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Tietoturvallisuus ja käytännön 
kompleksiset vuorovaikutusprosessit

Standardisoinnilla osoitetut hyödyt nojautu-
vat järjestelmällisen toiminnan ja järjestelmien 
riemuvoittoihin. Tähän on liitetty myös sää-
döksiin ja sopimuksiin perustuva toimintatapa. 
Miten pitkälle on mahdollista jatkaa tällä lin-
jalla? Voitaisiinko standardisoinnilla saavuttaa 
vieläkin merkittävämpi vaikutus bruttokansan-
tuotteeseen?

   Systematisoinnin rinnalle on tullut mui-
ta tarpeita. Standardisointi halutaan yhdistää 
myös erityisesti innovaatiotoimintaan organi-
saatioiden välittömien kilpailukykyhaasteiden 
ratkaisemiseksi, mitä aikaisemmin on pidetty 
jopa standardisoinnille vastaisena toimintana. 
Miten tällaista ristiriitaista tilannetta ja kaksi-
jakoista kehityssuuntausta tulisi ymmärtää ja 
miten siihen tulisi suhtautua? Tarkastelemme 
tilannetta erityisesti tietoturvallisuuden stan-
dardisoinnin kannalta. 

Tietoturvallisuuden  
hallinnan standardisointi 
nykyolosuhteissa
ISO/IEC 27000 on kansainvälinen standardi-
perhe, jota pidetään maailman arvostetuimpa-
na tietoturvallisuuden hallinnan standardipe-
rustana. Tämän perheen tärkeimmät standardit 
ISO/IEC 27001 (Information technology - Se-
curity techniques - Information security mana-
gement systems - Requirements, 2005) ja ISO/
IEC 27002 (Information technology - Security 
techniques - Code of  practice for information 
security management, 2005) ovat kehittyneet 
vuosien saatossa evoluutiomaisesti kansallisista 
standardeista (erityisesti BS 7799 Information 
technology - Code of  practice for information 
security management, 1995) ja defakto -stan-
dardeista (erityisesti brittiläinen DTI/BSI Disc 
PD0003, A Code of  Practice for Information 
Security Management, 1993). Standardiperheen 
perusstandardeja ollaan paraikaa uudistamassa. 
Työtä ollaan edelleenkin tekemässä vahvasti 
olemassa olevien periaatteiden, standardira-
kenteiden ja –sisältöjen pohjalta.
  Evoluutiokehittyminen on kehittymistä pienin 
askelin. Mitään merkittäviä innovaatiopanos-
tuksia ei ole toteutettu eikä ole nähtävissäkään 
kyseisten standardien rakenteessa tai sisältö-
aiheissa. Tämä on johtanut vakavaan kriisiin 
koko kansainvälisessä tietoturvallisuuden hal-
linnan standardisoinnissa, koska kyseiset stan-

dardit eivät pysty seuraamaan organisaatioiden 
ja niiden toimintaympäristöjen reaalimaailman 
kehitystä.
  Tietoturvallisuus toteutuu käytännössä aina 
organisaatioiden liiketoimintaprosessien toi-
mintojen kautta. Nykyään organisaatiot ja nii-
den liiketoimintaprosessit ovat Ralph Staceyn 
mukaisesti (Organizations as complex respon-
sive processes of  relating, 2002) luonteeltaan 
kompleksisia vuorovaikutusprosesseja. Tämä 
tarkoittaa, että kaikki prosessit toimivat verkos-
tomaisesti monien muiden prosessien tai pro-
sessitoimintojen kanssa. Prosessit voivat myös 
olla kokonaan eri organisaatioissa ja niillä siten 
ei edes periaatteellisestikaan voi olla yhteistä 
liiketoiminnallista johtamista. Erilaisilla sopi-
muksilla ja järjestelmillä voidaan yrittää ratkais-
ta tilannetta, mutta mahdollisuudet ovat hyvin 
rajalliset. Asiaa vaikeuttaa lisäksi prosessitoi-
mintojen kompleksinen luonne, joka johtuu 
muun muassa siitä, että ne ovat vähintään yksi-
tyiskohdiltaan aina ainutlaatuisia tai –kertaisia. 
Samoin on huomattava, että prosesseissa toimii 
aina monenlaisia ihmisiä, joiden toimintoja on 
käytännössä mahdotonta ohjailla yksityiskoh-
taisilla ohjeistuksilla.

Staceyn matriisi
Ralph Stacey tarkastelee kompleksisten vuo-
rovaikutusprosessien toimintoja sopimussi-
donnaisuuden ja varmuuden kautta oheisen 
kuvan mukaisella tunnetulla matriisiesityksel-
lään (Strategic management and organizational 
dynamics: the challenge of  complexity, 2002). 
Organisaatioiden liiketoimintaprosessit ovat 
toiminnoiltaan monivivahteisia ja matriisikaa-
vion kaikki osa-alueet tulevat esille tapauskoh-
taisesti painotettuina kaikkien organisaatioiden 
kaikissa prosesseissa. 

Rationaalinen ohjaus, joka tyypillisesti perus-
tuu toiminnallisiin rakenteisiin ja joka on myös 
nykyisten tietoturvallisuuden hallintastandar-
dien perusta, tulee kysymykseen vain pienessä 
määrin käytännön prosessitoiminnoissa. Rati-
onaaliseen ohjaukseen kuuluvat erilaiset ohja-
usjärjestelmät ja menettelyohjeet. Toiminnan 
ohjaus on faktapohjaista. Liian tiukka rationaa-
linen ohjaus ei arvosta tilannekohtaisia ratkai-
suja eikä edes “terveen järjen” käyttöä. 

Poliittisluontoisessa päätöksenteossa ja 
ohjauksessa korostuvat erilaiset liittoutumat, 

neuvottelut ja kompromissit, jotka ovat hyvin 
tyypillisiä organisaatioiden liiketoimintajohta-
misessa. Rationaalisuuden sijasta ne myös mo-
nesti perustuvat henkilöiden valta-asemaan, 
intuitiivisiin näkemyksiin ja “jälkiselityksiin”.

Järkevä harkintaan perustuva riskinotto pää-
töksenteossa liittyy erilaisiin kokeiluihin. Tämä 
alue on perinteisen suunnitelmallisen ja jatku-
van kehitystyön alue. Samalla tulevaisuutta on 
rakennettu perinteisiin malleihin ja rationaa-
liseen tietoon pohjautuvana. Asioista ollaan 
yleisesti samaa mieltä, vaikka ei ole selkeätä 
varmuutta tulosten toteutumisesta.

Kompleksisuuden alue on erittäin merki-
tyksellinen organisaatioiden menestymisen 
kannalta. Sillä alueella syntyvät luovuus ja in-
novaatiot sekä siirtyminen olevista toiminta-
muodoista uusiin. Kompleksisuuden alueella 
toimintaa ei voi johtaa pelkästään rationaalises-
ti ja faktapohjaisesti. Menestyksellinen toimin-
ta kompleksisissa olosuhteissa edellyttää eri-
laisuuksien (W. Ross Ashby: Requisite variety, 
1957) ja monimuotoisuuden hyväksymistä ja 
hyödyntämistä. Organisaatioon tällaisia vaiku-
tuksia voidaan saada erityisesti monenlaisten 
ulkopuolisten verkostojen kautta.

Kaoottiset ilmiöt ovat rasittavia monien or-
ganisaatioiden johtamisen kannalta, koska niitä 
ei voi perinteisillä johtamiskeinoilla hallita tai 
edes täysin välttää. Nykyaikaisissa liiketoimin-
taprosessiemme verkostoissa on aina mukana 
myös tekijöitä ja toimijoita, joista emme edes 
tarkkaan ole tietoisiakaan. Henkilöiden moni-
puolinen tietoisuus sekä johtamisen joustavuus  
ja nopeus ovat hyödyksi hankalissa tilanteissa.

   Tietoturvallisuuden hallinnan uuden toi-
mintakulttuurin ja samalla myös alan standardi-
soinnin kehittymisessä tulisi tunnustaa olemas-
sa olevat tosiasiat Staceyn matriisin mukaisesti 
ja kehittää uusia periaatteita sekä toiminnallisia 
ja organisatorisia menettelyjä tämän pohjalta. 
Myös alan standardisoinnin tulisi mukautua 
tähän kehitykseen luomalla asianmukaisia uu-
sia ratkaisuja Staceyn matriisin kaikilla alueilla. 
Nämä tulisi myös ottaa huomioon organisaa-
tioissa standardeja sovellettaessa.  

 
Kompleksisuus  
mahdollisuutenamme
Kompleksisuudesta saatiin tuntuma, kun va-
rauduttiin niinsanotun Millennium bugin vai-
kutuksiin. Tuli täysin selväksi, ettei laajoja tie-
tojärjestelmiä pystytä päivittämään tietokone-
ohjelmilla eikä myöskään ihmisten kapasiteetti 
riitä tähän toimintaan. Kyseessä oli vuositu-
hannen vaihteeseen mennessä suurin koskaan 
laajasti koko ihmiskunnassa suoritettu projekti. 
Tästä selvittiin kovalla työllä. Tai sitten järjes-
telmät olivat jo kehittyneet niin robustisiksi, 
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Keskustelussa standardeista on korostettu niiden käyttöä ja siitä saa-

tavaa hyötyä. Saksalaiset ovat arvioineet tätä ja saaneet vaikutukseksi 

yhden prosentin koko bruttokansantuotteesta. Mikä mahtaa olla hyöty 

tietoturvallisuuden hallinnan standardeista?
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että toiminnassa ei ilmennyt häiriöitä.
  Alvin Toffler toteaa (Kolmas aalto, 1980), 

että aina silloin, kun tilanne näyttää kaikkein 
vaikeimmalta eikä ratkaisuja ole löydettävissä 
ainakaan helposti, on mahdollista saavuttaa 
uusi, kehittyneempi taso. Ihmiskunnan vaiheis-
sa on havaittavissa pitkiä tasaisen kehityksen 
kausia. Niihin ei ole liittynyt suuria kehitys-
harppauksia. Vaikeista poikkeusoloista Toffler 
totesi: “Tämä epätoivon aikakausi – tämä mah-
dollisuuksien aika”.

 Myös Pitirim Sorokin (Aikamme kriisi, 
1941) vakuutti aikanaan, että “kaikesta ajallem-
me ominaisesta julmuudesta ja sekasorrosta 
huolimatta me kuitenkin olemme kulkemassa 
kohti parempaa maailmaa”. Hänen mukaan-
sa nykyinen kulttuuri sisälsi jo alkuhetkellään 
myrkyllisen viruksen. Senhetkinen kriisi johtui 
tuon viruksen salaisesta ja jatkuvasta kehitty-
misestä. Systemaattisuuden ja rationaalisuuden 
ylikypsymisestä pitäisi saada toiminta-asentee-
seemme ja –tapoihimme täydellinen muutos. 
Se edellyttäisi olemassa olevien toimintamuo-
tojen korvaamista paremmalla kulttuurilla ja 
asiantuntemuksella.

Liiketoiminnan ja myös tietoturvallisuuden 
kompleksisista tilanteista otteen saaminen 
edellyttää Marian Naidoon mukaan vuorovai-
kutteisia keinoja (The emergence of   a living 
theory of  inclusional and responsive practice, 
2005). Niissä pyritään tunnistamaan vaikutta-
vat toimijat sekä ymmärtämään näiden välisten 

vuorovaikutussuhteiden ja kommunikoinnin 
luonne. 

  
Standardeista hyötyä  
innovatiivisuudelle
Tietoturvallisuuden hallinnan kehittämisessä 

ja asiantuntemuksessa tarvitaan siirtymistä 
aikaisemmasta reaktiivisesta ja systeemipe-
rustaisesta kulttuurista uuteen innovatiiviseen 
toimintamuotoon, joka ottaisi vaikuttavasti ja 
tehokkaasti huomioon nykyaikaisten liiketoi-
mintaolosuhteiden tarpeet ja odotukset. Tä-
män tulisi myös luonnollisesti heijastua alan 
standardisointityöhön.

Ei ole odotettavissakaan, että kansainväli-
sessä standadisoinnissa tapahtuisi lähivuosina 
merkittävää tehostumista tai suuria ratkaisevia 
toiminnallisia muutoksia. Silloin yksittäisissä 
standardeja soveltavissa organisaatioissa ko-
rostuu johdon ja asiantuntijoiden vastuu stan-
dardien liiketoiminnallisen hyödyn saavutta-
misesta. Heiltä edellytetään entistä suurempaa 
tietoisuutta ja osaamista sekä innovatiivisuutta 
ja rohkeutta tehdä hyödyllisiä ratkaisuja stan-
dardien soveltamisessa. Kaikeksi onneksi ole-
massa olevatkaan standardit eivät mitenkään 
estä tällaista, vaan suorastaan kehottavat sii-
hen.  n

Tässä poleemisessa kirjoituksessa Juhani Anttila 
ja Jorma Kajava kaipaisivat tietoturvallisuuden 
hallinnan standardisointiin innovatiivista toimin-
tamuotoa, joka ottaisi tehokkaasti huomioon 
nykyaikaisten liiketoimintaolosuhteiden tarpeet ja 
odotukset.

Organisaation prosessitoimintojen ohjaus Staceyn matriisin mukaisesti. Sopimussidonnaisuuden mahdollisuus ja vaikuttavuus riippuvat prosessitoimintojen luonteesta. Varmuus liittyy 
ennustettavuuteen, syy–seuraus -suhteiden toimivuuteen ja toimintojen ainutlaatuisuuteen ja sattumanvaraisuuteen.

Tietoturvatekniikan 
standardisoinnilla oma 

seurantaryhmä

SFS on perustanut vuonna 2008 oman 
seurantaryhmän tietoturvatekniikasta. 
Tämä SR 307 seuraa tietoturvastandar-
disointityötä ISOn SC 27 ”IT Security 
techniques” –ryhmässä sekä vastaa 
Suomen kannanotoista standardieh-
dotuksiin ja standardisointia koskeviin 
kyselyihin. Lisätietoja antaa SFS:ssä 
Juha Vartiainen. Kaksi tietoturvatek-
niikkaa käsittelevän ISO 27000 –sarjan 
standardia julkaistaan tänä vuonna 
suomeksi. Nämä standardit ovat 
yleiskatsaus standardisarjaan ISO/IEC 
27000:2009 sekä riskienhallintaa käsit-
televä ISO/IEC 27005:2008.


