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Tietoturvallisuuden  
hallinnan standardit  
ja menettelyohjeet 
-  kehittyminen ja hyödyntäminen

Tarkastelemme tietoturvallisuutta ja sen hal-
lintaa standardien ja menettelyohjeiden avulla. 
Vaikka kysymyksessä ovat yhteiskunnan elin-
tärkeät ohjeistukset, niin niihin liittyy yllättävän 
paljon epävarmuutta. Miksi näin on? Miten ti-
lanteeseen pitäisi suhtautua? 

Standardeista puhuminen voi olla joillekin 
liian abstraktia. Menettelyohjeet ovat lähem-
pänä käytännön elämää. Sekä standardit että 
menettelyohjeet edustavat kokemusperäistä 
tietämystä. Kuitenkin on varauduttava myös 
sellaiseen, mitä ei ole aikaisemmin sattunut. 
Tietoturvallisuuteen liittyvä toiminta on yhä 
useammin proaktiivista.

Konkretisoimme tekstiä käyttämällä läpi 
artikkelin esimerkkistandardia, joka liittyy 
ISACAn tietoturvallisuuden auditoijien työs-
kentelyyn. Kyseessä on tietojärjestelmien au-
ditointiohje (IS Audit Guideline), joka on tar-
koitettu poikkeavien tilanteiden selvittämiseen 
ja laittoman toiminnan torjuntaan.

 Tietoturvallisuuden standardeihin on tul-
tu erilaisten parhaiden käytäntöjen ja muiden 
ohjeiden kautta. Pohdimme tässä artikkelissa 
standardien kehittymistä ja niiden yhä merkittä-
vämpää osuutta entistä turvallisemman yhteis-
kunnan rakentamisessa. Yhteisten standardien 
kehittäminen ja kehittyminen lisää mahdolli-
suuksia myös standardien hyödyntämiseen. Jo 
nyt on havaittavissa tehostumista kansainväli-
sessä liiketoiminnassa.

Kaikki on yhtä  
samaa kehää 
Laskimme hiljattain, että Suomessa peräti 32 
valtion organisaatiota tarjoaa tietoturvallisuu-
den ohjeistonsa kaikkien verkon käyttäjien va-
paasti saataville. Hienoa, olemme kulkemassa 
kohti yhä suurempaa avoimuutta asiassa, jota 
vielä runsas vuosikymmen aikaisemmin aina-

kin osittain varjeltiin ulkopuolisilta! Avoimuus 
viittaa siihen, että organisaatiot ovat laajasti 
verkottuneet. Se myös tarkoittaa sitä, että or-
ganisaatioiden menettelytiedot ovat keskenään 
vertailtavissa.

Mutta, ovatko asiat nyt hyvin? Miksi tarvi-
taan noin monet ohjeet? Ollaanko jälleen “le-
viävällä” alueella määrän suhteen? Eräs toinen 
aiempi keskustelu liittyi siihen, kuinka viiden 
miljoonan kansalaisen yhteiskunta voi ylläpitää 
lähes 60 yliopistoa ja korkeakoulua kansainvä-
lisen kehityksen kärjessä? Nyt voidaan kysyä, 
eivätkö yhdet ohjeet riitä valtion virkamiehille 
ja muille asiasta kiinnostuneille?

Valtiovarainministeriö vastaa valtion tietotur-
vallisuuden ohjauksesta ja kehityksestä. Se on 
asettanut Valtiohallinnon tietoturvallisuuden 
johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturval-
lisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen 
elimeksi. VAHTI tukee toiminnallaan valtio-
neuvostoa ja valtiovarainminiteriötä hallinnon 
tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa 
ja sen valmistelussa. Kun keväällä 2006 kysyim-
me VAHTIn roolia tietoturvaohjeiden yhte-
näistämisessä valtionhallinnossa, vastauksena 
oli, että toimintaan ei ole riittäviä resursseja. 
Laajemman vastauksen saimme marraskuussa 
2007 ilmestyneestä VAHTI 3/2007 dokumen-
tista: “Tietoturvallisuudella tuloksia – yleisohje tieto-

turvallisuuden johtamiseen ja hallintaan”. 
Yliopistot ymmärsivät tietoturvallisuuden 

merkityksen jo vuonna 1994, jolloin tehtiin 
päätös laajasta yhteistyöstä, jota on toteutettu 
esimerkiksi vuosittaisten yliopistojen tietotur-
vallisuuspäivien  muodossa. Menettelyohjeiden 
tasolla tämä on tarkoittanut sitä, että yksi yliopis-
to laatii yhden ohjeen ja muut soveltavat sitä.

Kuntatason organisaatioiden suhteen tilan-
ne on kirjavampi. Osa kunnista seuraa valtion 
ohjeistuksia, osa taas luottaa enemmän kaupal-

lisiin konsultteihin. Tässä yhteydessä voidaan 
kysyä, tarkoittaako tämä menettelyohjeiden 
osalta lukumäärän kymmenkertaistumista vai 
peräti satakertaistumista?

  Miten mahtaa olla tilanne bisnesorganisaa-
tioissa? Aikaisemmin ei ole luotettu ilmaisiin 
valtion tarjoamiin  menettelyohjeisiin, vaan 
kaupalliset konsultit ovat tuoneet valmiita rat-
kaisuja. Kun aikaa kuluu, niin havaitaan, kuinka 
on sitouduttu kapeisiin erityis ratkaisuihin, 
jotka toimivat vastoin ajan henkeä. Avoimessa, 
verkottuneessa maailmassa ratkaisujen pitäisi 
olla keskenään yhteensopivia. Yleisiin tietotur-
vallisuuden standardeihin ja menettelyohjeisiin 
perustuvat asiakirjat luovat mahdollisuuden dy-
naamiseen liiketoimintaan globaalilla tasolla.

  Olemme painottaneet tietoturvallisuuden 
johtamisessa kompakteja, yleisiin standardei-
hin ja  menettelyohjeisiin perustuvia ratkaisuja. 
Kuitenkin jokainen tietoturvallisuuden johta-
miseen liittyvä tilanne muuttuu ajan ja paikal-
listen tilanteiden mukaan. Tästä syystä yhdet 
menettelyohjeet eivät riitä, vaan niitä tarvitaan 
useita. On ymmärrettävä myös harmonisoin-
nin tarkoitus ja luonne standardoinnissa. Yleis-
ten standardien tarkoituksena ei ole pakottaa 
kaikkia organisaatioita tai ihmistä toimimaan 
samalla tavalla, mutta niiden avulla on mahdol-
lista toteuttaa yhteisöllisiä näkemyksiä.

  Kun stardardien ja menettelyohjeiden kent-
tää tarkastellaan, niin toteamus siitä, että kaikki 
ovat samalla kehällä, on puutteellinen ilmaisu 
tilanteesta, koska tällä kentällä vaikuttaa niin 
monta samanaikaista itressikehää!

Parhaat käytännöt 
lähtökohtana
Kirjoittajat ovat toimineet yhteistyössä stan-
dardisointijärjestöjen kanssa ja osallistuneet 
myös kommentoijina useiden vuosien ajan toi-
mintaan, jossa ovat kehitetty tai kommentoitu 
standardien kansainvälisiä ja kotimaisia versioi-
ta. Tärkeimpänä on ollut ISO 9000 –standar-
diin liittyvä työ. Tietoturvan hallintaa tukevaa 
britannialaista standardia BS 7799 (A Code of  

Practice for Information Security Management) olem-
me seuranneet alusta alkaen ja näemme sen 

JORMA KAJAVA, JUHANI ANTTILA !

Tietoturvallisuuden tutkija kokee mielenkiintoisen havainnon, kun hä-

nelle selviää se, kuinka monessa suomalaisessa valtion organisaatiossa 

on  niin omien työntekijöiden kuin kaikkien muiden kiinnostuneiden 

kansalaisten vapaasti saatavilla ohjeet tietoturvallisesta työskentelystä. 
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kansainvälisellä seuraajalla ISO IEC 27000 
–sarjalla olevan jo nyt merkittävää vaikutusta 
kansainvälisessä liike-elämässä. 

  Britannialaisen standardin kehitys lähti liik-
keelle tilanteesta, jossa liiketoiminnan harjoit-
taminen vaikeutui, koska eri yrityksillä ei ollut 
yhteistä lähestymistapaa tietoturvallisuuden 
hallintaan. Britannian kauppa- ja teollisuus-
ministeriö (Department of  Trade and Industry) 
kokosi vuonna 1993 tärkeimmiltä jäseniltään 
niiden parhaat käytännöt tietoturvallisuuden 
hallintaan ja muokkasi niistä yhdessä muiden 
alan organisaatioiden kanssa yhteisen stan-
dardin kaikkia jäseniään varten. Standardi oli 
tarkoitettu perustaksi organisaatioiden turval-
lisuuskäytäntöjen kehittämistä, toteuttamista ja 
ylläpitämistä varten. Standardi lupasi myös lisää 
luottamusta organisaatioiden väliseen liiketoi-
mintaan. Britannialaisten organisaatioiden stan-
dardi siirrettiin nopeasti käytännön toimintaan. 
Kyseessä on kokoelma tietoturvallisuuden käy-
täntöjä, joita kehittämässä on ollut alkuvaiheista 
lähtien myös British Standards Institution.

ISACA ja auditoijan  
ohjeistus
ISACAn (Information Systems Audit and Control 

Association) on Yhdysvalloissa toimiva tietotur-
vallisuuden hallintaan ja auditointimetodiik-
kaan erikoistunut maailmanlaajuinen yhdistys. 
Se jakaa ohjeistonsa kolmeen tasoon:

!  Standardit
!  Tietojärjestelmien auditointiohjeet (IS Audit 

Guidelines)
!  Menettelyohjeet (Procedures).

Menettelyohjeet tarjoaa menettelyjä siihen, 
miten tietojärjestelmäauditoijan tulee toimia 
tietojärjestelmäauditoinnissa ja käytettäessä 
siihen liittyviä standardeja. Ne eivät kuitenkaan 
aseta vaatimuksia. Tietojärjestelmäauditoinnin 
menettelyohjeiden tavoitteena on tarjota lisäin-
formaatiota tietojärjestelmäauditoinnin stan-

dardien soveltamiseen.
Auditointiohjeet (IS Auditing Guidelines) 

ovat auditoijien apuna tietojärjestelmäaudi-
toinnin standardeja sovellettaessa. Ylimmällä 
tasolla ovat standardit, jotka määrittelevät vaa-
timukset tietojärjestelmäauditoinnille ja siihen 
liittyvälle raportoinnille.

Tarkastelemme tässä lausuntokierroksella 
huhtikuussa 2008 ollutta aineistoa, joka on tar-
koitettu erityisesti tietoturva-auditoijien työka-
luksi. Ohjeisto käsittelee tietoturva-auditointia 
poikkeamatilanteissa. Se sisältää myös ohjeet 
auditoijille kohdattaessa laitonta toimintaa. 

ISACA liittää jokaisen uuden menettely-
ohjeen ja standardin olemassa oleviin omiin 
standardeihinsa. Samoin määritellään yhteydet 
CobiT –malliin (Control objectives for information 

and related Technology), joka on tietotekniikan 
hallinnointiin liittyvä laaja kokonaisvaltainen 
kehikko. Se on myös työkalujoukko, jonka 
tarkoituksena oli alunperin tukea johtoa liit-
tämään yhteen erilaisia vaatimuksia,  teknisiä 
seikkoja ja liiketoiminnan riskejä. Kun standar-
dien yhteydessä puhutaan auditoinnista, niin 
tärkeimmäksi nostetaan yleensä auditoinnin 
yleinen perusohje ISO 11019 –standardi, jota 
nyt ollaan laajentamassa koskemaan kaikkia 
johtamisjärjestelmiin liittyviä auditointeja. Co-
biT –malli on tarkoitettu tietojärjestelmien hal-
linnasta vastaaville ammattilaisille ja se sisältää 
auditoinnin.

Auditoijan näkökulmasta tarkasteltuna ko-
konaisuus näyttää muotoutuvan vahvasti mo-
niportaiseksi. On standardeja ja erilaisia menet-
telyohjeita. Kaikki liittyvät aikaisempiin stan-
dardeihin ja vastaavasti CobiT –malliin. Kaikki 
tässä yhteydessä käytetyt termit on määritelty 
erillisessä sanastomoduulissa.

Kun ISACA on toiminut pitkään kansain-
välisellä kentällä, niin uusille standardeille ja 
menettelyohjeille löytyy aina edeltävä sukupol-
vi. Kehittyminen tapahtuu edellistä versiota 
iteroimalla. Tapahtuuko tällöin todellista kehi-
tystä? Kun arvioijat saavat omat versionsa, niin 

poistetut osat on niissä yliviivattu. Vastaavasti 
täysin uudet tai muutetut osat on alleviivat-
tu. Kun ulkopuolinen vedoksen arvioija tekee 
paperiin omat merkintänsä, niin solmuissa 
alkaa vähitellen olla selvitystyötä jopa omien 
tarpeiden yli! Ollaan verkossa, joka sekin pitäi-
si selvittää! Lisäksi ollaan sidoksissa standar-
distoon, malleihin ja sanastoon. Tämäkö on 
sitä avoimuuden sietämistä ja harmonisointia 
tietoturvallisuuden yritysintegraatiossa?

Standardit järjestykseen
Auditoinnin yhteydessä yleinen laajasti käytös-
sä oleva standardi on ISO 11019 –standardi. Se 
sisältää kaiken auditointiin liittyvän. Olemme 
käyttäneet esimerkkinä ISACAn huomattavan 
suppeata auditointiohjetta. Edellä mainitusta 
standardista poiketen ISACA ulottaa toimin-
tansa vain tietoturvallisuuden alueelle ja siel-
läkin rajaudutaan pelkästään tietojärjestelmien 
auditointiin.

ISO 9000 –perhe käsittää koko johtamisen 
alueen. Sen rinnalla ja jopa yläpuolella on esi-
merkiksi lakiasioihin liittyvä SOX –standardi ja 
terveydenhuoltoon liittyvä HIPAA –standardi, 
joissa tietoturvallisuudella on merkittävä rooli.

ISO 27000 standardiperhe liittyy tietotur-
vallisuuden hallintaan ja ISO 20000 –perhe 
tietoteknologian standardointiin. Sen rinnalla 
ovat CobiT- ja ITIL-mallit ja yleisesti puhutaan 
IT Governancesta.

Tarkastelimme aluksi esimerkinluonteisesti 
yhtä auditointiohjetta ja jouduimme tilantee-
seen, joka pani epäilemään koko standardoin-
tityötä, mutta vain yhden menettelyohjeen koh-
dalta. Jos varovaisesti laajennamme kenttää, 
niin julkisuudessa on ollut esillä muita esimerk-
kejä, joissa myös suomalaisisia yrityksiä on ollut 
mukana. Eräälle organisaatiollemme on ollut 
välttämätöntä rakentaa SOX –yhteensopiva 
järjestelmä, jotta yritys voisi harjoittaa liike-
toimintaa USAssa. Investoinnin kustannukset 
ovat 10 miljoonan euron suuruusluokkaa.

Tietotekniikan asiantuntijat ovat yleensä 

FUTUREIMAGEBANK
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suhtautuneet positiivisesti standardeihin. Jo 
esimerkki edellä osoittaa, että on kysymys suu-
rista asioista. Mieleen hahmottuva kuva muis-
tuttaa omituista verkostoa. Voiko kuitenkaan 
mikään organisaatio selviytyä asiallisesti tässä 
verkostossa? Kun yhteen hurahtaa, ei resurs-
seja jää muuhun.   

Auditointi on luonteeltaan tutkintaa (exami-

nation), joka on tullut tutuksi lähinnä poliisitut-
kinnasta. Auditointi tarkoittaa tutkintaa, joka 
on riippumatonta, neutraalia ja objektiivista. 
Sitä suorittavat asiantuntijat, jotka siten palve-
levat yrityksen johtoa. 

  

Stabiilista yhteiskunnasta 
eteenpäin
Stabiilissa yhteiskunnassa on perinteisesti nou-
datettu työnjakoa, jossa jokaisella mestarilla on 
oma oppipoikansa. Kokenut mestari ei tarvitse 
proseduureja eikä perusohjeistoja, vaan hän 
hallitsee alansa. Näin on myös kokeneitten tie-
tojärjestelmien auditoijien laita. Standardit on 
oltava hallinnassa, kun vaativaa työtä tehdään. 
Samoin on oltava asioihin “näppituntuma”, 
heuristiikka tapahtumista ja toiminnasta. 

Kisällillä on toisenlainen rooli. Monella alalla 
hän pystyy mestaria seuraamalla omaksumaan 
työtehtävät käytännön toiminnoilla. Kun puhu-
taan tietojärjestelmien auditoijista, niin uudelle 
henkilölle työkenttä näyttää aluksi vaativalta, 
haastavalta, suorastaan abstraktilta. Hänen kan-
naltaan on erinomainen asia, että hän voi mes-
taria seuraamalla oppia asioita ja samalla seurata 
ohjeista ja proseduureista asioiden kulkua.

  Jatkossakin tarvitaan mestareita. Vain asioi-
hin perehtymällä ja opiskelulla voi hankkia pe-
rusosaamisen, mutta ilman kokenutta ohjausta 
on vaikea saavuttaa kunnon tuloksia!

ISO 11019 standardin mukaan auditoin-
tiprosessin luotettavuus riippuu auditointia 
suorittavan henkilöstön pätevyydestä. Tämä 
pätevyys perustuu seuraavien ominaisuuksien 
osoittamiseen:

!  henkilökohtaiset ominaisuudet
!  kyky soveltaa tietoja ja taitoja, jotka on saavu-

tettu koulutuksen, työkokemuksen, auditoija-
koulutuksen ja auditointikokemuksen avulla. 

   Tämä auditoijien pätevyyden käsite on esitet-
ty kuvassa 1. Kuvatut tiedot ja taidot ovat yh-
teisiä kaikille johtamisjärjestelmien auditoijille. 
Auditoijat kehittävät, ylläpitävät ja parantavat 

pätevyyttään jatkuvan ammatillisen kehittämi-
sen ja säännöllisen auditointeihin osallistumi-
sen kautta.

Oleellista pätevyyden kannalta on auditoijien 
ja pääauditoijien arviointiprosessi sekä amma-
tillinen kehitys ja pätevyyden ylläpito. Arvioin-
tiprosessi käsittää neljä vaihetta, jotka ovat:

!  auditointiohjelman edellyttämien tietojen ja 
taitojen tunnistaminen 

!  koulutuksen, työkokemuksen, auditoijakou-
lutuksen ja auditointikokemuksen tunnuslu-
kujen asettaminen 

!  soveltuvan arviointimenetelmän valinta 
!  arvioinnin päättäminen vertaamalla tuloksia 

yksilöityihin tunnuslukuihin.

Auditoijalta vaaditaan vähintään toisen as-
teen koulutus ja sen päälle 5 vuoden koko-
naistyökokemus, josta vähintään 2 vuotta liittyy 
auditoinnin kohdealueeseen. Lisäksi tarvitaan 
40 tuntia varsinaista auditointikoulutusta.  Pä-
tevöitymiseen tarvitaan myös 4 kokonaista 
auditointia ja vähintään 20 päivää auditoija-
kokemusta auditoijaoppilaana toisen pätevän 

pääauditoijan ohjauksessa ja opastuksessa. Jos 
tarkastellaan pääauditoijan koulutusta, niin hän 
tarvitsee edellisten lisäksi 3 kokonaista audi-
tointia ja vähintään 15 päivää auditointikoke-
musta pääauditoijana toisen pätevän pääaudi-
toijan ohjauksessa ja opastuksessa.

  Auditointiin liitetään myöskin termit perfor-

mance ja compliance. Suorituskyky–painoitteises-
sa auditoinnissa auditoija tekee esitykset, mutta 
toimintaan osallistuvat myös yrityksen omat 
asiantuntijat. Yhdenmukaisuuteen liittyvissä 
auditoinneissa suoritusvastuu on riippumatto-
milla ulkopuolisilla auditoijilla. Organisaation 
sisäisissä auditoinneissa yritys käyttää omia 
asiantuntijoitaan.

Haluamme korostaa, että kaikilla auditoijil-
la tulee olla laajan bisnesosaamisen lisäksi 
syvällistä osaamista tietojärjestelmistä, tieto-
turvallisuudesta ja auditoinnista. Kuitenkin 
he tarvittaessa voivat kutsua korvaavan alan 
eksperttejä mukaan.

Mutta yhteiskunta ei ole stabiili. Merkit-
tävä uhka on siinä, että kaikki muuttuu yhä 
mutkikkaammaksi. Kuinka yksittäinen tieto-
järjestelmien tietoturvallisuuden auditoija voi 
omaksua  kaikki standardit ja menettelyohjeet, 

Kuva 1.  Pätevyyden käsite, yhteistä esimerkiksi laadunhallinta- ja tietoturvajärjestelmien auditoijille  (sovel-
taen ISO 11019).

Pätevyys

Laatu

Laatuun liittyvä  
tieto ja taito

Tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden 
auditointiin liittyvä 
tieto ja taito

Yleistieto ja 
-taito

Koulutus Työkokemus Auditoija- Auditointi-
  koulutus koekemus

Henkilökohtaiset ominaisuudet
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joita hänelle tarjotaan? Mutta tämä ei yksistään 
riitä, lisäksi täytyy olla osaamista ja kokemus-
ta tietojärjestelmistä, tietoturvallisuudesta ja 
liiketoiminnasta. Kun kaikki asiat vaikuttavat 
verkoissa jokaiseen solmuun, muutoksen teke-
minen on yleensä asetettu koneen tehtäväksi. 
Ikävä kyllä, ohjeistoa lukiessa tulee vastaava 
mielikuva: Ovatko ne koneita varten tehtyjä?

Mikrotietokoneiden yleistyessä 70 –luvun 
lopulla hämmästeltiin sitä, että puolijohde-
komponentteja oli valmistettu enemmän kuin 
rautanauloja koko ihmiskunnan olemassaolon 
aikana. 90 –luvun puolivälissä opimme, että 
Millennium –projekti oli suurin ihmiskunnan 
koskaan suorittama työ. Kun jokainen muutos 
vaikuttaa kaikkiin verkon moduuleihin, loppu-
vat koneiden resurssit ensimmäisenä. Monimut-
kaisten järjestelmien muutoksen hallinta on nyt 
ja tulevaisuudessa kaikkein vaativin prosessi.

Laajat ohjeistot:   
Vital View – Trivial Many
Kirjoittajat haluavat kokemuksiensa perusteel-
la korostaa, että sitoutuminen laajoihin ohjeis-
toihin ei ole enään moderni ratkaisu asioiden 
hoitoon. Tohtori Juran lausui jo vuosia sitten, 
että on syytä keskittyä muutamiin tärkeisiin asi-
oihin ja jättää tavanomaiset omaan arvoonsa 
(Vital View – Trivial Many). Samalla tulisi siirtyä 
yksittäisten tietojärjestelmätarkastelujen sijasta 
käsittelemään tietojärjestelmiä liiketoimintaan 
integroituina. Laajat järjestelmäratkaisut ovat 
tilanteesta riippuvaisia, kontekstuaalisia, niitä ei 
voida standardoida, ne ovat ajasta riippuvaisia. 
Niiden hallintaa ei voida toteuttaa pelkästään 
faktapohjaisesti rationaalisilla keinoilla. 

Käyttäjät ja myös auditoijat tarvitsevat 
yksinkertaisia ja selkeitä, keveitä ohjeita työ-
tehtäviensä suorittamiseen, ei mitään laajoja 
ohjeistoja. Riittää, kun muutama avainhenkilö 
tuntee asiat kaikkine yksityiskohtineen. Vielä 
90 –luvulla korostettiin laajoja kokonaisuuk-
sia, esimerkiksi tietoturvallisuuden hallinnassa 
puhuttiin hallintajärjestelmistä.

Ketteryyden aikakaudella tarvitaan selkei-
tä ja yksinkertaisia ohjeita myös tietoturval-
lisuudesta. Jo sellainen kuviteltu tilanne, että 
suomalainen organisaation johtaja joutuessaan 
vakavan tietoturvallisuusongelman kohteeksi 
ei tiedä, minkä viraston ohjeiden mukaan tulisi 
toimia vahingon satuttua, on karmea. Johtaja 
on aina erityisasemassa tavalliseen kansalaiseen 
verrattuna. Hänen tulee osata enemmän kuin 

muiden, koska hän on vastuussa toiminnan 
johtamisesta. Hätätapauksessa soitetaan hätä-
numeroon! Olipa kysymyksessä liikenneonnet-
tomuus tai tietoturvallisuuteen liittyvä haveri.

Kun puhutaan standardeista, niin britannia-
laisen standardin syntyhistoria on tavanomai-
nen, mutta sovellusalue on suunnattu vain 
harvoille tietoturvallisuuden asiantuntijoille. 
Tässä artikkelissamme käytetty esimerkki kos-
kee vielä kapeampaa sektoria; ISACA on vain 
tietojärjestelmien tietoturvallisuuden auditoin-
tiin erikoistunut yhdistys. Vuosien varrelta on 
koottu tapahtumia sekä tietämystä siitä, miten 
hankalista poikkeustilanteistakin on selvitty 
normaaliin toimintaan. Tätä parhaisiin käytän-
töihin liittyvää osaamista on syytä edelleen ar-
vostaa. Mutta riittääkö se yksin selviytymiseen 
myös modernissa yhteiskunnassa?

Riskien hallinta on keskeinen johtamisen 
vastuualue. Siitä on pian (2008) ilmestymässä 
uusi standardi ISO 31000: Risk Management – 

Principles and Guidelines on Implementation. Riskien 
hallinnan alue jaetaan siten, että risk management 

–kokonaisuus muodostuu alueista risk analysis 

ja risk assessment. Tämä osa-alueista viimeksi-
mainittu riskien arviointi on ehkä merkityksel-
lisin, kun tähdätään tulevien, ennalta aavista-
mattomien riskien torjuntaan tai ainakin vahin-
kojen minimointiin. Liiketoiminnan jatkuvuus 
on tästä hyvä esimerkki, se on suuntautunut 
tulevaisuuteen. Tilanteessa eivät reaktiivisen 
aikakauden menettelyohjeet ja standardit auta, 
toiminnan on oltava proaktiivista!

Yleinen riskien hallinnan (ISO 31000) ter-
minologia  (Risk Management Vocabulary) sisältää 
koko yhteiskunnan kirjon, siellä on esillä muun 
muassa työturvallisuus, laatu, polttoaineet ja 
kaasu, ympäristönhallinta, lääketieteen käyttä-
mät laitteet, energia, palotorjunta ja maantie-
ajoneuvot. Näiden ja monien muiden alueiden 
joukossa on tietoturvallisuus ja auditoinnit.

Taistelu reaktiivisesta maailmasta kohti pro-
aktiivisia ratkaisuja ei ole tietoturvallisuuteen 
rajoittunut, vaan vastaavaa tapahtuu kaikilla yh-
teiskunnan sektoreilla. Voisimme hyvin kysyä 
esimerkiksi yliopistokoulutuksesta vastaavilta: 
“Vievätkö hyvät käytännöt opetuksessa hyvään 
oppimiseen sekä hyvään organisaation suori-
tuskykyyn?”

Poikkeavuudet  
ja laiton toiminta
Esimerkkinä tässä artikkelissa käytetty ISACAn 

menettelyohje tietojärjestelmien auditoijille 
liittyy sisältönsä puolesta poikkeavuuksiin ja 
laittomaan toimintaan. Jo alueen rajaaminen on 
herkkä kysymys. Onko kyseessä järjestelmän 
toimintahäiriö, komponentin vikaantuminen, 
ohjelmistovirhe, inhimillinen vahinko vai luon-
nonilmiö? Kyseessä voi myös olla tahallinen 
teko  –  rikos, sabotaasi, terrorismi.

Tässäkin tapauksessa auditoijien on käsitel-
tävä aihetta kahdesta suunnasta. Sisäinen tar-
kastelu liittyy organisaation suorituskykyyn ja 
liiketoiminnan kannalta tärkeisiin asioihin. Yh-
denmukaisuusauditointi liittyy myös organisaa-
tion sisäisiin asioihin, esimerkiksi asetettuihin 
tietoturvavaatimuksiin (ISO 27000).  

Poikkeavuudet ja laiton toiminta liittyvät au-
ditoijien vaativaan tehtävänkuvaan; juuri näitä 
kysymyksiä varten heitä tarvitaan. On asioi-
ta, jotka tekninen huolto/ylläpito voi panna 
ripeästi kuntoon. Mutta mainituissa laajoissa 
kysymyksissä tarvitaan usein eri osapuolten 
joustavaa yhteistyötä. Yksi osapuoli, jota on 
syytä hyödyntää, ovat lakiasiantuntijat. 

Historiatietoihin voidaan joutua turvautu-
maan uudelleen, mutta yhä suurempi uhka ovat 
terroristit, jotka pystyvät mahdollisesti jopa 
sabotoimaan jonkun yhteiskunnan kannalta 
elintärkeän laitoksen tai organisaation toimin-
nan. Heidän toimintansa on heidän omasta 
näkökulmastaan aina hyvin proaktiivista. Täl-
löin myös proaktiivisen turvallisuustyön asema 
tulee kasvamaan voimakkaasti. 

Maailmanlaajuista  
yhteistyötä
Tietoturvatyö kohdistuu tietokoneisiin ja 
–verkkoihin erityisesti yritysten  toimintaym-
päristöissä tapahtuvissa tahattomissa tai ai-
heutetuissa virheissä tai väärinkäytöksissä ja 
niiden torjuntaan sekä varautumiseen. Tässä 
kentässä tietojärjestelmien auditoijilla on oma 
merkittävä palveluroolinsa. Standardoinnista 
vastuussa olevat organisaatiot ovat tuottaneet 
ja jatkuvasti tuottavat materiaalia niin paljon, 
että menettelyohjeiden laajuudesta on tulossa 
todellinen tietoturvallisuuden uhkatekijä. 

Jos tietoturvallisuuden asiantuntijat joutuvat 
kamppailemaan materiaalien määrän kanssa, 
niin silloin syntyy uusia ongelmia. Aikaisem-
min materiaalien saatavuus oli heikkoa, välillä 
aineistoa on ollut tarjolla liian paljon. Erityisesti 
tietoturvaan liittyvistä aineistoista ja niihin liit-
tyvästä koulutuksesta on tullut laajaa bisnestä. 
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Kun lisäksi eri organisaatiot eriytyvät toimin-
noissaan vain omien taustaorganisaatioidensa 
tuotteiden suuntaan, vähäisetkin asiantuntija-
voimat heikkenevät. Mihin olemme menossa?

Onneksi tunnelin päässä näkyy valoa. Yh-
dysvaltain liittovaltion NIST (National Institute 

of  Standards and Technology) julkaisi vuonna 2006 
FIPS PUB 200 –standardin, joka määrittelee 
liittovaltion informaatiolle ja tietojärjestelmil-
le vähimmäisvaatimukset tietoturvallisuuden 
suhteen. Kaikki tärkeät pääasiat (17 kohtaa) 
on saatu pakattua puoleentoista sivuun. Lisäksi 
on lyhyt johdanto sekä kahden sivun mittainen 
terminologian tulkinta. Samoin on viittaus vain 
pariin edeltävään standardiin. Kaikki on va-
paasti saatavissa verkosta. Ei kalliita maksuja, 
ei konsultteja! Yksinkertaisia ja tavallisten käyt-
täjien ymmärtämässä muodossa. Juuri tätähän 
olemme kaivanneet useiden vuosien ajan.

Toinen tietoturvallisuuden kannalta tärkeä 
ohjeisto on OECDn tuottama ohje vuodelta 
2002. Jakelu tapahtuu verkon kautta ja valtio-
varainministeriö on toimittanut myös suomen-
kielisen version asiakirjasta. Kun yleensä stan-
dardeilla ja ohjeistuksilla haetaan yhä parempaa 
tietoturvallisuutta, niin OECDn ohje tähtää 
suoraan alan kulttuurin luomiseen. 

… ja ympyrä sulkeutuu
Tosiasia on, että maailmassa on tietoturvalli-
suuden alueella monia tietoturvastandardeja ja 
menettelyohjeita laativia, kouluttavia, kosultoi-
via ja muihin vastaaviin aktiviteetteihin osallis-
tuvia organisaatioita, joita kukaan ei johda tai 
koordinoi. Tässä tilanteessa täytyy oppia elä-
mään ja ratkaisut koordinoinnin ja fokusoinnin 
suhteen tulee tehdä organisaatiotasolla.

Mutta jo oman kotivaltiomme huolenpi-
to ohjeistaa virkamiehensä “32 –kertaisesti” 
omiin tietoturvaohjeisiinsa  osoittaa suunnan. 
Kansallisten ohjeiden harmonisointityö on 
hyvä ratkaisu.

Menettelyohjeita tulisi organisaatiotasolla 
olla saatavilla vain sen verran kuin niitä tarvi-
taan. Kaupallinen suuntaus rajoittaa esimer-
kiksi tarpeellisten standardien saatavuutta. 
Vapaa toiminta verkoissa taas tuo yhä enem-
män aineistoa kaikkien käytettäväksi. Juuri tä-
hän tilanteeseen tarvittaisiin balanssia. Kun 
on koettu avoimen ohjelmakoodin voima, 
niin miten tietoturvallisuuden alueella pystyt-
täisiin samaan; takaamaan täsmätiedon jakelu 
avoimesti kansalaisille ja samalla tekemään 
sillä huippubisnestä suuryritysten kanssa?

Tietoturvatyössäkin pitää tähdätä erinomai-
suuteen. Mikään organisaatio ei voi pärjätä 
keskinkertaisuudella ja vain minimivaatimuk-
set täyttämällä. Toisaalta erinomaisuuteen täh-
tääminen on syvästi inhimillinen asia, koska 
kukaan ei halua olla huono ammattimaisesti 
toimittaessa. Lisäksi sitäpaitsi meidän tieto-
turvallisuusvihollisemme koko ajan tähtäävät 
voiton maksimointiin. Hyvä yhteiskunta kan-
salaisille on tavoitteemme nyt. Jos haluamme 
tuoda siihen ripauksen kansainvälisiä mausteita 
vahvistettuna standardeilla, tavoitteemme on 
edelleen tehokas, mutta samalla turvallinen 
yhteiskunta.
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Tietoturva- 
tekniikkaan  
seurantaryhmä
SFS on perustamassa Tietoturvatekniikat – 
standardisoinnin seurantaryhmää. Seuran-
taryhmän tarkoituksena on edistää ja ohjata 
standardisointia suomalaisen yhteiskunnan 
tarpeiden mukaan. Ryhmä seuraa tietoturva-
standardisointityötä ISOn SC 27 ”IT Secu-
rity techniques”-ryhmässä  sekä vastaa Suo-
men kannanotoista standardiehdotuksiin ja 
standardisointia koskeviin kyselyihin. 

Ryhmän puheenjohtajaksi on lupautunut 
Reijo Savola VTT:ltä. Ryhmän ensimmäi-
nen kokous pidetään 16. kesäkuuta. Ensim-
mäisen kokouksen ohjelmaan kuuluu jär-
jestäytymisen ja yleisesittelyn lisäksi kolme 
esitelmää. Lisätietoja antaa SFS:ssä Juha 
Vartiainen. !
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