
Organisaation tietoturvallisuuden hal-
linta on organisaation tietojen hallinnan 
merkittävä osa-alue. Tietoturvallisuuden 
kokonaisvaltaiseen hallintaan sisältyy 
organisaation omien liiketoiminnan tar-
koitusten mukainen sisäinen tietotur-
vallisuuden hallinta sekä ulkopuolisten 
osapuolten, asiakkaiden, viranomaisten 
ja vastaavien luottamuksen synnyttä-
miseksi ja vahvistamiseksi tarkoitettu 
tietoturvallisuuden varmistus. 

Tietoturvallisuuden hallinta 
johtamiskysymyksenä
Tietoturvallisuuden hallinta on sekä 
strateginen että operatiivinen johta-
miskysymys. Siten sekä organisaation 
sisäinen tietoturvallisuuden hallinta että 
ulkopuolelle suuntautunut tietoturvalli-
suuden varmistus perustuvat organisaa-
tion johtamistapaan ja -menettelyihin, 
jotka näkyvät johtamisprosessissa, sekä 
muiden liiketoimintaprosessien toimin-
taan. Tietoturvallisuus ei voi yrityksessä 
käytännössä toteutua liiketoimintapro-
sesseista erillisillä toimenpiteillä.

Tietoturvallisuusominaisuuksiin on to-
tuttu sisällyttämään tiedon virheettömyys 
(eheys), saatavuus ja luottamuksellisuus. 
Erityisesti sähköisiin palvelutuotteisiin 
liittyviä tietoturvallisuusominaisuuksia 
ovat tiedon aitous ja tiedon vastaanottajan 
valtuutus. Kaikki nämä ominaisuudet 
syntyvät yksittäisten liiketoimintapro-
sessien todellisissa toiminnoissa samalla, 
kun prosessit tuottavat varsinaisia liike-
toimintatuotoksiaan (intended product). 
Tietoturvallisuus ilmenee nimenomaan 
tuotetun tuotteen ominaisuutena. Vastaa-
vasti tietoturvattomuus voidaan rinnastaa 
haittatuotteeksi (unintended product). 

Tietoturvallisuutta ei voi saada ai-
kaan erillisenä reaalimaailmasta, jota 
liiketoimintaprosessit aidosti edustavat. 

Tietoturvallisuuden hallinta ja varmistus 
– liiketoimintaprosessien kautta
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Tietoturvallisuuden 
hallinta voidaan määritellä 
muodollisesti analogisesti 
laadunhallinnan kanssa. 
Tämän mukaisesti 
tietoturvallisuuden hallinta 
tarkoittaa koordinoituja 
toimenpiteitä organisaation 
suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi 
tietoturvallisuuteen liittyvissä 
asioissa. 

Tekijöinä ovat erityisesti ne eri ihmi-
set, jotka toimivat kyseisten proses-
sien puitteissa. Monet osat ihmisten 
aikaisemmin suorittamia toimintoja on 
nykyaikana prosesseissa automatisoitu 
ja ne toteutetaan erilaisilla tietoteknisillä 
järjestelmillä. Järjestelmät toimivat myös 
verkkojen kautta yhteen toistensa kanssa, 
koska digitaalinen toteutusteknologia 
on antanut mahdollisuuden yhdistää 
tietojen käsittelyn, tietojen siirron ja 
tietosisällön esittämisen samaan teknolo-
giaan. Ihmisten toiminnat ovat kuitenkin 
tietoturvallisuuden kannalta kaikkein 
keskeisimpiä suoraan tai välillisesti, 
koska muunmuassa automaatitkin ovat 
ihmisten suunnittelemia. 

Tietoturvallisuuden hallintaan organi-
saatioissa kuuluu kansainvälisesti arvos-
tettujen standardien mukaisesti seuraavia 
johtamisaiheita: riskien hallinta, turval-
lisuuspolitiikka, turvallisuustoiminnan 
organisoiminen, suojattavien kohteiden 
hallinta, henkilöturvallisuus, fyysinen 
turvallisuus ja ympäristön turvallisuus, 
tietoliikenteen palvelujen, verkkojen, 
järjestelmien ja laitteiden hallinta, pää-
syoikeuksien valvonta, tietojärjestelmien 
hankinta, kehittäminen ja ylläpito, on-
gelmatilanteiden hallinta, liiketoiminnan 
jatkuvuuden hallinta, vaatimustenmukai-
suuden varmistus.  

Kaikki nämä aiheet voivat käytännössä 
toteutua tehokkaasti vain integroituina 
liiketoimintaprosessien hallintaan. Monet 
esitetyistä aiheista sisältyvät organisaati-
on johtamisprosessin vastuualueelle.

Tietoturvallisuuden kannalta oleellinen 
kysymys on, miten tietoturvallisuuden 
pyrkimykset ja hallintakeinot ovat käy-
tännössä mukana prosessien mekaanisis-
sa, orgaanisissa ja dynaamisissa toiminta-
tilanteissa. Näissä toiminnan muodoissa, 
jotka esiintyvät kaikissa prosesseissa, on 
aina myös tietoturvallisuusaihe mukana, 



ja sen hallinta edellyttää kullakin alueella 
erilaista ja asiaankuuluvaa menettelyä. 
Mekaaniset ja orgaaniset toiminnot ovat 
suunniteltuja sarja- tai verkostomaisia 
toimintoja ja niissä tietoturvallisuutta 
voidaan pyrkiä hallitsemaan – toisin 
sanoen pitämään halutuissa rajoissa ja 
kehittämään asianmukaisesti – johdon-
mukaisia menettelyohjeita noudattamalla. 
Dynaaminen toiminta-alue on hyvin 
merkityksellinen tietoturvallisuuden kan-
nalta. Dynaamisen toiminnan tilanteet 
ovat usein ainutkertaisia tapahtumia. 
Tämän alueen hallinta voi perustua vain 
ihmisten tietoisuuteen ja ymmärtämiseen 
ja niihin nojautuviin johtamiskeinoihin, 
muun muassa arvostuksiin sekä yleisiin 
toimintaohjeisiin ja -periaatteisiin (toi-
mintapolitiikkoihin).

Liiketoimintaprosessien hallinta 
ja tietoturvallisuuden hallinta
Yleisperiaatteiltaan tietoturvallisuuden 
hallinta (information security manage-
ment) ei poikkea organisaation muiden 
tärkeiden asia-alueiden johtamisesta. 
Tietoturvallisuuden hallinnan tarkoitus 
on yrityksen sisäisen liiketoiminnan tar-
peiden edistäminen ylivertaisen (excel-
lence) kilpailukyvyn aikaansaamiseksi 
tietoturvallisuusominaisuuksissa. Tällöin 
tavanomaisuus ja keskinkertaisuus tai 
vain minimivaatimusten täyttäminen ei 
ole riittävää. Näiden sisäisten tarkoitus-
perien lisäksi tarvitaan monesti yrityksen 
ulkopuolisille osapuolille, esimerkiksi 
asiakkaille tai viranomaisille, suunnat-
tuja toimenpiteitä, joiden tarkoituksena 
on luottamuksen aikaansaaminen ja 
lisääminen yrityksen tietoturvallisuuden 
toteutuksia kohtaan. Näitä toimenpiteitä 
kutsutaan tietoturvallisuuden varmistuk-
seksi (information security assurance). 
Käytännön organisaatiototeutuksissa 
näiden molempien johtamisen osa-alu-
eitten toimenpiteitten tulee olla keske-
nään johdonmukaisesti yhteensopivia 
(consistency).

Sopimussuhteessa keskenään olevien 
organisaatioiden toiminnassa korostuu 
luottamus. Kuitenkin se, mitä luottamus 
on ja miten se saadaan aikaan, on vaikea 
asia. Luottamus osapuolten välisissä 
suhteissa perustuu arvostuksiin ja yhdessä 
asetettuihin tavoitteisiin sovittuja peli-
sääntöjä noudattaen. Näistä esimerkkinä 
voi mainita varmistussuunnitelman ja 
siihen liityvän sopimuksen. Tietotur-
vallisuuden kannalta kuitenkin eri osa-

puolten välisissä kanssakäymisissä voi 
olla intressiristiriitoja, joko näennäisiä 
tai vakavia. Tavanomaiset sopimukset 
ovat tosiallisesti varsin heikko väline 
ristiriitojen selvittämiseksi. Niiden sijaan 
tulisi pikemminkin ymmärtää sopiminen 
jatkuvana orgaanisena prosessina. Usein 
myöskään arvomäärittelyt eivät kestä 
poliittisissa tai vastaavissa valtakamp-
pailuissa. Avoin tiedonvaihto lisää luot-
tamusta yhteistoimintasuhteissa, toisaalta 
myös luottamus lisää tiedonvaihtoa.

On mahdotonta selkeästi ja yksikä-
sitteisesti määritellä, missä on tietotur-
vallisuuden hallinnan ja liiketoiminnan 
johtamisen välinen raja. Itse asiassa tie-
toturvallisuuden hallinta ulottuu yli koko 
liiketoimintajohtamisen toiminta-alueen, 
koska kaikilla johdon päätöksillä ja toi-
menpiteillä (tehdyillä tai tekemättä jäte-
tyillä) voi olla joko suora tai välillinen, 
myönteinen tai kielteinen vaikutus myös 
tietoturvallisuuden toteutumiseen. Näin 
ollen tietoturvallisuuden kysymykset ovat 
jo aiheen oman luonteen perusteella sau-
mattomasti integroituneena liiketoiminta-
prosesseihin ja niiden johtamiseen. Siten 
erilliset tietoturvallisuustoimenpiteet tai 
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät 
ovat keinotekoisia.

Liiketoiminnan hyvään johtamiseen 
sisältyy suunnittelua, ohjausta, paranta-
mista ja laadunvarmistusta. Laadukkaan 
johtamisen yleisperiaatteita on kansainvä-
lisesti tarkasteltu muun muassa yleisesti 
ja laajasti tunnetuissa ja arvostetuissa ISO 
9000 -standardeissa. Periaatteet voidaan 
kiteyttää yleiseen PDCA-johtamismal-
liin, joka on myös prosessien hallinnan 

perusmalli: P-Plan (suunnittele), D-Do 
(toimi), C-Check (tarkista), A-Act (rea-
goi). Reagointi tyypillisesti tarkoittaa 
toimenpiteitä toiminnan tarkistustulosten 
perusteella. PDCA-toimintamallilla voi-
daan tarkastella organisaation toiminnan 
operatiivista johtamista (Control-tavoit-
teissa pysymistä), jatkuvaa parantamista 
(Kaizen) ja toiminnan muuttanista ja 
uudistamista (Breakthrough). PDCA-
malli on myös tietoturvallisuuden yleisten 
hallintastandardien perusta. 

Prosessien hallinnan näkökannalta 
johtaminen tulee kysymykseen kahdella 
tasolla: 

• Yksittäisen prosessin johtamisena, 
jolloin kyseessä on operatiivinen päi-
vittäisjohtaminen ja aiheena on se, mitä 
tapahtuu juuri nyt ja tässä prosessissa 
sille asetettujen suoritustavoitteiden to-
teuttamiseksi. Prosessista kokonaisvas-
tuullisena on tällöin prosessin omistaja 
ja osatehtävistä vastuullisina yksittäiset 
toimijat.

• Koko liiketoiminnan prosessikoko-
naisuuden (prosessiverkon) johtamisena, 
jolloin kohteena ovat erityisesti strategiset 
kysymykset, varsinkin suuntautuminen 
tulevaisuuteen ja koko toiminnan kehit-
tämiseen entistä suorituskykyisemmäksi. 
Tästä vastuullisena on organisaation 
liiketoimintajohto. 

Integrointiperiaatteen mukaisesti pro-
sessien omistajat ja liiketoimintajohto 
ovat vastuullisena omien alueittensa 
osalta myös tietoturvallisuuden toteu-
tumisesta. 

Jos organisaatiossa tietoturvallisuus-
kysymyksiä todella pidetään tärkeinä, on 

Kuva 1. PDCA-malli (SFS-tiedotus, 2006).



niitä koskien prosesseille asetettu sekä 
operatiivisia että strategisia tavoitteita, 
joihin voidaan saada johtamisote PDCA-
keinoilla. Yksittäisen prosessin johtami-
sen kannalta keskeisenä apuvälineenä 
on prosessisuunnitelma (process plan), 
johon on koottu kyseistä prosessia koske-
vat kaikki perusmäärittelyt ja tavoitteet. 
Yksityiskohtaisemmin sovellettavat me-
nettelyt on kuvattu prosessidokumentaati-
ossa. Erityiset prosessikaaviot voivat olla 
tarpeellisia suunniteltaessa prosessitoi-
mintojen tietoteknistä automatisointia. 
Ihmistoiminnoissa prosessikaaviot voivat 
olla jopa turhauttavia, koska ihmiset eivät 
toimi kaavioiden mukaisesti vaan omien 
tietojensa, osaamisensa ja kokemustensa 
mukaisesti.

Yksinkertaisissa eli luonteeltaan pää-
asiallisesti mekanistisissa prosessitoi-
minnoissa tilanteiden hallinta on help-
poa. Silloin prosessi on yksikäsitteisesti 
yksityiskohdissaankin määritelty ja sen 
toiminnalle on asetettu selvät tavoitteet. 

Prosessikokonaisuuden toimintaa mi-
tataan (havainnoidaan) ja arvioidaan 
tavoitteisiin nähden prosessin ulkopuolis-
ten ja sisäisten havaintopisteiden kautta. 
Saatujen tulosten perusteella tehdään 
johtamistoimenpiteitä, jos tavoitteet ei-
vät näytä asianmukaisesti toteutuvan. 
Nykyajan todellisissa tilanteissa tällaisen 
optimaaliselta tuntuvan toimintamallin 
mukaisesti ei kuitenkaan  voida yleensä 
toimia, vaikka yksinkertaista ja suora-
viivaista toimintaa arvostettaisiinkin. 
Syynä on tarkasteltavan kokonaisuuden 
monimutkaisuus. On otettava huomioon 
orgaaniset ja dynaamiset tilanteet, jotka 
ovat vaikeita tai suorastaan mahdottomia 
rationaalisen johtamisen kannalta. On 
vaikea saada luotettavaa kuvaa siitä, 
miten kokonaisuus todella toimii. Ko-
konaisuuden vaihtelevuus ja toiminnan 
vapausasteet ovat niin suuret, että on 
mahdotonta tarkkaan ennakoida koko-
naisuuden toimintaa. Vaihtelevuudesta 
johtuen tapahtumia on niin paljon, ettei 
ohjaaminen ole ajallisesti mahdollista. 
Tilanne näyttää kaaokselliselta ja tavan-
omaiset keinot eivät enää toimi. 

Dynaamiset ja verkostomaiset työsken-
telytavat ovat myös ylivertaisuutta tavoit-
televissa organisaatioissa välttämättömiä, 
koska sidosryhmäkontaktipinta saadaan 
siten monipuolisemmaksi, osaamisia 
voidaan yhdistää ja innovatiivisuus voi 
lisääntyä. 

Nykyajan liiketoimintayhteisöt toimi-
vat enenevässä määrin virtuaaliorganisaa-

tioina, joissa yhdessä toimivien organi-
saatioiden tarkat rajat ovat hämärtyneet. 
Tietoverkkojen kautta kaikki ovat peri-
aatteessa ajasta ja paikasta riippumatta 
yhteydessä toisiinsa. Tällaisissa yritys- ja 
toimijaverkoissa myös johtamistoiminta 
edellyttää uudenlaisia keinoja. Perinteiset 
johtamisperiaatteet ja keinot tulisi ky-
seenalaistaa. Näissä tilanteissa  erityisesti 
toiminnan prosessimainen ajattelu antaa 
uusia mahdollisuuksia. 

Tietoturvallisuuden arviointi 
Sekä tietoturvallisuuden hallintaa että 
tietoturvallisuuden varmistusta varten 
on tarpeellista olla tietoinen siitä, mitä 
organisaatiossa tapahtuu, ja samalla on 
pystyttävä arvioimaan asiain todellinen 
tila organisaation tuotteissa ja miten sii-
hen on päästy liiketoimintaprosesseilla. 
Tietoturvallisuus on luonteeltaan sumea 
käsite (fuzzy concept). Tämä tarkoittaa 
sitä, että tietoturvallisuuden hallinnan 
suhteen ei ole hyötyä yliyksinkertaiste-
tusta ON/EI -tarkastelusta, jolloin tieto-
turvallisuutta organisaatiossa joko ON 
tai EI ole. Tietoturvallisuudessa on aina 
kysymys kehitysasteesta ja aste-eroista. 
Tähän oleellisesti liittyy se, että myös 
tietoturvallisuutta on aina mahdollista 
jatkuvasti parantaa. Koska tietoturval-
lisuus on merkittävä liiketoimintateki-
jä, sen jatkuvaan parantamiseen myös 
kannattaa panostaa asianmukaisesti. 
Kuitenkin yksittäisissä sopimusyhte-
yksissä ollaan monesti kiinnostuneita 
vain siitä, tulevatko sopimusvaatimukset 
täytetyiksi vaiko ei?  

Tietoturvallisuuden arviointia tarvi-
taan sekä operatiivista että strategista 
johtamista varten. Näillä molemmilla 
alueilla liiketoimintaprosessit antavat 
konkreettisen arviointiperustan ja sitä 
varten on olemassa myös vakiintuneita 
johtamismenettelyjä, jotka ovat käyt-
tökelpoisia myös tietoturvallisuuden 
alueella. 

Arviointien toteuttajina voi olla ensim-
mäinen osapuoli (first party - organisaa-
tio itse), toinen osapuoli (second party 
- asiakas tai jokin muu organisaation 
sidosryhmä) tai kolmas osapuoli (third 
party - edellisistä riippumaton organi-
saatio). Ensisijaisesti on tärkeää, että 
organisaation oma johto liiketoiminnan 
johtamisen yhteydessä toteuttaa itse-
arviointia ja käynnistää arviointeihin 
perustuvia parantamistoimenpiteitä. 

Arviointien tuloksena voidaan antaa 
erityinen todistus (ensimmäisen, toisen 
tai kolmannen osapuolen sertifikaatti), 
jolla osoitetaan, miten tietyt arviointi-
kriteerit täyttyvät. Yleensä kolmannen 
osapuolen sertifikaateilla on ollut yli-
korostunut merkitys. Pelkästään niiden 
avulla ei voida varmistaa tietoturvalli-
suutta. Ulkopuolisiin sertifikaatteihin 
keskittyminen on myös vaikuttanut hi-
dastavasti tai haitallisesti pyrkimyksiin 
toiminnan jatkuvasta parantamisesta 
ylivoimaisen suorituskyvyn aikaansaami-
seksi. Sertifikaatit eivät kuvaa aina edes 
oleellisimpiakaan asioita kyseessä olevan 
organisaation tietoturvallisuudesta tai 
sen hallinnasta.Yleisen tason sertifikaatit 
voivat antaa valheellisti myönteisen ku-
van organisaation tietoturvallisuustyöstä, 

Kuva 2. Organisaation kokonaisvaltainen infrastruktuuri johtamisvastuiden ja -alueiden 

määrittelemiseksi. Prosessiaiheen ja tietoturvallisuusaiheen tulisi olla esillä jokaisella tasolla. 



Kuva 3. Organisaation perusta johdonmukaiselle operatiiviselle toiminnalle (kolmio) ja 

välttämättömät toimenpiteet (ympyrä) jatkuvalle kehittämiselle ja organisaation oppimiselle 

ylivertaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. 

vaikka todellisuudessa yrityksessä voi 
olla merkittäviä tietoturvallisuusongel-
mia, jotka vaarantavat liiketoiminnan 
jatkuvuutta. 

Tietoturvallisuuden varmistustoimen-
piteitä tai sertifikaatteja ei myöskään voi 
pitää tietoturvallisuuden johtamisvälinei-
nä. Oikein ja innovatiivisesti käytettyinä 
sertifikaateilla voi olla merkitystä tietotur-
vallisuuden varmistuksessa. Koska var-
mistustoiminta on olennaiselta osaltaan 
viestintää, on nykyaikaisen sähköisen 
viestinnän keinoilla toteutettavissa myös 
innovatiivisia ja vaikuttavia prosessien 
hallintaan perustuvia varmistusratkaisuja, 
esimerkiksi e-sertifikaatteja. 

Johtamisinfrastruktuuri ja vastuun 
jakautuminen organisaatiossa 
Järjestelmällisen tietoturvallisuuden to-
teuttamiseksi tarvitaan samanaikaisesti 
monia eri toimenpiteitä. Tällöin on vält-
tämätöntä, että eri toimenpiteet ovat joh-
donmukaisesti yhteensopivia (consistent). 
Tämä voi onnistua vain määrätietoisen 
johtamistoimen ja kokonaisvaltaisen 
johtamisinfrastruktuurin kautta. Vaikut-
tavien tekijöiden hallinta tulee toteuttaa 
siten, että tietoturvallisuuden tulokset 
edistävät organisaation liiketoiminnan 
tarkoitusta. Liiketoimintaprosesseilla 
on tässä keskeinen asema. 

Kokonaisuudessaan voidaan organi-
saation johtamistasot koota nelitasoiseen 
viitekehykseen: normatiivinen, strategi-
nen, operatiivinen ja henkilökohtainen 
johtaminen (ks. kuva 2). Tällaisen toimin-
tamallin mukaisesti voidaan saada aikaan 
koko organisaation kattava johdonmu-
kaisuus johtamisessa sekä liiketoiminta-
prosessien hallinnassa. Ihmisten – sekä 
yksilöiden että tiimien – johtaminen 
tapahtuu operatiivisten liiketoiminta-
prosessien puitteissa. Merkittäviä asioita 
ovat tällöin koko liiketoimintaa strate-
gisesti koossa pitävinä ja ryhdistävinä 
tekijöinä selkeä liiketoimintajärjestelmä 
ja liiketoimintatavoitteet. Näihin liittyvät 
läheisesti organisaation normatiiviset 
määrittelyt koskien yrityskulttuuria, 
missiota, arvostuksia, visiota, yhteisiä 
periaatteita ja menettelyjä. 

Mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys 
on organisaation liiketoimintajohtajien ja 
tietoturva-asiantuntijoiden yhteistoimin-
ta. Vaikeutena on generalisti-spesialisti-
dilemma. Liiketoimintajohtajat ja -pääl-
liköt ovat vastuullisia omien alueittensa 
johtamisesta kokonaisuudessaan. Siten he 

ovat vastuullisia omilla alueillaan myös 
tietoturvallisuuden hallinnasta. Sitä vas-
tuuta ei voi siirtää organisaation sisäisille 
tai ulkoisille tietoturvallisuusasiantunti-
joille. Tietoturvallisuuden asiantuntemus-
ta kuitenkin tarvitaan, jotta sen hallinta 
voisi tapahtua ammattimaisella ja sys-
temaattisella tavalla hyödyntämällä alan 
parhaita käytäntöjä ja keinoja. Sitä varten 
on olemassa tietoturvallisuusasiantunti-
joita. Heidän tehtävänsä on tukitehtävä 
tietoturvaratkaisujen kehittämiseksi ja 
toteuttamiseksi käytäntöön. 

Tietoturvallisuusasiantuntijoita tarvi-
taan myös vaikeiden ongelmatilanteiden 
ratkaisemisessa. Jos operatiivisissa pro-
sessitehtävissä joudutaan ”kiertämään” 
asiantuntijoiden kautta, se hidastuttaa 
toimintaa, lisää kustannuksia ja yleensä 
johtaa byrokratian lisääntymiseen kiel-
teisessä mielessä. Jos sen sijaan jossain 
prosessissa tietoturvallisuusasiat ovat niin 
merkityksellisiä tai ongelmallisia, että 
tarvitaan erityisiä tietoturvallisuuden asi-
antuntijatietoja ja -taitoja, asiantuntijoita 
tulisi suoraan nimetä kyseisen prosessin 
henkilöresursseiksi joko pysyväisinä tai 
oman toimen ohella hoidettavina. 

Tietoturvallisuuden hallinnan 
kehittäminen / kehittyminen sekä 
organisaation oppiminen 
Organisaation laajuinen tietoturvallisuu-
den kehittäminen on organisaation oppi-
mista toimimaan entistä tehokkaammin 
tietoturvallisuuden tarpeiden ja odotusten 
toteuttamiseksi. Oppimiseen liittyy aina 
myös koko organisaation kattava uutta 

luova innovatiivinen kehittäminen. Tie-
toturvallisuuden kaikkien osa-aiheiden 
ja keinojen tehokkaan toteuttamisen ja 
jatkuvan kehittämisen kannalta on oleel-
lista, että organisaatiossa aiheen johtavat 
periaatteet ovat selkeät ja tunnetut sekä 
organisaation liiketoiminnan tarpeisiin 
soveltuvat, on käytössä tehokkaat työka-
lut (menettelyt, menetelmät ja välineet) 
ja vallitsee innovatiivinen toiminta- ja 
johtamisilmapiiri sekä -infrastruktuuri. 

Organisaation toimiessa kilpailuti-
lanteessa on ainoana mahdollisena ta-
voitteena liiketoiminnan suorituskyvyn 
laadukkuus ja ylivertaisuus (performance 
excellence), koska vain siten voidaan 
toteuttaa kestävä kilpailukyky. Tavoitteet 
tulee kohdistua organisaation kaikkiin 
tärkeisiin suorituskykyominaisuuksiin, 
siten myös tietoturvallisuuden hallin-
taan. Tietoturvallisuuden laadukkuus 
määräytyy sen mukaan, missä määrin 
organisaation kaikkien sidosryhmien 
tietoturvallisuuden tarpeet ja odotukset 
tulevat täytetyiksi. Ylivertaisuuteen ei 
riitä, että vain täytetään tietyt minimi-
vaatimukset tai että organisaatiolla on 
sama tilanne kuin muillakin yrityksillä eli 
täytetään keskinkertaiset vaatimukset. 

Suorituskyvyn hallintaan, mukaan 
lukien sen jatkuvaan kehittämiseen, on 
jokaisessa organisaatiossa oma yritys-
kulttuurinsa ja tarpeiden perusteella syn-
tynyt yrityskohtainen toteutusratkaisu. 
Kokonaisvaltaisen toteutuksen jatkuvan 
kehittämisen perustana ja  samalla sen toi-
meenpanevana ”muutospumppuna” (ks. 
kuva 3) on tietoisuuden ja herkkyyden 
syntyminen uusiin asioihin, asenteiden ja 
uskomusten muuttaminen sekä tietojen, 



taitojen ja kyvykkyyksien kouluttaminen 
ja oppiminen. Kehittyminen on luonteel-
taan jatkuvaa ja pitkäjänteistä eikä se 
normaalisti ole suoraviivaista. 

Menestykseen prosessimaisella 
toimintatavalla 
Tietoturvallisuuden toteuttaminen ja 
sen jatkuva kehittäminen, jossa ei voi 
koskaan tulla valmiiksi, voidaan toteuttaa 
vain systemaattisella ja kokonaisvaltai-
sella liiketoimintaprosessien hallinnal-
la ottamalla huomioon liiketoiminnan 
reaaliteetit ja tarpeet. Tässä voitaisiin 
vapaasti mukaillen lainata akateemik-
ko Rolf Nevanlinnan sanoja: ”Millään 
ulkoisilla järjestelyillä ei voi muuksi 
muuttaa tosiasiaa, että työn menestys 
perimmältään riippuu toiminnan joh-
tajien ja työntekijöiden harrastuksesta, 
taidosta ja hyvästä yhteistoiminnasta.” 
Prosessimaiseen toimintatapaan pe-
rustuva kehittäminen on suuri haaste 
luonnolliselle organisaation sisäiselle 
tietoturvallisuuden hallinnalle ja myös 
organisaatioiden väliselle tietoturvalli-
suuden varmistukselle.  
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Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 
STUL ry on valinnut Vuoden 
sähköurakoitsijan vuodesta 
1981 alkaen. Tänä vuonna 
valinta julkistettiin kevään 
Sähköurakoitsijapäivillä 
Hyvinkäällä 16.–17.4.

Vuoden sähköurakoitsijaksi on valittu 
helsinkiläinen Sähkö-Jussi Oy. Yritys on 
kannattava ja hyvämaineinen sähköliike, 
joka taitaa saneeraustyöt. Uudellamaalla 
toimiva yritys on erikoistunut saneeraus-
töiden lisäksi huoltotoimintaan ja tekee 
myös vahvavirtapuolen mittaustöitä. 
Yrityksen asiakkaita ovat asuinkiinteis-
töt, rakennuttajat, yritykset ja julkiset 
laitokset.

Yrityksen erityisvahvuudet näkyvät 
työn hyvässä jäljessä, mistä positiivinen 
imagokin on rakentunut. Esimerkkejä 
hyvin toteutetuista julkisista töistä ovat 
Helsingin kaupungintalon henkilöstöra-
vintola ja Valtioneuvoston linnan ravin-
tola. Meneillään olevista töistä huomatta-
vimpia ovat Kemikaaliviraston, Sammon 
Vantaan Martinlaakson konttorin sekä 
Pursimiehenkatu 22:n ja Steniuksentie 
22:n saneerauskohteet.

Sähkö-Jussi perustettiin vuonna 1974 
Haagaan Steniuksentielle. Nykyisissä 
tiloissaan Kauppalantiellä yhtiö on toimi-
nut vuodesta 1981. Henkilöstöä on tällä 
hetkellä 13 ja liikevaihto viime vuonna oli 
1,4 miljoonaa euroa. Yrityksen osakkaina 
ovat Juhani ja Timo Nurmi sekä Kai 
Ahlgren. Toimitusjohtaja Juhani Nurmi 
on nyt osa-aikaeläkkeellä ja yrityksessä 
on meneillään sukupolvenvaihdos.

Alkuvuosinaan yritys teki paljon kor-
jaustyökeikkoja ja pieniä urakoita. Ra-

Sähkö-Jussi Oy vuoden 
urakoitsijaksi

Vuoden sähköurakoitsija Sähkö-Jussi Oy:n 

toimitusjohtaja Juhani Nurmi.

kennusliike Hakan kanssa tehtiin noin 
15 vuotta etupäässä laskutusperusteisia 
töitä, kuten työmaasähköistyksiä. Vakuu-
tusyhtiöiden, pankkien ja päivittäistava-
rakauppojen saneerauskohteissa yritys on 
työskennellyt useita vuosikymmeniä.

1980-luvulla saneeraustyöt lisääntyivät 
ja vielä 1990-luvun alussakin tehtiin pal-
jon pieniä keikkatöitä. Kun  Sampo osti 
Kansan sai Sähkö-Jussi heiltä runsaasti 
konttorien muutostöitä. Sähkösuunnit-
telun nykyisestä tasosta Juhani Nurmi 
on huolestunut. 

– Tällä hetkellä tilanne on se, että kun 
töitä suunnitellaan paljon, suunnitelmien 
taso on laskenut. Niissä vain todetaan, 
että ´kaikki kuuluu urakkaan´. Ei ole 
luetteloita, ei lukumääriä, ei mitään. Ura-
koitsijan pitää ennen tarjouksen antamista 
selvittää esimerkiksi ryhmäkeskusten 
paikat ja mahdolliset siirrot.  


