
Standardisoinnin 
tarkoitus ja  

toteutuminen
Standardisoinnissa käsitellään aiheita, 

jotka ovat laajan mielenkiinnon kohteena. 
Tietoturvallisuus on erityisesti nykyajan tieto-

yhteiskunnissa noussut tärkeäksi, suorastaan kriittiseksi 
asiaksi.

Kaiken standardisoinnin yleinen tarkoitus voidaan jakaa 
tekniseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen tarkoitukseen: 
n  Tekninen tarkoitus, tuotteiden ominaisuuksien ja toi-

minnan tehokkuuden parantaminen
n  Taloudellinen tarkoitus, kustannusten pienentäminen
n���Yhteiskunnallinen tarkoitus, yhteistyön ja viestinnän 

edistäminen sekä ihmisten, organisaatioiden ja kanso-
jen välisen yhteisymmärryksen lisääminen ja yhteistyö-
kynnysten madaltaminen.

Jonkin standardin olemassaolon oikeutus perustuu sii-
hen, että siitä on enemmän hyötyä silloin, kun standardi on 
olemassa kuin, että sitä ei olisi. Kansainvälisellä standardi-
soinnilla sinällään on laajana yhteistyönä myönteinen niin 
ihmisiä – mukaanlukien asiantuntijat – organisaatioita kuin 
kansakuntia lähentävä vaikutus. Muun muassa NATOn 
piirissä on todettu, että kansainvälinen standardisointi on 
merkittävää rauhantyötä, Partnership for peace.

Maailmanlaajuisessa standardisoinnissa on kolme kes-
keistä organisaatiota ISO, IEC ja ITU. Niiden kesken on 
sovittu työnjako. ISO  (International Organization for 
Standardization) on monialainen järjestö, IEC  (Interna-
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tional Electrotechnical Commission) hoitaa 
sähköalan standardisoinnin ja ITU  (Inter-
national Telecommunication Union) telealan 
standardisoinnin.  

 ISOn ja IEC:n kesken on myös yhteistoimin-
taa muun muassa tietoturvallisuuden alueella, 
josta esimerkkinä on yksi tämän alan keskei-
simmistä standardisointikomiteoista, ISO/IEC 
JTC1 /SC 27 (IT Security techniques). Tämän 
yleisen kansainvälisen standardisoinnin lisäksi 
on alueellista (esimerkiksi ETSI, CENELEC 
ja CEN), alakohtaista (esimerkiksi ISACA, Co-
biT) ja maakohtaista (esimerkiksi British Stan-
dards Institution, Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik) standardisointia.

Yleiset standardit eivät ole velvoittavia. 
Viranomaismääräyksissä voidaan viitata stan-
dardeihin (Reference to standards). Viittauksessa 
voidaan katsoa tietyn standardin mukainen 
ratkaisu säädöksen vaatimukset täyttäväksi tai 
määrätä, että tiettyä standardia on noudatetta-
va. Yksityiset sopimussuhteessa olevat osapuo-
let voivat yhteisesti sopia omalla tavallaan jos-
sakin asiayhteydessä minkä tahansa standardin 
noudattamisesta.  

 Nykyaikainen standardisointi perustuu sii-
hen, että standardien tekemisessä on koottu 
yhteiseen käyttöön laajojen asiantuntijapiirien 
osaaminen. Konsensusmenettelyllä tähdätään 
laajaan aktiiviseen osallistumiseen ja sitoutu-
miseen. Yksittäisille standardien soveltajille on 
osoitettu mahdollisuus, vastuu ja velvollisuus 
innovatiivisiin, ainutlaatuisiin ja ylivoimaisiin 
toteutusratkaisuihin standardien innoittamana. 
Vain osallistumalla itse standardien laadintaan 
– vähintäänkin kommentoimalla luonnoksia – 
voi päästä ymmärtämään standardien sisintä 
tarkoitusta ja olemusta.

Standardit tukemassa  
organisaation toiminnan 
johtamista
Virallisten standardien käytössä merkittävänä 
keinona ovat organisaatiokohtaiset standardit, 
joissa organisaatiot ottavat kantaa siihen, miten 
he soveltavat standardeja muun muassa painot-
tamalla ja soveltamalla niitä oman liiketoimin-
tansa tarpeiden mukaisesti.

Esimerkiksi julkisorganisaatioiden tietotur-

vallisuuden standardisointia ohjataan laeissa 
ja asetuksissa esitetyillä periaatteilla, joilla on 
hyvin läheinen yhteys yleisiin standardeihin.

Viranomaisen tulee hyvän tietojen hallin-
nan “luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia 
asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin 
sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuu-
desta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä 
eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikutta-
vista tekijöistä” (Laki viranomaisen toiminnan 
julkisuudesta, 18 §). 

Tietoturvallisuuden hallinta on kiinteä osa 
organisaation toiminnan johtamista. Sen tulee 
siten sisältyä organisaatiossa jokaisen henkilön, 
niin johtamis- kuin suoritustehtävissä toimivan 
vastuisiin. Tietoturvallisuus toteutuu parhaiten 
ollessaan sisäänrakennettuna organisaation kai-
kissa prosesseissa ja niiden johtamisessa (vertaa 
Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan var-
mistaminen, PTS 2002). Erityisesti johdon si-
toutuminen tietoturvallisuuden kehittämiseen 
ja toteuttamiseen mahdollistaa toiminnalle 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen (vertaa 
VAHTI 3/2007).

Tietoturvallisuuden  
hallinnan  
standardikokoelmat
On olemassa suuri joukko tietoturvallisuuden 
hallintaa tukevia standardikokoelmia, jotka 
ovat syntyneet eri lähtökohdista erilaisten ryh-
mittymien aikaansaannoksina. Siitä syystä ne 
eivät ole käyttäjän kannalta helposti ja johdon-
mukaisesti yhteensopivia.

Esimerkkeinä tällaisista tietoturvallisuuden 
hallintaan liittyvistä laajoista standardikokoel-
mista ovat seuraavat:

n  ISO/IEC 27000 – Tietoturvallisuuden 
yleinen hallinta organisaatioissa

n  ISO/IEC 13335 – Tietoturvallisuuden 
hallinta tietotekniikan alueella

n  ISO/IEC 15408 – Tietoteknisten tuottei-
den tietoturvallisuuden arviointi

n  CobiT – Tietojärjestelmien yleinen hallinta 
organisaatioissa 

n  ITIL – Informaation ja teknologian infra-
struktuurikirjasto

n  CMMI – Ohjelmistojen tuotekehityksen 
kypsyysmalli

n  FIRST – Tietoturvallisuuskirjasto
Tietoturvallisuuden hallintaan alettiin kiin-

nittää huomiota 1980–luvulla, jolloin suurim-
mat liikeyritykset Britanniassa kukin erikseen 
pyrkivät ratkaisemaan ongelmat omassa piiris-
sään. Kun yksittäiset yritykset eivät onnistuneet 
ratkaisemaan tehtävää järkevällä tavalla, Bri-
tannian kauppa- ja teollisuusministeriö kokosi 
organisaatioita yhteen ja keräsi niiltä vuosien 
mittaan syntyneitä parhaita tietoturvallisuu-
den hallinnan käytäntöjä. Tämän työn pohjalta 
syntyi standardi BS 7799 (1993), joka on ollut 
laajassa käytössä ja merkittävänä referenssinä 
eri maissa monia vuosia. 

 Tietoturvallisuus koettiin aikaisemmin vain 
suojauksiin liittyvänä teknisenä alueena. Kun 
viestintäverkkojen toiminta laajeni, tekniset jär-
jestelmät saatiin liitetyksi yhteen. Samalla tieto-
turvallisuuteen liittyvät uhkat moninkertaistui-
vat. Kun tärkeimmät verkkoihin liittyvät uhkat 
saatiin hallintaan, huomattiin organisaation jo-
kaisen yksittäisen työntekijän osuus organisaa-
tion tietoturvallisuudessa. Tilannetta on pyritty 
paikkaamaan erilaisilla koulutus- ja valmennusti-
laisuuksilla ja myös tietoturvatietoisuusohjelmil-
la, joita myös standardit suosittelevat. 

Todellinen tietoturvallisuus kuitenkin toteu-
tuu yksilökohtaisen tietoisuuden ja osaamisen 
kautta, jolloin voidaan päästä tekemään asioita 
oikein perustuen ammattimaiseen asiantunte-
mukseen. Tässä tietoturvallisuuden asiantun-
tijoilla on tärkeä rooli tuoda ja selvittää stan-
dardien menettelyjä organisaation käytännön 
tasolle. 

Kenellä on vastuu?
Standardisoinnissa on omat vakiintuneet toi-
mintatapansa, joita standardisointia harjoitta-
vat organisaatiot noudattavat standardien laa-
dinnassa ja julkaisemisessa. 

Standardisoinnin laajalla konsensustoimin-
nalla on saatu aikaan runsaasti käyttökelpoista 
vaatimus- ja ohjemateriaalia organisaatioiden 
tietoturvallisuusmenettelyjen kehittämiseksi. 
Materiaalia on jopa niin runsaasti, että se häm-
mentää käyttäjiä.

 Viimekädessä kuitenkin vastuu näiden 
soveltamisesta jää organisaatioille itselleen 
perustuen niiden ymmärrykseen ja osaami-
seen. n


