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ISO/IEC 27000 –perhesuunnittelu  
organisaatioiden liiketoiminnan tarpeisiin

Standardeilla on laaja positiivinen vaikutus. 
Monilla alueilla ne ovat välttämätön organ-
isaatioiden välisen yhteistyön ja liiketoiminnan 
perusta. Mutta, mitä seuraa, jos niitä on liikaa 
tarjolla käyttäjille? Tietoturvallisuuden alueella 
tuskailtiin pari vuosikymmentä, kun käytössä 
ei ollut kunnollisia ohjeistoja. Nykyisin niitä on 
aivan liian paljon, käyttäjät eivät aina edes tiedä, 
mitä ohjeita kulloinkin pitäisi käyttää. 

Myös kansainvälisiä standardeja tuottavat 
useat organisaatiot. Tietoturvallisuudessa stan-
dardit ovat joko yleisiä ohjeistoja (guidelines), 
menettelyohjeita (procedures) tai vapaaehtoi-
sia vaatimusstandardeja. Niistä yhteenvetoja 
on saatavana esimerkiksi ISO 27001 –standar-
diston nettisivustolta tai APEC-TEL –käsikir-
jasta (Information security systems standards 
handbook).

ISO/IEC 27000 -perhe
Tietoturvallisuuden hallinnan ohjeistus koottiin 
brittiläisen teollisuuden parhaista käytännöistä 
vuonna 1992 ja se sai kansallisen standardin 
aseman seuraavana vuonna. Tämä standardi 
“A Code of  Practice for Information Security Ma-
nagement” oli pitkään ainoa kaikkialla tunnettu 
alan stadardi ja sillä on ollut suuri merkitys 
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Sen pohjalta 
lopulta kehittyi myös kansainvälinen standar-
disarja ISO/IEC 27000. 

 ISO/IEC 27000 -standardiperheestä vastaa 
yhdistynyt standardisointikomitea ISO/IEC 
JTC1/SC27. Kehitteillä tai valmiina ovat stan-
dardit ISO/IEC 27000 – 27011 (Taulukko 1) 
ja suunnitteilla on perheen laajentaminen aina-
kin numeroon 27059 saakka. Standardiperheen 
perusstandardien ISO/IEC 27000 – 27003 uu-
distaminen on paraikaan käynnissä. 27000 juuri 
julkaistu ja revisiota suunnitellaan, 27001 ja 
27002 uudistuksen alla, 27003 ja 27004 tullaan 
julkaisemaan piakkoin ensimmäisen kerran 
ISO/IEC standardina.

   Nyt on ajankohtainen hetki tarkastella 
koko sarjan perhesuunnittelua, jotta saataisiin 
korjatuksi olemassa olevat ongelmat, jotka 
pääasiallisesti johtuvat standardirakenteen ja 
yksittäisten standardien epäselvyyksistä. 

  Tietoturvallisuuden kannalta monimut-
kaiset tietojen hallinnan järjestelmät ja niissä 
tapahtuvien muutosprosessien hallinta ovat 
vaativia tehtäviä parhaille asiantuntijoillekin. 
Käytännön ohjeet ja tuki ovat tervetulleita. 
Ydinkysymys onkin, miten alan standardeja 
voitaisiin hyödyntää mahdollisimman vaikut-
tavasti ja tehokkaasti. 

Lähestymistapa standardi-
perheen arviointiin
Asiantuntijakin voi hämmentyä tietoturvalli-
suuden hallinnan standardien laajalla kentällä. 

ISO/IEC 27000:2009 – Information techno-
logy – Security techniques – Aiheen käsittelyyn 
ja arviointiin ei ole helppoa löytää yhtenäistä 
tarkastelukulmaa, vaan kokonaisuutta voidaan 
tarkastella monista eri lähtökohdista. Aikai-
semmin standardien soveltamisessa on koros-
tunut vaatimusten täyttäminen sekä reaktiivi-
nen uhkien torjuminen ja ongelmien korjaa-
minen. Vuosien kuluessa kuitenkin toiminnan 
kehittämiseen ja parantamiseen liittyvät seikat 
ovat nousseet esille tukemaan liiketoimintaan 
liittyvää kehittämistä. Tässä yhteydessä kan-
sainväliset ISO 9000 -laadunhallintastandardit 
ovat olleet merkittävänä esikuvana myös tieto-
turvallisuuden hallinnan standardeille.

Organisaatioita johdetaan organisaation ra-
kenteen (struktuurin) ja todellisen toiminnan 
(prosessien) kautta. Prosessit tarkoittavat aitoa 
tekemistä  ja toimintaa, esimerkiksi sitä, miten 
henkilöt ja tekniset järjestelmät käytännössä 
toimivat. Rakenne sensijaan on vain passiivista 
olemista. Molempia tarkastelukulmia tarvitaan 
ja ne ovat aina myös jotenkin mukana organi-
saatioiden toiminnassa. Riippuu paljon organi-
saation ja sen johdon kehittyneisyydestä, miten 
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Standardisoinnin yleinen tarkoitus tähtää parempiin tuotteisiin, pie-

nempiin tuotanto- ja käyttökustannuksiin sekä ihmisten ja organisaati-

oiden välisen kanssakäymisen helpottumiseen ja samalla myös parem-

man turvallisuuden aikaansaamiseen. Tietoturvallisuuden hallinnan 

standardeilla tähdätään organisaatioiden toiminnan tai tuotteiden 

tietoturvallisuuden odotusten ja tarpeiden täyttämiseen ja suoritusky-

vyn parantamiseen.

Taulukko  1. Uusi perhe ISO/IEC 27000:

ISO/IEC 27000:2009 – Information technology – Security techniques – Information 
security management systems – Overview and vocabulary

ISO/IEC 27001:2005 Information technology – Security techniques – Information 
Security Management Systems Requirements, julkaistu suomeksi

ISO/IEC 27002:2005 – Information technology – Security techniques – Code of 
practice for information security management, julkaistu suomeksi tunnuksella ISO/
IEC 17799:fi

ISO/IEC 27003 – Information technology – Security techniques – Information securi-
ty management system implementation guidance*

ISO/IEC 27004 – Information technology – Security techniques – Information securi-
ty management measurement*

ISO/IEC 27005:2008 – Information technology – Security techniques – Information 
security risk management, julkaistaan suomeksi vuonna 2009

ISO/IEC 27006:2007 – Information technology – Security techniques -  Require-
ments for bodies providing audit and certification of information security manage-
ment systems

ISO/IEC 27007 – Information technology - Security techniques – Information security 
management systems – Auditor guidelines*

ISO/IEC 27011:2008 – Information technology - Security techniques – Information 
security management guidelines for telecommunications organizations. 

* tekeillä
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Hintaan lisätään alv 22 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.

SFS-luettelosta löydät viitetiedot kaikista 
helmikuussa 2009 voimassa olevista 

.

Luettelon hinta 61 €, 1402 sivua.

SFS-luettelo 2009 ilmestynyt

liiketoimintaprosesseja käytännössä painotetaan ja miten ne toimivat 
johdonmukaisesti yhteen. Tietoturvallisuuden hallinnassa on usein vir-
heellinen painotus, kun on keskitytty vain struktuurikysymyksiin ja 
prosessit on alistettu tai suorastaan pakotettu tapahtumaan tietyissä 
rakenteissa.

  Hyvässä tietoturvallisuuden hallinnassa tarvitaan monenlaisia ai-
neksia. Kokonaisuus on integroitava niin, että ei ole liiketoiminnan 
johtamisesta erillisiä tietoturvallisuustoimintoja tai -järjestelmiä. Tieto-
turvallisuuden hallinnan peruspilareina ovat selkeät johtavat periaatteet, 
tehokkaat työkalut ja innovatiivinen johtamisinfrastruktuuri. Näiden 
avulla syntyvät hallintamenettelyt, jotka sitten käytännössä toteutuvat 
liiketoiminnan prosesseissa ja projekteissa ja niiden kautta aikaan saa-
duissa tavara- ja palvelutuotteissa. Organisaation liiketoimintaympäristö 
asettaa tavoitteita ja vaatimuksia. Johtamisessakin korostuu yhä parem-
man laadun tavoittelu. Siten organisaatio pyrkii olemaan kilpailijoihinsa 
nähden ylivertainen myöskin tietoturvallisuuden alueella.

Standardiperheen kokonaisvaltainen  
ymmärtäminen ja kehittäminen
ISO/IEC 27000 –standardiperheen keskeiset osat ovat ISO/IEC 27001 
(Requirements – Information security assurance) ja ISO/IEC 27002  
(Guidelines – Information security management) (Kuva 2).
    Koko tietoturvallisuuden hallinnan kannalta keskeisin standardi on 
ISO/IEC 27002. 
Se antaa ohjeita ja keinoja hallita organisaatioissa liiketoimintaa, johon  
tietoturvallisuus  on integroitu. Sen perustana ovat tietoturvallisuuden 
hallinnan periaatteet. Standardi tähtää organisaation suorituskyvyn yli-
vertaisuuteen tietoturvallisuudessa.
  Standardi ISO/IEC 27001 koskee organisaation tietoturvallisuuden 
varmistamista, toisin sanoen sitä, miten organisaatioin ulkopuolisille, 
esimerkiksi asiakkalle, voidaan osoittaa, että asiat ovat organisaatiossa 
tietoturvallisuusvaatimusten täyttämisen osalta kunnossa. ISO/IEC 
27001 on osa ISO/IEC 27002:ta. Sen vaikutus kohdistuu organisaation 
sisäiseen toimintaan. Sen tavoitteena on luoda ja vahvistaa luottamusta 
organisaation sidosryhmien suuntaan. 

  ISO/IEC 27001 ja ISO/IEC 27002 –standardit muodostavat keske-
nään johdonmukaisesti yhteen sopivan (konsistentin) standardiparin.

Standardisarjan perhesuunnittelussa ovat esillä myös standardit ISO/
IEC 27000 ja ISO/IEC 27003. ISO/IEC 27000 on standardiperheen 

Kuva 1.  Hyvän tietoturvallisuuden johtamisen koko kuva.
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johdanto-osa, joka sisältää standardiperheen käyttämän sanaston ja 
käsitemääritelmät. ISO/IEC 27003 on herättänyt kysymyksiä tarpeel-
lisuudestaan. Sen aiheet voidaan siirtää päästandardeihin ISO/IEC 
27001 ja 27002. Tätä siirtoa SC27 ei kuitenkaan ole tekemässä (ainakaan 
tämän revision osana). Näiden päästandardien käyttö pitäisi olla niin 
yksinkertaista ja helppoa, että mitään erillisiä ja monimutkaisia ohje-
standardeja ei tarvita.

Käsitteellisiä ja rakenteellisia 
parannuksia tarvitaan
Standardien perustermit tietoturvallisuus ja sen hallinta sekä varmista-
minen olisi määriteltävä johdonmukaisesti keskenään yhteensopiviksi. 

  PDCA –mallin, prosessilähestymistavan ja OECD:n periaatteiden  
(2002) liittymät ja kuvaukset ISO/IEC 27001 ja 27002 standardeihin 
ovat sekavat eikä niillä ole aineistossa niille kuuluvaa oikeutusta.

  Tietoturvallisuuden hallinta ja varmistus eivät ole pelkästään ohjaus/
kontrolli-, säilytys- tai suojeluaktiviteetteja. Toimintaa on suunnattava voi-
makkaammin proaktiivisten turvallisuusratkaisujen kehittämisen alueelle.

  Tietoturvallisuutta ja sen ulottuvuuksia ei voida kuvata KYLLÄ/
EI –termeillä, vaan ne ovat jatkuvia tietoturvallisuusilmiöitä kuvaavia 
ominaisuussuureita.

  Organisaatioiden pitäisi luonnollisesti ottaa myös toiminnassaan 
huomioon reaktiivinen toiminta korostaen suojaamistehtävien yhte-
ydessä tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tähän liittyy täsmätoiminta ja 
alituinen varuillaanolo. Samanaikaisesti olisi pystyttävä innovatiiviseen 
uudistumiseen ymmärtäen välttämättömän vaihtelevuuden (requisite 
variety) tärkeys.

  Olemme pohtineet tilannetta liiketoimintaperiaatteiden näkökul-
masta. Standardiperhettä olisi käsiteltävä myös kypsyys- ja ketteryys-
näkökulmista. Vaikeutena on kuitenkin, miten sovittaa yhteen nämä 
toisilleen – ainakin näennäisesti – vastakkaiset tavoitteet.

    
Kivinen tie jatkuu
Tietoturvallisuuden hallinnan standardit ovat johtamassa tietoyhteis-
kunnan jäsenet paitsi runsauteen, myös pulmien eteen. Mitä standar-
deja valitaan ja mikä on niiden vaikuttavuus ja tehokkuus? Toisaalta 
standardien merkitys ja tarve kasvaa voimakkaasti osana yhteiskuntien 
toimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä.

  Kun ISO/IEC 27000 –perhe on jo kasvamassa 60 jäsenen laa-
juiseksi, ajatus perhesuunnitelusta on todella ajankohtainen ja merki-
tyksellinen. Kuinka perhe saataisiin hallintaan, siis mitä standardeja 
todella tarvitaan? Miten ISO:n suku voisi tiivistää työnjakoaan? Voisiko 
yhteistyö yltää yli sukurajan? Nyt samoja asioita on esillä eri perheissä 
ja laajemmaltikin. 

  Käytännön standardisointityössä monia vuosia mukana olleena tulee 
kuitenkin varsin epäileväksi, onko standardisointikomiteoissa yleensä 
mahdollistakaan saada aikaan työn jämäkkää johtamista ja sen pohjalta 

ongelmattomia ratkaisuja? Tällöin vastuu jää soveltaville organisaatioil-
le. Heillä tulee olla avaraa ja syvällistä näkemystä aiheesta ja rohkeutta 
tehdä omaa liiketoimintaansa palvelevia korjauksia ja parannuksia stan-
darditeksteihin niiden soveltamisen yhteydessä. Eiväthän standardit 
mitenkään aseta tällaiselle esteitä.

  Kehitystyön kannalta on tärkeää, että organisaatioiden toiminta 
todella paranee. Asiat on ymmärrettävä oikein. Silloin on mahdollista 
myös soveltaa niitä vastuullisesti. 

  Kivinen tie on yleensä tunnistettu hankalaksi kulkea. Kuitenkin pitkäs-
sä juoksussa siitä voi tulla raskaampiakin kuormia kantava pohja. Tieto-
turvallisuuden hallinnan standardien alueella arvostamme yhä enemmän 
ketteriä ratkaisuja ja helppokäyttöisyyttä.  Standardit auttavat. 

Hintaan lisätään arvonlisävero 8 % ja toimituskulut hinnastomme mukaisesti.

Uusittu SFS-käsikirja 
hitsauksen laadunhallinnasta

Uusittu SFS-käsikirja 66-1 sisältää tärkeimmät terästen 
hitsauksen laadunhallintaa koskevat SFS-standardit, 
jotka ovat voimassa huhtikuussa 2009. 

SFS-käsikirja 66-1 
Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta
9. painos, 2009. A5-koko. 697 sivua (fi/en). 
Hinta 165 €. Korvaa edellisen 8. painoksen 2007.

Kuva 2.  Tietoturvallisuuden hallinta ja varmistus 
sen osana johdonmukaisesti yhteensopivana 
rakenteena.
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