
Organisaatioiden tehokas toiminta sekä 

kilpailukyky ja menestyminen ovat riip-

puvaisia oikeasta tiedosta. Jatkuva ja 

tehokas tietojen vaihto on välttämätöntä 

organisaatioiden sisällä sekä niiden ja 

sidosryhmien välillä. Organisaatioiden 

sisäiset tietoverkot ovat kytköksissä ylei-

siin tietoverkkoihin ja niiden palvelutar-

jontaan. Näiden tosiasioiden seurauksena 

tietoturvallisuuden merkitys on kasvanut 

ja siitä on tullut monipuolinen ja samalla 

monimutkainen erityisosaamisen alue. 

Tietoturvallisuus on aihe, jonka kanssa 

organisaation johto ja jokainen työntekijä 

ja myös jokainen kansalainen ovat päivit-

täin tekemisissä – jopa tietämättään. On 

tullut esille vaara tai suorastaan ongelma, 

että ammattimaiset tietoturvallisuusme-

nettelyt ovat eriytyneet organisaation 

varsinaisesta liiketoiminnasta ja sen 

johtamisesta asiantuntijapainotteiseksi 

toimintakentäksi, jossa merkittävässä ase-

massa ovat liiketoiminnan yleisjohdolle 

oudot alan erityistiedot, tietoturvallisuu-

den menetelmät ja standardit. 

Tällaisessa toimintaympäristössä ja 

ongelmakentässä organisaatioiden lii-

ketoimintaprosessien johdonmukaisella 

hallinnalla on keskeinen rooli.  

Liiketoimintaprosesseilla 
tietoturvallisuutta
Tarkastelemme organisaatioiden liike-

toimintojen kokonaisvaltaista johtamista 

liiketoimintaprosessien ammattimaisen 

hallinnan avulla. Tarkoituksena on tie-

toturvallisuuden hallinnan saumaton 

integrointi liiketoiminnan johtamiseen. 

Perusteluna on, että organisaatioissa 

tietoturvallisuutta ei voi toteuttaa liike-

toiminnasta erillisillä tietoturvallisuus-

toimenpiteillä tai -järjestelmillä. Käytän-

nössä sellaisista voi olla kokonaisuuden 

kannalta jopa haittaa. Tietoturvallisuuden 

hallintaa ei voi myöskään saada aikaan 

vain ulkopuolisen valvonnan kautta. 

Liiketoiminnasta erillisenä asiantuntija-

aiheena tietoturvallisuuden edellyttämät 

toimenpiteet myös koetaan ylimääräisinä 

ja jopa kiusallisina asioina.  

Systemaattinen sekä vaikuttava ja te-

hokas liiketoimintaprosessien hallinta 

on tietoturvallisuuden käytännöllisen ja 

luonnollisen toteuttamisen perusedelly-

tys. Sisimmältään tämän ymmärtäminen 

ja toteuttaminen on jotain luonnollisen 

yksinkertaista, mutta se on kuitenkin käy-

tännössä osoittautunut varsin vaikeaksi 

asiaksi. On tarpeen tuntea ja ymmärtää 

syvällisesti prosessikäsite ja ammatti-

maisen prosessien hallinnan periaatteet 

ja työkalut sekä niiden soveltaminen 

nykyaikaisissa liiketoimintaolosuhteissa. 

On myös ymmärrettävä, mitä tietotur-

vallisuus tarkoittaa, miten se toteutuu 

käytännön organisaation tuotteissa ja 

toiminnoissa ja mistä merkittävimmät 

tietoturvallisuusriskit ovat lähtöisin. Lii-

ketoiminta ymmärretään tässä kirjoi-

tuksessa laajana kaikkia organisaatioita 

koskevana käsitteenä, jolloin ei rajoituta 

pelkästään yritystoimintaan. 

Vaikka liiketoimintaprosessien sys-

temaattinen ja määrätietoinen hallinta 

on ollut viime aikoina voimakkaasti 

esillä, ei sellainen kuitenkaan vielä ole 

käytännössä monestikaan toteutunut 

tehokkaasti, koska se edellyttäisi pe-

rinteisten organisaation johtamistapojen 

radikaalia uudistamista. Edelleenkin 

prosessien hallintaa yritetään toteuttaa 

keinotekoisilla ja muodollisilla ratkai-

suilla. Usein tällöin syynä on puutteel-

linen tai suorastaan vääristynyt käsitys 

liiketoimintojen prosesseista. 

Nykyaikaisissa 
liiketoimintaolosuhteissa 
ja erityisesti toimittaessa 
maailmanlaajuisesti ja 
hyödyntämällä laajamittaisesti 
sähköisen tietoteknologian 
keinoja on tietoturvallisuuden 
merkitys korostunut 
kaikenlaisten organisaatioiden 
ja yksilöiden toiminnassa. 
Tietoturvallisuus voi 
käytännössä toteutua vain 
siten, että organisaatioiden 
todellinen toiminta – toisin 
sanoen organisaatioiden 
liiketoimintaprosessit – ovat 
aidosti ja asianmukaisesti 
hallinnassa. Tämä koskee 
kaikenlaisia organisaatioita, 
pieniä ja suuria yrityksiä, 
julkisorganisaatioita 
ja kolmannen sektorin 
organisaatioita. 

Liiketoimintaprosessit
– organisaation tietoturvallisuuden ydinaihe
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Organisaation tehokkaan toiminnan 

kannalta on tarkoituksenmukaista, että 

liiketoimintaprosessien kokonaisuus on 

hyvin harkittu ja selkeä. Kaikki toimen-

piteet, erityisesti koskien prosessien 

rakenteellisia kysymyksiä, tulisi olla pe-

rusteltuja tehokkaan toiminnan ja tulosten 

kannalta. On olemassa monia tapauksia, 

joissa prosesseja korostava toiminta ja 

liiketoiminnan johtaminen prosessien 

avulla, on kokenut arvovaltakolauksen, 

jos muodollisia prosessimenettelyjä on 

viety ”väkipakolla” käytäntöön, jolloin 

organisaation henkilöstö ei ole ymmär-

tänyt sovellettuja prosessikäytäntöjä tai 

he ovat nähneet ne pääasiallisesti orjuut-

tavina ja/tai byrokraattisina. Nämä ovat 

tyypillisesti tapauksia, joissa organisaati-

on johto ja prosessien suunnittelijat ovat 

ymmärtäneet väärin prosessikäsitteen ja 

prosessimaisen toiminnan perusteet sekä 

tavoitteet. Jos tällainen tilanne pääsee 

syntymään, on myös tietoturvallisuuden 

hallinta hankalaa ja tehotonta. 

Kun tietoturvallisuuden hallinta on 

liiketoimintaprosesseihin sisään raken-

nettua, pitäisi kaikkien asianomaisten 

sisäistää vähintäänkin perusasiat tietotur-

vallisuudesta. Vasta sitten on edellytykset 

kehittää tietoturvallisuutta organisaatios-

sa oikeaan suuntaan. 

Prosessit liiketoiminnassa 
Organisaatioita on niiden johtamisen 

kannalta tarkoituksenmukaista tarkastel-

la kahdesta näkökulmasta, organisaation 

rakenteen (struktuurin) ja todellisen toi-

minnan (prosessien) kannalta. Prosessit 

tarkoittavat erityisesti aitoa tekemistä 

ja toimimista. Yleisen määritelmänsä 

mukaisesti prosessi on reaaliaikaista 

toimintaa, siis sitä, mitä tapahtuu ”tässä 

ja nyt”, miten organisaation henkilöt, 

tekniset järjestelmät ja vastaavat to-

dellisuudessa toimivat. Siten prosessit 

tarkoittavat organisaation rakenteelle 

”kohtisuorasti” (ortogonaalisesta) riippu-

matonta ulottuvuutta (ks. kuva 1). Struk-

tuurilla ei voi korvata prosesseja eikä 

päinvastoin, mutta molemmat vaikuttavat 

yhdessä organisaation liiketoiminnan 

toteutumiseen. Rakenne on passiivista 

olemista, prosessi aktiivista toimimista. 

Molempia tarkastelukulmia tarvitaan 

ja ne ovat aina myös jotenkin mukana 

kaikessa toiminnassa. Riippuu paljon 

organisaation ja sen johdon kehittynei-

syydestä, miten liiketoimintaprosesseja 

käytännössä painotetaan ja miten ne toi-

mivat johdonmukaisesti yhteen. Monesti 

on esillä virheellinen painotus asioissa. 

Toiminta, toisin sanoen prosessit, on alis-

tettu tapahtumaan tietyissä rakenteissa. 

Ääriesimerkkinä oli neuvostoliittolainen 

suunnitelmatalous. Nykyäänkin vielä 

puhutaan paljon rakennemuutostarpeista, 

vaikka varsinainen muutostarve koskisi 

prosesseja. Pitäisi toimia toisella tavalla 

ja tätä toimintaa tulisi tarkoituksenmu-

kaisten rakenteiden tukea. 

Perinteiset tietoturvallisuusmenettelyt 

– esimerkiksi alan standardien mukaisesti 

toimiminen – korostavat voimakkaasti 

rakenteellisia kysymyksiä, esimerkiksi 

erityisen tietoturvallisuuden hallintajär-

jestelmän rakentamista. Tällaisen suun-

tauksen toteuttaminen prosessiympäris-

tössä ei tunnu luonnolliselta. 

Kaikissa toimivissa organisaatioissa on 

aina luonnostaan liiketoimintaprosesseja 

ja juuri niiden toimintojen kautta toteu-

tuvat organisaation kaikki tuotokset, niin 

tulokset kuin tavoitteet, jotka koskevat 

myös tietoturvallisuutta. Esimerkkinä 

tyypillisistä liiketoimintaprosesseista 

on tilaus-toimitus-prosessi, jollainen 

on aina jollain tavoin olemassa kaikissa 

organisaatioissa. 

Kussakin organisaatiossa liiketoiminta-

prosessit ovat rakentuneet ja toimivat or-

ganisaation omien tarpeiden mukaisesti. 

Liiketoimintaprosessien toiminnot eivät 

ole sijoittuneena mihinkään yksittäiseen 

organisaatioyksikköön, vaan ne ovat 

levittäytyneenä yli koko organisaation 

ja läpi sen yksikkörajojen. Myös organi-

saation ulkopuolisia toimijoita osallistuu 

prosessien toimintoihin. Liiketoiminta-

prosessit edellyttävät ulkopuolelta tulevia 

syötteitä, esimerkiksi tietoja ja materiaa-

leja. Samoin odotetaan, että ne tuottavat 

jotain organisaation sidosryhmille. Ny-

kyaikana prosessien resurssit voivat olla 

sijoittuneena maailmanlaajuisesti. 

Liiketoimintaprosessi muodostuu yh-

teen liittyvistä toiminnoista (aktiviteeteis-

tä), joita voisi kutsua ”alkeisprosesseik-

si”, niiden välisistä tietoa ja materiaaleja 

siirtävistä yhteyksistä sekä vastuullisista 

toimijoista ja laitteista jonkin keskei-

sen liiketoimintatarpeen ja tavoitteen 

toteuttamiseksi. Alkeisprosessit ovat 

organisaatioissa tapahtuvia yksinkertaisia 

perustoimia, kuten keskusteleminen, 

puhelinkeskustelu, siirtyminen paikasta 

toiseen, tapaaminen, kokoontuminen, 

neuvotteleminen, tekstin kirjoittaminen 

tai lukeminen ja niin edelleen. 

Prosessien kautta organisaation resurs-

sit suunnataan ja järjestetään toimimaan 

yhdessä organisaation tavoitteiden toteut-

tamiseksi. Siten myös tietoturvallisuusta-

voitteet realisoituvat ja konkretisoituvat 

prosessien ja niiden välisten yhteyksien 

toiminnassa. Prosessien suorituskyky 

määrää organisaation tuloksellisuuden 

ja tehokkuuden. Esimerkiksi usein orga-

nisaatioyksiköiden välisten ristiriitojen 

ongelmat johtuvat huonosti hallituista 

liiketoimintaprosesseista. 

Prosessien kautta tapahtuvat myös or-

Kuva 1. Liiketoiminnan prosessiulottuvuutta kuvaa vapautunut toiminta ja struktuuri-

ulottuvuutta rakenteeseen sidottu oleminen. Organisaation kehittyessä molempia tulee kehittää. 

Jotta lisättäisiin toiminnan tehokkuutta, rakenteita kehittää palvelemaan prosessitoimintoja. 

Tietoturvallisuus toteutuu ensi sijaisesti prosessitoiminnoilla.



ganisaation ja sen kaikkien sidosryhmien 

(interested parties, stakeholders) väliset 

kanssakäymiset, joissa tiedoilla ja usein 

myös tietoturvallisuudella on merkittävä 

rooli. Organisaatioiden toiminnassa ol-

laan aina välttämättä tekemisissä saman-

aikaisesti monien sidosryhmien kanssa, 

joiden selkeä tiedostaminen tulisikin olla 

organisaatiolle strategisesti tärkeä asia. 

Yleisesti on usein tapana luokitella orga-

nisaation keskeiset sidosryhmät kuuteen 

ryhmään: asiakkaat, työntekijät, omista-

jat, yhteistyökumppanit, yhteiskunta ja 

luonto. Kaikki nämä sidosryhmän antavat 

panoksiaan organisaation prosessitoimin-

toihin, mutta kaikki ne myöskin saavat 

jotain tuotoksina (tuotteina) kyseisistä 

prosesseista. Tapauskohtaisesti sidos-

ryhmävuorovaikutukset tulisi aina täs-

mentää yksityiskohdiltaan organisaation 

strategisten tarpeiden kannalta. Kullakin 

liiketoimintaan liittyvällä itsenäisellä 

osapuolella on yhteistoiminnassakin 

aina jokin oma intressinsä. Itse asiassa 

liiketoiminta ei olekaan juuri muuta 

kuin ”intressien kommunikointia”, jos-

sa tuotteilla eli prosessien tuotoksilla 

on merkittävä rooli. Yhteistoiminta voi 

olla kestävää vain, kun siitä on hyötyä 

molemmille osapuolille (niinsanottu 

Win/Win-periaate). Varsinaisiin liiketoi-

mintoihin nivoutuu aina myös runsaasti 

erilaista sosiaalista toimintaa.  

Prosessijärjestelyt 
liiketoimintajärjestelmissä  
Organisaation liiketoimintaprosessit liit-

tyvät yhteen organisaation perustarkoi-

tuksen mukaisesti. Johdon strategisesti 

merkittävä päätös on, minkälaisilla pro-

sessijärjestelyillä liiketoiminnan visiot 

ja tavoitteet on tarkoituksenmukaisinta 

toteuttaa. Näin syntyy operatiivinen 

liiketoimintasysteemi. Nykyisissä organi-

saatioissa tämä on toteutettu enemmän tai 

vähemmän harkitusti. Monesti prosessien 

toiminta on edelleen varsin epämää-

räisesti tai pinnallisesti määriteltyä ja 

johtamisessa on paneuduttu enemmän 

organisaatiostruktuurin kysymyksiin 

ja organisatoristen yksiköiden vastuu-

henkilöiden nimeämiseen. Käytännössä 

suuri haaste on prosessien tehokkuuden 

kehittämisessä, miten perinteisen niin-

sanotun linjaorganisaation ja prosessien 

väliset vastuusuhteet järjestetään.

Myös projektit ovat prosesseja. Ne 

ovat vain jotain ainutkertaista toteutusta, 

esimerkiksi kehittämistä, rakentamista 

tai toimittamista, varten synnytettyjä. 

Prosessi on jatkuvaa toimintaa. Jatkuvasti 

toistuvia samantyyppisiä projekteja on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa ”projek-

tiprosessilla”.

Organisaation varsinaisten liiketoimin-

nan keskeisten operatiivisten prosessien 

lisäksi organisaatiossa tarvitaan tukipro-

sesseja ja kokonaisuuden johtamista 

varten johtamisprosessia. Liiketoimin-

tajärjestelmää voidaan organisaation 

todellisen toimimisen kannalta hahmottaa 

prosessikartalla tai vastaavalla. Perintei-

set organisaatiokaaviot eivät anna tähän 

mahdollisuutta. 

Osia organisaation prosesseista voi-

daan ulkoistaa (outsourcing), toisin 

sanoen hankkia resurssipalveluina ul-

kopuolisilta toimijoilta. Kokonaisuuden 

liiketoiminnallista vastuuta tällöinkin 

pyritään edellyttämään aina organisaa-

tiolta itseltään. Käytännössä on kuitenkin 

nykyaikana tavanomaista, että palvelu-

tuotoksia toteutetaan eri organisaatioiden 

prosessien kautta ilman, että kyseisten 

organisaatioiden välillä on muodollisia, 

esimerkiksi sopimuksellisesti sitovia, 

yhteyksiä. Sitäpaitsi toimintaverkostoissa 

voi aina olla myös tuntemattomia ja 

jopa vihamielisiä osapuolia, jotka omilla 

– usein myös varsin tehokkailla – proses-

seillaan vaikuttavat omien intressiensä 

mukaisesti liiketoimintayhteisöissä. 

Prosessitoimintojen luonne  
Prosessin sisäiset toiminnat voidaan 

ryhmitellä luonteeltaan mekanistisiksi, 

orgaanisiksi tai dynaamisiksi sen perus-

teella, miten monivivahteisia toiminnat 

ovat ja miten paljon vapausasteita ne 

sisältävät. Nämä toiminnan perusmuo-

dot ovat luonteeltaan hyvin erilaisia ja 

siitä syystä myös hallittavissa toisistaan 

poikkeavilla keinoilla: 

a) Mekanistisissa toiminnoissa on 

vähän toimijoita ja usein toiminnot on 

automatisoitu. Toiminnot tapahtuvat sar-

jamuotoisesti ja kurinalaisesti ja niitä on 

– ainakin periaatteellisesti – helppo hallita 

täsmällisillä menettelyohjeilla. Vaihtelut 

toiminnassa pidetään pieninä.

b) Orgaaniset toiminnot tapahtuvat 

verkkomaisesti ja ne muodostavat komp-

leksisen useiden toimijoiden kokonaisuu-

den, jota voi kuitenkin perinteisilläkin  

johtamiskeinoilla vielä jossain määrin 

hallita. Kompleksisuudesta johtuen toi-

minnassa on edelliseen verrattuna enem-

män vaihtelumahdollisuuksia.

c) Dynaamiset toiminnat tapahtuvat 

sattumanvaraisesti ja monesti toiminnat 

ovat ainutkertaisia. Prosessien ihmis-

toiminnot ovat tyypillisesti dynaamisia 

toimintoja. Toimijoiden, vapausasteiden 

tai toimintamahdollisuuksien määrät 

ovat niin suuret, että niitä ei voi varmasti 

ennakoida eikä yksityiskohtaisesti suun-

nitella; siten toimintaa ei ole myöskään 

Kuva 2. Organisaatiotoimintojen luonne kartoitettuna Staceyn matriisin mukaisesti. Kaikkia 

kuvion eri alueiden osoittamia toiminnan muotoja esiintyy aina jossain määrin kaikissa 

liiketoimintaprosesseissa. Tietoturvallisuuden hallintakeinot ovat näillä alueilla erilaiset. 



mahdollista rationaalisesti johtaa. Näitä 

eri toiminnan muotoja voidaan myös 

kuvat niinsaotulla Staceyn matriisilla (ks. 

kuva 2).  Näitä eri toimintojen muotoja 

ei voi välttää. Ne kaikki ovat aina jossain 

määrin läsnä kaikissa prosesseissa. Sitä 

paitsi menestyksellisessä liiketoiminnas-

sa ne ovat välttämättömiä. Niiden roolit 

vaihtelevat prosessikohtaisesti, mutta 

yleensä dynaamiset ilmiöt ovat kaikissa 

organisaatioissa runsaslukuisimpia ja 

niiden merkitys nykyisissä yritysten 

toimintaolosuhteissa ja –ympäristöissä 

on tullut erittäin vaikuttavaksi. Lisäksi 

niiden merkitys korostuu uuden talouden 

(e-bisneksen) olosuhteissa. 

Tietoturvallisuusmenettelyjen kehittä-

misessä on keskitytty lähes pelkästään 

mekanistisiin toimenpiteisiin.  

Prosessituotokset,  
organisaation tuotteet 
Erilaiset tuotteet (tavarat ja palvelut) 

organisaatiosta sen sidosryhmille tuo-

tetaan ja toimitetaan prosesseilla. Tuote 

syntyy prosessin tuotoksena prosessin 

toimintojen kautta. Palvelu on immate-

riaalinen tuote, jonka synnyttämiseen 

liittyy aina myös sen vastaanottajan 

prosesseja. Nykyään jo merkittävä osa 

palvelutuotteista synnytetään automati-

soiduilla prosessitoiminnoilla ja sähköi-

sillä liitäntäpinnoilla sidosryhmiin. Myös 

organisaation sisällä voidaan hahmottaa 

sisäisiä tuotteita ja toimittaja-asiakas-

suhteita. 

Kaikki nykyajan prosessit ja niiden 

tuotteet ovat hyvin ”tietopitoisia”. Kaik-

kiin tuotteisiin (tavaroihin ja palveluihin) 

ja prosessitoimintoihin sisältyy aina tie-

toa. Prosessin keskeinen kysymys on or-

ganisaation tietojen hallinta, niiden kulku 

ja tehokas hyödyntäminen prosessien 

toiminnoissa ja koko prosessitoimin-

nan johtamisessa. Tieto on luonteeltaan 

joko johonkin kirjattua (explicit-tietoa) 

tai hiljaisesti esimerkiksi henkilöiden 

osaamiseen ja tietämiseen sisältyvää 

(tacit-tietoa). Suurin osa organisaatioissa 

ja prosesseissa esiintyvästä tiedosta on 

hiljaista. Sen hallinnassa ovat käytännön 

suurimmat vaikeudet ja haasteet. Pro-

sessitiedot voivat koskea useita sidos-

ryhmiä, jotka voivat myös olla tietojen 

”omistajia”. 

Tietoturvallisuus on yksi erityinen 

ominaisuus monien tuoteominaisuuksien 

joukossa. Juuri tuotteiden ominaisuuksien 

kautta organisaation tietoturvallisuuden 

hallinnan toimenpiteiden vaikuttavuus 

näkyy organisaation sidosryhmille. Tästä 

syystä onkin tarpeellista, että tietoturval-

lisuutta aina tarkasteltaisiin sekä tuote- 

että prosessinäkökulmasta. 

Tieto ei voi koskaan esiintyä sellaise-

naan, esimerkiksi ei voi olla pelkkiä tie-

totuotteita. Tiedolla on aina jonkinlainen 

”kantaja”. Kun tietoihin liittyviä kysy-

myksiä, esimerkiksi tietoturvallisuutta, 

tarkastellaan, tulee aina ottaa huomioon 

myös tiedon kantaja. Siten esimerkiksi 

tietotuotteiden tarkastelu aina palautuu 

tavara- ja palvelutuotteen tarkasteluun. 

Kaikki tuotteet ovat nykyään tietopi-

toisia tuotteita. Esimerkkeinä tällaisista 

tiedoista ja niiden kantajista ovat: tieto-

välineeseen sisältyvä tieto, tavaratuote ja 

sen ominaisuusfaktat, tietojärjestelmässä 

oleva tieto, tilastoina tai dokumenteissa 

julkaistu tieto, asiantuntijan neuvontana 

antama tietopalvelu, ammattihenkilön 

osaamiseen (esimerkiksi työpalveluun) 

sisältyvä tieto ja organisaation osaaminen 

tai suorastaan viisaus.  

Parhaita suunniteltuja kohtaamisia.
Messuosastojen suunnittelu ja toteutus

tarjouspyynnöt  yhteystiedot: info@entre.! & 010 6335 500


