilmoittaa 
havaitsemistaan tietoturvallisuuden puutteista ja epäi-
lemistään väärinkäytöksistä tai tietoturvarikkomuksista 
voimassaolevien ohjeiden mukaisesti.

Elenia sitoutuu jatkuvasti parantamaan tietoturvalli-
suuden hallintajärjestelmää ja arvioimaan sen 
sopivuutta, riittävyyttä ja vaikuttavuutta.

Tietoturvan käsitteet
Tietoturvallisuus Tiedon luottamuksellisuuden, eheyden 
ja saatavuuden säilyttäminen.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISMS): Liike-
toimintariskien arviointiin perustuva johtamisjärjestel-
män osa, jonka avulla luodaan, toteutetaan, käytetään, 
valvotaan, katselmoidaan, ylläpidetään ja parannetaan 
hyvää tietoturvallisuutta.

Luottamuksellisuus: Tiedot ja järjestelmät ovat vain 
niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla. Luottamukselli-
suus sidotaan henkilöiden luotettavaan tunnistamiseen 
(autentikointi) sekä tiedon käytön juridiseen kiistämättö-
myyteen.

Eheys: Tiedot ja järjestelmät ovat luotettavia, oikeita ja 
ajantasaisia, eivätkä ne ole hallitsemattomasti muuttu-
neet tai muutettavissa laitteisto- tai ohjelmistovikojen, 
luonnontapahtumien tai inhimillisen toiminnan seurauk-
sena.

Saatavuus: Järjestelmien tiedot ja palvelut ovat niihin 
oikeutettujen käytettävissä etukäteen määritellyssä vas-
teajassa. Tiedot eivät ole tuhoutuneet tai tuhottavissa 
vikojen, tapahtumien tai muun toiminnan seurauksena.

Hallintakeinot
Tietoturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen on jatkuva 
prosessi, jossa käytetään apuna hallinnollisia, fyysisiä 
ja tietoteknisiä ratkaisuja. Otamme tietoturvallisuuden 
huomioon kaikissa päätöksissämme.

Tietoturvatoimien riittävä ja oikea taso varmistetaan 
osana yrityksen riskienhallintaa tietoturvan hallinta-
järjestelmän riskienhallintametodologian mukaisesti. 
Tunnistettujen puutteiden korjaamiseen ja riskien pie-
nentämiseen tarvittavat toimenpiteet dokumentoidaan 
riskirekisteriin. Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden 
suorittamisesta vastaavat tietojen ja järjestelmien omis-
tajat.

Mittarit, seuranta ja viestintä
Tietoturvallisuudesta huolehtiminen perustuu jatkuvaan 
seu- rantaan, mittareihin sekä turvallisuustason ja poik-
keamien raportointiin. Seurantaa toteutetaan teknisin 
ja hallinnollisin keinoin. Tietoturvapäällikkö koordinoi 
tietoturvallisuuden seurantaa ja raportoi tietoturvallisuu-
den tasosta ja poikkeamista johdolle osana kvartaalira-
portointia.

Tietoturvallisuuden mittarit ovat
1. Tietoturvakoulutuksen kattavuus
2. Tietoturvasopimusvelvoitteiden täyttyminen
3. Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tilannekuva

Tietoturvakoulutus on pakollinen kaikille elenialaisille ja 
kaikille kumppaneille, jotka käyttävät Elenian tietojär-
jestelmiä. Tietojärjestelmien käyttöoikeudet voi saada 
vasta tietoturva- ja tietosuojaperehdytyksen hyväksytyn 
suorituksen ja tietoturvasitoumuksen allekirjoittamisen 
jälkeen.

Tietoturvasopimusvelvoitteiden täyttymistä ja kump- 
panien tietoturvallisuuden tasoa seurataan omavalvon-
nan avulla sekä ulkoista arviointia ja auditointia käyttäen.

Lain ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden toteami-
seksi sekä parannettavien kohteiden havaitsemiseksi 
IT-ympäristön ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden 
tasoa arvioidaan omavalvonnan avulla ja ulkoista arvioin-
tia ja auditointia käyttäen.

Tietoturvallisuudesta viestitään tietoturvan vuosikellon 
mukaisesti.

Missiomme
Elämää sähköistämässä

Visiomme
Vastuullisin energiapalveluiden  

ja markkinoiden uudistaja

Arvomme
Vastuu tulevaisuudesta | Asiakasta lähellä  

Avoin ja luotettava yhteistyö | Rohkeus uudistua 

Elenian  
tietoturvapolitiikka


