
   
 
 

IT-palvelujen väärinkäytön seuraamukset  

Tietotekniikkarikkomuksina pidetään tietojärjestelmien käytöstä annettujen sääntöjen tai 

määräysten vastaista toimintaa tai tietojärjestelmien käyttöä Suomen lakien vastaisesti. 

Tämä toimintaohje kuvaa toimenpiteitä, joita korkeakoulun IT-palveluiden käyttäjään 

kohdistetaan, kun tietotekniikkarikkomus on havaittu tai sitä on perustellusti syytä epäillä. 

Toimenpiteet on jaettu käyttövaltuuksien rajoituksiin rikkomuksen selvitystyön ajaksi sekä 

mahdollisiin rikkomuksesta määriteltyihin seuraamuksiin. Seuraamuskäytännöt on hyväksynyt 

tietohallintojohtaja ja ne astuvat voimaan 15.02.2021. 

Korkeakoulu voi rajoittaa IT-palveluiden käyttövaltuuksia selvitystyön ajaksi 

Rajoituksista päätetään, kun tietotekniikkarikkomus on havaittu tai sitä epäillään. Valtuuksia 

rajoitetaan aina, kun perustelluista syistä epäillään, että käyttäjä on syyllistynyt 

väärinkäytökseen, ja on mahdollista, että käyttövaltuudesta on haittaa rikkomuksen 

selvittämiselle tai vahinkojen minimoimiselle. Tarvittaessa käyttäjä kutsutaan kuultavaksi. 

Työtekijöiden käyttövaltuuksien rajoittamisesta päättää esimies, henkilöstöjohtaja ja 

tietohallintojohtaja. Opiskelijoiden käyttövaltuuksien rajoittamisesta päättää opintoasioiden 

johtaja ja tietohallintojohtaja. Muihin käyttäjäryhmiin kuuluvien käyttäjien käyttövaltuuksien 

rajoittamisesta päättää tietohallintojohtaja. Rajoittamisen toteuttaa palvelun pääkäyttäjä. 

Kiireellisissä tapauksissa palvelun pääkäyttäjä voi omalla päätöksellään rajoittaa 

käyttövaltuuksia tilapäisesti, mistä tulee välittömästi ilmoittaa tietohallintojohtajalle. 

Tarvittaessa käyttäjän työasema voidaan kytkeä irti verkosta. 

Rajoitukset voidaan purkaa selvitystyön päätyttyä, jos käyttövaltuuksien palauttamisesta ei ole 

ilmeistä haittaa. 

Seuraamukset 

Järjestelmien väärinkäytöksistä voi olla seuraamuksia. 

Seuraamukset opiskelijalle 

Opiskelijaan kohdistettavia seuraamuksia voivat olla huomautus, määräaikainen 

käyttövaltuuksien menettäminen tai rajoittaminen, korkeakoulun hallinnolliset toimet 

(kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen) sekä vakavissa rikkomuksissa mahdolliset 

rikosoikeudelliset ja vahingonkorvausoikeudelliset seuraamukset. 

Huomautuksen opiskelijalle voi antaa soveltuva korkeakoulun henkilökunnan jäsen. 

Käyttövaltuuksiin kohdistuvista toimista päättää tietohallintojohtaja ja opintoasioiden johtaja. 

Käytön rajoitusaikaan ei lasketa mukaan selvitystyöhön kulunutta aikaa. Kirjallisen 

varoituksen antamisesta opiskelijalle päättää korkeakoulun rehtori ja määräaikaisesta 

erottamisesta yliopiston hallitus. Henkilön käyttövaltuudet perutaan erottamisen ajaksi. 
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Seuraamukset henkilökuntaan kuuluvalle 

Henkilökuntaa koskevia seuraamuksia voivat olla korkeakoulun työoikeudelliset toimet 

(suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, irtisanominen, palvelussuhteen purku) sekä 

vakavissa rikkomuksissa mahdolliset rikosoikeudelliset ja vahingonkorvausoikeudelliset 

seuraamukset. 

Käyttövaltuudet yksittäisiin järjestelmiin voidaan väärinkäytöksestä johtuvasta syystä evätä 

määräajaksi tai pysyvästi. Käyttövaltuuksiin kohdistuvista toimista päättää esimies, 

henkilöstöjohtaja ja tietohallintojohtaja. 

 

Seuraamukset muille käyttäjille 
Korkeakoulun henkilökuntaan tai tutkinto-opiskelijoihin kuulumattomia käyttäjiä koskevat 

seuraamukset voivat olla käyttövaltuuksien poistaminen tai rajoittaminen sekä vakavissa 

rikkomuksissa mahdolliset rikosoikeudelliset ja vahingonkorvausoikeudelliset seuraamukset.   

Käyttövaltuudet yksittäisiin järjestelmiin voidaan väärinkäytöksestä johtuvan luottamuspulan 

synnyttyä evätä määräajaksi tai pysyvästi. Käyttövaltuuksiin kohdistuvista toimista päättää 

tietohallintojohtaja. 

Esimerkkejä IT-palvelujen väärinkäytöksistä 

 

– Rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn materiaalin hallussapito ja levittäminen  

– Tekijänoikeuslainsäädännöllä suojatun materiaalin oikeudeton hallussapito ja 

levittäminen 

 

– Käyttäjätunnuksen luovuttamista on esimerkiksi  

o salasanan kertominen toiselle käyttäjälle 

o tietokoneen auki jättäminen niin, että toinen henkilö pääsee käyttämään toisen 

käyttäjätunnusta. 

 

– Tiedon luottamuksellisuuden vaarantamista on esimerkiksi 

o Salassa pidettävän tiedon luovuttaminen henkilölle, jolla ei ole oikeutta saada sitä  

o Korkeakoulun tiedonkäsittelyä koskevan ohjeistuksen noudattamatta jättäminen 

 

– Korkeakoulun tietoturvan vaarantamista on esimerkiksi  

o Henkilökohtaisen salasanan huolimaton käyttö 

o Korkeakoulun tietoturvaohjeistuksen noudattamatta jättäminen. 

 

 

Lappeenrannassa 

 

Antti Sirviö 

tietohallintojohtaja 
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