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PDCA -MALLI TIETOTURVALLISUUDEN 
INTEGROINNISSA ORGANISAATION 
LIIKETOIMINNAN JOHTAMISEEN

INTEGROITU 
TIETOTURVALLISUUDEN 
HALLINTA
OECD (2002) suosittaa, että kaikkien osa-
puolien yhteinen etu on parantaa tietoturvalli-
suutta luomalla sellainen turvallisuuskulttuu-
ri, joka edistää kansainvälistä koordinointia 
ja yhteistyötä vastaamaan haasteisiin kansan-
talouksille, kansainväliselle kaupalle sekä yh-
teiskunnalliselle, kulttuuriselle ja poliittiselle 
osallistumiselle. 

Tietoturvallisuuden hallinta on merkittä-
vä organisaatioiden johtamisen vastuualue. 
Yleisesti hyväksytyt ISO -standardit antavat 
kansainvälisesti yhteisen perustan lähestyä 
ja kehittää tietoturvallisuutta. Organisaatioi-
den yleiset johtamismallit puolestaan antavat 
mahdollisuuden toteuttaa myös tietoturval-
lisuuden johtamistoimenpiteitä tehokkaasti 
normaaliin johtamistoimeen nivoutuneena. 

Tietoturvallisuudesta ja sen käytännön to-
teuttamisesta organisaatioissa ja yhteiskun-
nassa on runsaasti ohje- ja tukimateriaalia saa-
tavissa. Merkittäviä viitejulkaisuja ovat aihetta 
käsittelevät laajaa kansainvälistä arvostusta 
saaneet standardit:

–  ISO/IEC 27001:2005 – Information 
technology – Security techniques 
– Information security management 
systems - Requirements

–  ISO/IEC 17799:2005 - Information 
technology – Security techniques - Code 
of  practice for information security 
management

–  ISO/IEC 11770–1:1996 - Information 
technology – Security techniques – Key 
management – Part 1: Framework 

Nämä standardit korostavat, että tietotur-
vallisuuden hallinnan toteuttamisessa tulee 
ottaa huomioon organisaation toiminnalliset 
ja strategiset tarpeet sekä ajan mukaan niissä 
tapahtuvat muutokset.

Tältä pohjalta suositellaan organisaati-
on tietoturvallisuuden hallinnan käytännön 
toteuttamista varten johtamismalliksi ns. 
PDCA -mallia ja tämän soveltamista osana 
organisaation yleistä johtamisjärjestelmää, 
toisin sanoen integroituna organisaation lii-
ketoiminnan johtamiseen. Tietoturvallisuu-
den hallintastandardeihin PDCA -malli on 
tullut lähinnä laajalti maailmassa levinneistä 
laadunhallinnan (eli laadukkaan johtamisen) 
ISO 9000 –standardeista.

Koska tänä päivänä tietoaiheet ovat mer-
kittävästi mukana kaikkien organisaatioiden 
kaikissa sisäisissä ja sidosryhmien välisissä 
toiminnoissa, ei tietoturvallisuuden hallintaa 
voi toteuttaa erillisellä tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmällä, vaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tulee sulauttaa (integroida) orga-
nisaation toiminnan kokonaisuudessaan kat-
tavaan johtamisjärjestelmään ja organisaation 
toimintakulttuuriin. Tästä seuraa luonnolli-
sesti, että edellä mainittu PDCA -malli tulee 
ymmärtää organisaation yleisten johtamistar-
peiden mukaisesti. Itse asiassa tältä perus-
talta kyseinen malli on alun perin aikoinaan 
kehitettykin. 

Organisaation johtaminen kattaa operatii-
visen ja strategisen johtamisen, joihin kum-
paankin sisältyy:

–  suunnittelu: toiminnan tavoitteiden ja 
niiden saavuttamiseksi käytettävien kei-
nojen määrittely

–   ohjaus: toiminnan ja sen tulosten pitämi-
nen määritellyissä tavoitteissa

–  parantaminen (kehittäminen): toiminnan 
muuttaminen suorituskyvyltään parem-
maksi

Operatiivinen johtaminen tarkoittaa joka-
päiväisen toiminnan johtamista organisaation 
kaikissa toiminnoissa ja prosesseissa niiden 
tarkoituksen ja luonteen mukaisesti. Stra-
tegisessa johtamisessa tavoitteena on koko 

organisaation ohjaaminen tästä hetkestä 
tulevaisuuden menestykseen visioiden sekä 
tarpeiden ja odotusten mukaisesti. Strategi-
sen johtamisen keskeinen vastuu ja tehtävä 
ovat organisaation ja sen toiminnan muut-
taminen. 

Johtamisen velvollisuuksiin kuuluu, että sen 
tulee kyetä myös organisaation ulkopuolisille 
sidosryhmille viestimään kyvyistään täyttää 
velvollisuutensa asianmukaisesti. Tämä on 
oleellista sidosryhmien välisen luottamuksen 
synnyttämiseksi ja vahvistamiseksi. 

PDCA -MALLI OHJAA 
TIETOTURVALLISUUDEN 
KOKONAISVALTAISEEN 
HALLINTAAN
Vaikka PDCA -mallin tarkoituksena on pal-
vella laajasti johtamisen kokonaisvaltaisia tar-
peita, on kuitenkin edellä mainituissa tietotur-
vallisuuden viitestandardeissa tähän malliin 
viitattu vain hyvin suppealla ja pinnallisella 
tavalla. Tästä on monesti ollut seurauksena, 
että malli on myös ymmärretty hyvin rajoite-
tusti tai suorastaan virheellisesti. Tällöin sen 
johdonmukainen soveltaminen ei voi onnis-
tua tehokkaasti eikä mallin kaikkia todellisia 
mahdollisuuksia saada hyödynnetyiksi.

Tässä kirjoituksessa paneudutaan PDCA 
-mallien alkuperäisiin ajatuksiin ja tarkoituk-
siin organisaatioiden yleisen johtamisen nä-
kökulmasta Tarkoituksena on siten valaista 
mallin laajoja mahdollisuuksia myös liiketoi-
mintaan integroidun tietoturvallisuuden to-
teuttamisessa.

Tässä kirjoituksessa organisaatio voi tar-
koittaa yritystä, julkista organisaatiota tai va-
paaehtoisorganisaatiota ja johtaminen tämän 
organisaation toiminnan ja tulosten ohjaamis-
ta täyttämään sidosryhmillä olevat tarpeet ja 
odotukset.

PDCA ON YLEINEN 
JOHTAMISMALLI JA 
SE KATTAA KOKO 
JOHTAMISALUEEN
PDCA on yksi laajimmin ja kauimmin käy-
tetyistä organisaatioiden yleisistä johtamis-
malleista. Se kattaa toiminnan suunnittelun, 
ohjauksen ja kehittämisen. Mallin mukaan 
kaiken johtamisen velvollisuuksiin sisältyy 
neljä oleellista tehtävää (kuva 1):

–  P (Plan): Toiminnan suunnitteleminen

JUHANI ANTTILA, JORMA KAJAVA 

Tietoturvallisuuden hallinnassa ovat yleiset standardit ja toiminta-

mallit hyödyllisiä organisaatioiden tietoturvaratkaisuja kehitettäessä 

ja toteutettaessa yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Oleellista 

on kuitenkin, että kyseiset standardit ja mallit ymmärretään oikein ja 

niitä sovelletaan vaikuttavasti ja tehokkaasti organisaatioiden omien 

liiketoimintatarpeiden ja odotusten mukaisesti.   
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–  D (Do): Toimiminen suunnitelman mu-
kaisesti

–  C (Check): Tarkistaminen; miten on toi-
mittu ja mitä on saatu aikaan 

–  A (Act): Toimiminen tarkistustulosten 
antaman tiedon perusteella

Kuva 1. Toiminnan johtaminen PDCA -
mallin mukaisesti: P (Plan) = Suunnittele, 
D (Do) = Toimi, C (Check) = Tarkista, A 
(Act) = Toimi tarkistustulosten perusteella. 
Johtaminen yleisesti tarkoittaa koordinoituja 
toimenpiteitä organisaation toiminnan suun-
taamiseksi ja ohjaamiseksi. 

Organisaatiota johdettaessa kokonaisuu-
tena tietoturvallisuusaihe sisältyy toiminnan 
suunnitteluun, ohjaukseen ja kehittämiseen 
siten, kuin organisaation johto niitä pitää lii-
ketoiminnan kannalta tärkeinä. Näissä joh-
tamistoiminnoissa myös tietoturvallisuuden 
osalta PDCA -tehtävät ovat välttämättömiä, 
jotta tietoturvallisuuden hallintaa voitaisiin 
toteuttaa johdonmukaisesti ja määrätietoises-
ti sekä kokonaisvaltaisesti organisaatioiden 
liiketoimintaan integroituna. 

PDCA -malli on erityisesti tullut maail-
manlaajuisesti tunnetuksi amerikkalaisen 
W. Edwards Demingin vuosikymmenien 
(1950-luvulta 1990-luvulle) aikana pitämien 
hyvin tunnettujen laatuseminaarien kautta. 
Mallia on siitä syystä yleisesti kutsuttu myös 
Demingin ympyräksi Demingin käyttämän 
graafisen esitysmuodon mukaisesti. Deming 
itse kuitenkin kutsui mallia sen luojan ame-
rikkalaisen Walter Shewhartin mukaan. Tämä 
alkuperäinen muoto mallista on peräisin jo 
1920-luvulta.

Itse asiassa PDCA -malli vastaa systeemi-
teoriasta ja säätötekniikasta tunnettua järjes-
telmän (tässä tapauksessa organisaatiojärjes-
telmän) ohjausmallia (kuva 2).

Kuva 2. PDCA -malli vastaa systeemien 
yleistä ohjausperiaatetta. Johtaminen sen mu-
kaisesti perustuu tavoitteiden asettamiseen 
sekä tietoon ja sen pohjalta systeemiin vai-
kuttamisen toimenpiteisiin, ts. ns. takaisin-
kytkentään. Systeemiteorian mukaisesti on 
tärkeätä ymmärtää, että ohjaus onnistuu vain, 
jos takaisinkytkennän nopeus (läpimenoaika 
Tfb) on kertaluokkaa suurempi kuin itse sys-
teemin toimintanopeus (läpimenoaika Top). 

PDCA -mallin avulla voidaan tarkastella 
organisaation kaikkia johtamistoimintoja ja 
malli voidaan tulkita johtamisen kolmella eri 
tehtäväalueella, jotka ovat luonteeltaan hyvin 
erilaisia:

–  ohjaaminen
–  jatkuva operatiivinen parantaminen
–  strateginen muutosjohtaminen
Näitä kolmea johtamisaluetta on PDCA 

-mallin mukaisesti käyttänyt myös amerik-
kalainen Joseph Juran hyvin tunnetun trilo-
giamallinsa avulla (kuva 3). Jatkuvassa pa-
rantamisessa on tunnetuksi tullut erityisesti 
japanilaisen Masaaki Imain kehittämä ns. 
Kaizen -metodiikka. Vastaavasti myös Joseph 
Juran ja japanilainen Shoji Shiba ovat tehneet 
merkittävää työtä strategisen muutosjohta-

TOIMI TARKISTUS-
TULOSTEN 
PERUSTEELLA

– Viestintä, palkitseminen
– Ehkäisevä toiminta
– Parantava toiminta

SUUNNITTELE  
TOIMINTA
–  Toiminta-/tulossuunni-

telma
–  Toimintaperiaatteet ja 

-malli
–  Menettelyt ja  

menetelmät

TOIMI SUUNNITELMAN 
MUKAISESTI
–  Menettelyjen soveltami-

nen tulosten aikaansaa-
miseksi

–  Korjaava toiminta

TARKISTA, MITEN ON 
TOIMITTU JA MITÄ 
SAATU AIKAAN
–  Arvioinnit
–  Katselmukset

A P
C D

Kuva 1
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Tilaa näytenumero vain POSTIMERKIN hinnalla!

Näytenumeron saa vain kerran. Tarjous on voimassa Suomessa ja se koskee niitä, joilla ei ole voimassa olevaa tilausta. Osoitetietoja ei käytetä muussa kuin 
Stellatum Oy:n omassa toiminnassa.

❒ Kyllä, tilaan Kuluttajansuoja-lehden näytenumeron vain postimerkin 
    hinnalla! Lehden arvo on 9 euroa!

STELLATUM OY 
Upseerinkatu 1
02600 Espoo

✔

LEHDEN ARVO

9 EUROA!

- Matkapuhelinten kytkykauppa   
   alkaa

Uudistunut Kuluttajansuoja-lehti seuraa kuluttajalainsäädännön kehitystä ja sen perus-
teella tehtäviä ratkaisukäytäntöjä. Tavoitteena on olla kokoava, taustoittava ja ennakoiva 
kuluttajansuojan erikoislehti yrityksille ja ammatinharjoittajille. Lehdessä on tuttuun tapaan 
kuluttajavalituslautakunnan tuottama osio lautakunnan ratkaisuista. Lisäksi käsitellään 
muun muassa:
- Turvallisuustietoa vaarallisten tuotteiden tietokannasta
- Korkein oikeus selkeytti puheajan markkinoinnin ehtoja
- Sähköisen median piilomainonta ja tuotesijoittelu

mismenettelyn kehittämisessä PDCA -mallin 
mukaisesti.

Kuva 3. Joseph Juranin tunnettu ”Trilogia 
-malli” johtamista varten kattaa myös PDCA 
-mallin johtamistehtävät.
PDCA -MALLI ANTAA 

TIETOTURVALLISUUDEN 
HALLINNALLE MONIPUOLISIA 
MAHDOLLISUUKSIA

Tietoturvallisuuden hallinnan standardeissa 
ei ole hyödynnetty PDCA -mallin kaikkia 

mahdollisuuksia ja sitä paitsi ko. standardeis-
sa PDCA -mallin eri piirteet ja käyttömah-
dollisuudet on esitetty tavalla, joka helposti 
voi aiheuttaa sekaannusta. Esim. standardin 
ISO/IEC 27001 alussa (luvussa 0.2) malli 
on esitetty lähinnä kehitys/muutostyökaluna, 
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kun taas standardin liitteessä A tarkasteltaessa 
”kontrolleja” ei ole viitattu ollenkaan malliin, 
vaikka kyseessä on lähinnä reaktiiviset korjaa-
vat tai ehkäisevät toimenpiteet edustaen orga-
nisaation operatiivisen toiminnan ohjausta.

Proaktiivinen ja innovatiivinen tietotur-
vallisuuden kehittäminen ei ole käytännössä 
mitenkään esillä näissä tietoturvallisuuden 
lähteissä.

PDCA -mallin eri käyttötarkoituksia ja 
toimintoja varten on vuosikymmenien aika-
na kehitetty lähinnä laadunhallinnan asian-
tuntijoiden toimesta runsaasti monenlaisia 
johtamistyökaluja. Näihin ei kuitenkaan tie-
toturvallisuuden lähteissä viitata ollenkaan. 
Kuitenkin niitä käytetään laajasti ympäri maa-
ilmaa tuhansissa erilaisissa organisaatioissa 
muiden johtamisalueiden toteuttamisessa 
ja kehittämisessä. Ei kuitenkaan ole mitään 
esteitä, ettei niitä voitaisi soveltaa myös tieto-
turvallisuuden hallinnassa eikä järkeviä perus-
teluja, etteikö niitä myöskin pitäisi soveltaa.

Standardissa ISO/IEC 27001 PDCA -malli 
on mainittu prosessimalliksi. Käytännössä ei 
se itse asiassa kuitenkaan ole tällainen malli, 

vaikka sitä voidaankin hyödyntää myös orga-
nisaation liiketoimintaprosessien hallinnassa.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Tietoturvallisuuden toteuttaminen ja sen 
jatkuva kehittäminen (jossa ei voi koskaan 
tulla valmiiksi) voidaan toteuttaa vain syste-
maattisella ja kokonaisvaltaisella liiketoimin-
taprosessien hallinnalla ottamalla huomioon 
liiketoiminnan realiteetit ja tarpeet. Kansain-
välisesti arvostettuja standardeja ja yleisiä joh-
tamismalleja voidaan tässä hyödyntää. Näi-
den työkalujen onnistunut hyödyntäminen 
kuitenkin ratkaisevasti riippuu organisaation 
omasta osaamisesta sekä johtamiskulttuurista 
ja -menettelyistä. PDCA -malli antaa laajat 
mahdollisuudet tietoturvallisuuden kokonais-
valtaista organisaation johtamiseen integroi-
tua hallintaa varten niin koko organisaation 
kuin sen yksittäisten liiketoimintaprosessien-
kin johtamisessa.

Tarkastelun keskeisenä aiheena tässä kir-
joituksessa on tietoturvan integrointi liike-
toiminnan johtamiseen. Haluamme korostaa, 
että tavoitteena on parantaa koko yhteiskun-

nan turvallisuutta, joka kuitenkin voi tapahtua 
vain yksittäisten toimijoiden aitojen toteutus-
ratkaisujen kautta erityisesti tarkastelemalla 
asiaa organisaatioiden liiketoimintaprosessien 
kautta, ja siten sulauttaa tietoturva liiketoi-
mintojen perusrakenteisiin. 

Artikkelin kirjoittajat
Juhani Anttila, Venture Knowledgist, Quality Integ-
ration, juhani.anttila@telecon.fi 
Jorma Kajava, Lehtori, Lapin yliopiston Menetelmä-
tieteiden laitos ja Oulun Yliopiston Tietojenkäsittely-
tieteiden laitos, jorma.kajava@oulu.fi 




