
34

82. vuosikerta

Sähkö&Tele (2009) 6

Kun yritysten liiketoiminnat laajenenevat 
kansainvälisten kumppanuuksien ja palve-
lujen ulkoistamisen kautta, on eduksi, että 
osapuolet käyttävät yhteisiä standardeja myös 
tietoturvallisuuden hallinnassa. Kansainvä-
liset standardit edistävät tuotteiden laatua ja 
toiminnan tehokkuutta, ne tuovat taloudellisia 
säästöjä ja lisäävät luottamusta. Standardit ovat 
toiminnan tienviittoja.

Standardit auttavat
EU:n piirissä nähdään standardisointi kiin-
teänä osana EU:n komission politiikkaa lisätä 
yritysten kilpailukykyä, poistaa kaupan esteitä 
ja tehdä parempia säädöksiä. Turvallisuusaihe 
on vahvasti yhteydessä yhteiskunnan tärkeisiin 
perustoimintoihin ja -rakenteisiin sekä puolus-
tusratkaisuihin. Turvallisuusalueelle kuuluvat 
erilaiset turvallisen toiminnan ratkaisut sekä 
toimintaa tukevat varautumiskeinot ja myös 
toiminta kansainvälistä, järjestäytynyttä ri-
kollisuutta ja terrorismia vastaan.

Standardisoinnin yleiset tarkoitukset täh-
täävät parempiin tuotteisiin, pienempiin 
tuotanto- ja käyttökustannuksiin, ihmisten 
ja organisaatioiden välisen kanssakäymisen 
helpottamiseen ja samalla myös paremman tur-
vallisuuden aikaansaamiseen. Standardisointi 
laajana yhteistoimintamuotona jo sinällään on 
turvallisuutta. NATOssa sitä on jopa pidetty 
yhtenä osana rauhankumppanuusohjelmaa 
(Partnership for peace).

Tietoturvallisuudessa on mukana johta-
miseen, tekniikkaan, organisaatioihin sekä 
ihmisten asennoitumiseen ja käyttäytymiseen 
liittyviä kysymyksiä. Tietoturvallisuutta ei ole 
mahdollista aidosti tarkastella liiketoiminnoista 
erillisenä alueena, vaan se on kietoutuneena 
kaikkiin organisaatioittemme ja yhteiskun-
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Tämä on haasteena 
myös tietoturvallisuuden 
standardisoinnille.

tamme toimintoihin. Tietoturvallisuuden käy-
tännönläheistä luonnetta on syytä korostaa, 
erityisesti sen integroimista organisaatioiden 
perustoimintoihin ja sen sulauttamista liike-
toimintaprosesseihin. 

Saksassa tehdyn tutkimuksen mukaan stan-
dardien vaikutus bruttokansantuotteeseen on 
yhden prosentin luokkaa. Tilannetta voisi 
kuvata niin, että ilman standardeja olisi hy-
vin hankalaa pärjätä missään yksityisessä tai 
julkisessa liiketoiminnassa. 

Liiketoiminnan johtaminen 
Tietoturvallisuuden hallinnan standardit ot-
tavat kantaa siihen, miten tietoturvallisuuden 
hallinta integroidaan liiketoimintaan (ks. kuva 
1). Organisaation ylin liiketoimintajohtaja 
johtaa myös tietoturvallisuustyötä. Hänellä 
on ylin päätäntävalta ja hän kantaa täyden 
vastuun myös toiminnasta ja sen kehittä-
misestä tietoturvallisuuden alueella. Hänen 
vastuullaan on se, miten turvallisuustyö or-
ganisoidaan ja työhön osoitetaan resursseja. 
Hänen merkittävänä tehtävänään on esimer-
kiksi tietoturvallisuuspolitiikan määrittely ja 
toteutuminen koko organisaatiossa. Johtajien 
toimintatapa ja roolit vaikuttavat oleellisesti 
tässä toiminnassa. Organisaation kaikki henki-
löt ovat omalta osaltaan vastuullisia toimimaan 
tietoturvallisuuden suhteen organisaation 
liiketoimintaperiaatteiden, menettelyjen ja 
resurssien mukaisesti.

Tietoturvallisuuspäällikkö tai vastaava on 
organisaation liiketoimintajohtoa avusta-
va asiantuntija. Hänen tehtävänsä on tukea 
asiantuntevasti tietoturvallisuuden kehittä-
mistoimenpiteitä ja riskien hallintaa. Val-
veutuneissa organisaatioissa hän on suoraan 
toimitusjohtajan alainen.
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Kuva 1. Organisaation liiketoiminnan johtamisjärjestelmän tyypillisiä rakenneosia, joihin myös tietoturvallisuustoiminnot tulisi integroida.

Johtamiseen liittyy myös se, että orga-
nisaation kaikki työntekijät tiedostavat ja 
ymmärtävät tietoturvallisuuteen liittyvät 
tekijät oman toimintansa osalta, muun 
muassa turvalliset työskentelytavat, 
vastuut, uhkat ja suojaukset. Oleellista 
on myös, että he haluavat toimia or-
ganisaation periaatteiden mukaisesti. 
Tähän ei voi päästä vain koulutuksilla 
tai muodollisilla tietoturvatietoisuuden 
parantamisohjelmilla, vaan asian oppii 
vasta todellisen hyvin johdetun toimin-
nan kautta.

Jos standardien vaikutus kansallisella 
tasolla bruttokansantuotteeseen on vai-
keasti selvitettävä kysymys, niin vielä 
hankalampaa on selvittää tietoturvalli-
suuden vaikutusta yrityksen kilpailuky-
kyyn ja liiketoiminnan parantamiseen. 
Liiketoiminnan näkökulmasta on vaikea 
nähdä, miten tietoturvallisuus voisi tuot-
taa jotakin, vaikka mahdolliset vahingot 
voivat olla yritystoiminnan näkökulmasta 
merkittäviä. Jo tieto siitä, että joku yritys 
ei ole suojannut tietojaan tai järjestel-
miään asianmukaisesti, merkitsee sen 
maineen rapautumista.

Tietoturvallisuus hyvinkin hoidettuna 
voi näyttää pelkiltä kuluilta. Ne on kui-
tenkin mahdollista saada takaisin luo-
tettavalla toiminnalla,  liikekumppanien 
luottamuksella ja sitä kautta yrityksen 
arvon nousuna vuosien kuluessa.

Kun toiminta on kansainvälistä, olisi 
hyödyllistä, jos eri maissa toimivilla 
kumppaneilla olisi yhteiset, laajassa käy-
tössä olevat parhaiksi koetut standardit. 
Kuitenkin jo kansalliset lainsäädännöt ja 
paikalliset kulttuurit asettavat eri maissa 
toimivat yritykset erilaiseen asemaan. 
Tähän tilanteeseen kansainvälinen stan-
dardisointi pyrkii tuomaan helpotusta.

Toiminnan kannalta yrityksen johdon 
sitoutuminen liiketoimintaprosessien joh-
tamiseen on keskeinen asia. Liiketoimin-
taprosessien eri toiminnoissa ovat sulau-
tuneena kaikki myös tietoturvallisuuden 
edellyttämät toimenpiteet. Esimerkiksi 
tietoturvallisuuden strateginen hallinta 
sisältyy organisaation strategiseen joh-
tamisprosessiin ja tekniset suojaukset 
liiketoimintaprosessien operatiivisiin 
tietojärjestelmiin (ks. kuva 2). Näitä 
käsittelevät myös kansainväliset stan-
dardit.

Tekniset standardit sekä 
johtamisen standardit
Yritysten maailmanlaajuista liiketoi-
mintaa voidaan tukea standardien tieto-
turvallisuuden  ratkaisumalleilla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että toimintaa käynnistet-
täessä ja kehittäessä voidaan saavuttaa 
säästöjä, kun ei tarvitse erikseen keksiä 
kaikkia tarvittavia tietoturvallisuuden 
hallintaan ja toteutukseen liittyviä pe-
riaatteita ja menettelyjä. Voidaan ottaa 
pohjaksi yleisesti hyväksytty ja tunnus-
tettu kansainvälinen standardi.

Tietoturvallisuuden standardisointi 
osoittaa keinoja niin teknisten ratkaisujen 
kuin johtamisenkin osalta.  

Tekniset standardit auttavat erityisesti, 
kun eri järjestelmien halutaan toimivan 
keskenään toistensa kanssa (interopera-
bility). Standardit ovat välttämättömiä 
tietoliikenneratkaisuissa. Johtamisen 
standardien roolina on tuoda esille hyviä 
menettelyjä, jotka on todettu hyödyl-
lisiksi käytännössä. Tällöin standardit 
kuitenkin tulevat aina ”jälkijunassa”.

Voidaan kysyä, mikä on standardien 
kehityssuunta. Reaktiivinen toiminta 

on ollut ja tulee olemaan tärkeä osa 
tietoturvallisuuden hallinnan ratkaisuja, 
mutta myös proaktiivinen kehittäminen 
on välttämätöntä nykyaikaisissa liiketoi-
minnan olosuhteissa. Standardienkin olisi 
kehityttävä tähän suuntaan.

Standardien ja niiden 
soveltamisen on kehityttävä
Muutos standardeissa on ollut suuri. 
Ennen standardeja pidettiin pysyvinä. 
Pariisissa säilytettiin Platina-Iridiumista 
valmistettua metrin mitan prototyyppiä 
vuoteen 1960 asti. Metri määritellään 
nykyään pituudeksi, jonka valo kulkee 
tyhjiössä 1⁄299 792 458 sekunnissa. 
Metrin mitan prototyypistä on siirrytty 
entistä tarkempiin fysiikkaan perustuviin 
määrityksiin. 

Kehittymistä on myös teknologian ja joh-
tamisen standardien alueella. Kaikki yleiset 
standardit ovat luonteeltaan vapaaehtoisia 
ja ohjeellisia (Guidelines tai Guidance). 
Niillä määritellään joko tuoteominaisuuksia 
tai menettelyjä (Prosedures). 

Standarditekstien taustalla ovat nii-
den kehittäjät ja kommentoijat. Yleisten 
standardien kehittäminen perustuu va-
paaehtoiseen toimintaan. Tästä johtuen 
standardisointiprosessit ja niiden joh-
taminen on ollut tehotonta. Kun siihen 
lisätään konsensusperiaatteella tehtävät 
päätökset, niin voidaan päätellä, että lop-
putulos ei ole aina kovinkaan kehuttava. 
Tästä jääkin soveltaville organisaatioille 
suuri vastuu paikata standardisoinnin 
puutteet. Tehokkaille yritysstandardeil-
le on ominaista, että niitä kehittävillä 
organisaatioilla on osaava johto, jolloin 
standardit todella saadaan tukemaan 
liiketoimintaa.
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Kuva 2. Tietoturvallisuuden hallinnan toimenpiteiden tulisi nivoutua välittömästi organisaation operatiiviseen ja strategiseen johtamiseen. 
Kuitenkin aiheen johtaminen on merkittävästi riippuvainen organisaation menneestä toiminnasta ja kulttuurista sekä toimintaympäristön 
olosuhteista.

Standardien  kehittäminen kestää liian 
pitkään ja niiden hyödyntäminen on liian 
vaivalloista. Standardit ovat kalliita, 
mutta vielä kalliimpaa on niihin liittyvä 
koulutus ja konsultointi. Lisäksi käyttäjät 
voivat ihmetellä, miten keskeneräisiä, 
puutteellisia tai jopa virheellisiä standar-
dit voivat olla. Tästä huolimatta ne voivat 
olla hyödyllisiä, mutta se asettaa jälleen 
paineita soveltavien organisaatioiden 
johdon ja asiantuntijoiden osaamiselle, 
innovatiivisuudelle ja rohkeudelle korjata 
standardeissa olevia puutteita ja epäkoh-
tia oman liiketoimintansa edellyttämällä 
tavalla. 

Tietoturvallisuuden hallinta 
laajana haasteena
Aikaisemmin tietoturvallisuuteen liittyvä 
tekniikka ja tietoverkot olivat keskeisim-
piä kysymyksiä, mutta nykyisin yksilöitä 
ja organisaatioita koskevat kysymykset 
ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä. Tieto-
turvallisuus on kietoutuneena moniin 
yhteiskuntamme toimintoihin ja siten se 
edellyttää myös yleisen turvallisuuskult-
tuurin kehittymistä (OECD: Guidelines 
for the security of information systems 
and networks. To watch a culture of 
security). 

Vaikka tilanne virallisesti näyttää stan-
dardien suhteen hyvältä, on syytä muistaa 
tietoturvallisuuteen liittyvä dualismi. 
Kaikki tuntuvat tuntevan tietoturvalli-
suusasioita, mutta niiden riittävän laaja 

ja syvällinen käytännön ymmärtäminen 
on vaikeaa. Pelkästään standardien ole-
massaolo ja niihin viittaaminen ei riitä. 
Niiden tehokkaan käytön ja erityisesti 
tietoturvallisuuden parantamisen kan-
nalta tarvitaan laajempaa ymmärrys-
tä. Eikä pelkästään tietoturvallisuuden 
asiantuntijoilla vaan myös johtavien 
henkilöiden, muiden asiantuntijoiden, 
kuten tuotesuunnittelijoiden osalta. Tässä 
organisaation jokaisella työntekijällä on 
merkittävä osa oman työtehtävänsä ja 
sidosyhteyksiensä kautta.

Tietoturvallisuus koetaan monissa or-
ganisaatioissa edelleen teknologialla ja 
rahalla hoidettavaksi asiaksi. Toisaalta on 
ollut myös vaarana, että tietoturvallisuu-
den hallinnan kiristäminen voi merkitä 
liukumista yhä heikompaan yksityisyy-
den suojaan ja työympäristön ilmapiirin 
huononemiseen.

Tietoturvallisuuden hallinnan tärkeitä 
onnistumistekijöitä on määritelty stan-
dardeissa. On uskallettava nostaa esille 
näistä kaikkein oleellisimmat: organi-
saation johdon sitoutuminen ja kaikkien 
organisaatiossa työskentelevien henki-
löiden tietoturvallisuustietoisuuden ja 
-taitojen lisääminen.

Merkittäviä haasteita syntyy, kun 
aletaan soveltaa olemassa olevien ja 
uusien standardien käyttöä yksittäisissä 
organisaatioissa, jotka ovat laajentaneet, 
laajentamassa tai joutuvat laajentamaan 
toimintaansa globaaliksi. Verkostomainen 
toiminta osoittaa aivan uusia ongelmia ja 

myös mahdollisuuksia standardisoinnille 
ja standardien hyödyntämiselle. Toimin-
nan nopeus- ja ketteryysvaatimukset sekä 
olosuhteiden kompleksisuus täytyy ottaa 
huomioon nykypäivän liiketoiminnan 
realiteetteina.

Miten standardisointi 
pysyy kehityksessä mukana 
liiketoimintojen laajentuessa?
Nopea kehitysvaihe Suomessa syntyi 
uusien innovaatioiden hyödyntämisestä, 
ennakkoluulottomasta tuotannon laa-
jentamisesta ja kehitystyöstä. Kaiken 
taustalla on ollut yhteistyöhön kannustava 
ilmapiiri. Samalla tavalla tulisi löytää ja 
kehittää innovatiivisia ratkaisuja myös 
tietoturvallisuuden alueella, niin alan 
standardisoinnissa kuin standardien 
soveltamisessa.

Kun toimintaa ruvettiin aikoinaan ha-
jauttamaan, niin asiat tapahtuivat luot-
tamuksen ilmapiirissä. Nyt on tuotantoa 
ja myös palveluja siirretty kaukomaille, 
tuntemattomien henkilöiden ja organisaa-
tioiden tehtäväksi. Kuinka on mahdollista 
toteuttaa luottamusta näissä olosuhteissa 
ja erilaisten kulttuurien yhteydessä?

Osa ryhmästämme osallistui 1990–lu-
vulla ulkoistamisen tietoturvallisuutta 
tutkivaan ja kehittävään teollisuuspro-
jektiin. Aluksi vastaan tuli hämmentäviä 
kokemuksia. Toiminnan suuremmalla 
volyymillä saavutettiin parempi hyöty-
suhde ja samalla palvelujen tilaaja pystyi 
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siirtämään parhaan “aivokapasiteettinsa”  
yrityksen kannalta kaikkein tärkeimpään, 
ydinliiketoimintaansa. 

Tuli sellainen käsitys, että mikä tahansa 
toiminta voitaisiin ulkoistaa. Silloin alet-
tiin kuitenkin ymmärtää selkeämmin, että 
ilman turvallisuustarkasteluja ja niihin 
liittyviä toimenpiteitä toiminnalla tai 
siihen liittyvällä liiketoiminnalla ei ollut 
riittäviä menestymisedellytyksiä. Näh-
tiin myös standardien hyödyntämiselle 
uusia mahdollisuuksia. Organisaatioita 
on hillinnyt tieto siitä, että ulkoistamisen 
yhteydessä voidaan tietoturvallisuus 
menettää jopa lähes kokonaan. Eikä pel-
kästään tietoturvallisuus. Vihamielinen 
taho pystyy strategiset tiedot saatuaan 
valtaamaan koko yrityksen. Näin on 
myös tapahtunut. Kysymys ei ole kui-
tenkaan yksioikoinen. Laajalla ja täysin 
avoimella yhteistyöllä on voitu saada 
aikaan tuloksia, joihin ei perinteisillä 
ratkaisuilla olisi koskaan voitu päästä. 
Jälleen ei ole kysymys vain tiedon suo-
jelemisesta vaan paljon laajemmasta 
tiedon tehokkaasta hyödyntämisesta ja 
esimerkiksi IPR-liiketoiminnasta.  

Standardit ulkoistamisessa
Jotta ulkoistamiseen liittyvät osapuolet 
pystyisivät tekemään yhteistyöllään tu-
losta, edellytetään johdonmukaista ja 
osaavaa toimintaa:

Kaikki kansainvälinen standardisointi tapahtuu kolmen organisaation toimesta, joiden kesken on sovittu työnjako ja 
joilla kaikilla on myös tietoturvallisuutta käsitteleviä standardeja: 
ISO, International Standardization Organization 
IEC, International Electrotechnical Commission 
ITU, International Telecommunication Union 

Esimerkkejä tietoturvallisuuden hallintaan liittyvistä laajoista standardikokoelmista:
ISO/IEC 27000 – Tietoturvallisuuden yleinen hallinta organisaatioissa 
ISO/IEC 13335 – Tietoturvallisuuden hallinta tietotekniikan alueella 
ISO/IEC 15408 – Tietoteknisten tuotteiden tietoturvallisuuden arviointi 
CobiT – Tietojärjestelmien yleinen hallinta organisaatioissa 
ITIL – Informaation ja teknologian infrastruktuurikirjasto 
FIRST – Tietoturvallisuuskirjasto
NIST – Tietoturvallisuusdokumentit 

ISO/IEC 27000 –standardiperheen jäseniä (perhe laajenee ja uudistuu jatkuvasti): 
ISO/IEC 27 000 Information security management systems – Overview and vocabulary 
ISO/IEC 27001 Information security management systems requirements 
ISO/IEC 27002 Code of practice for information security management 
ISO/IEC 27003 Information security management system implementation guidance 
ISO/IEC 27004 Information security management measurement 
ISO/IEC 27005 Information security risk management 
ISO/IEC 27006 Requirements for bodies providing audit and certification of information security management systems 
ISO/IEC 27007 Information security management systems – Auditor guidelines 
ISO/IEC 27011 Information security management guidelines for telecommunications organizations

• Osapuolten tietotekniikkaosaaminen 
on liiketoiminnan kanssa tasapainossa.

• Osapuolten kesken yhdessä sovitaan 
tietoturvallisuuden asettamista vaati-
muksista. 

• Yhteistyösopimus ei ole pelkästään 
mikään yksittäinen asiakirja vaan jat-
kuva yhteisymmärryksen prosessi. Sii-
nä saatetaan tarvita myös ulkopuolista 
asiantuntijaa.

• Toiminnalla on onnistumisen mahdol-
lisuuksia vain silloin, kun kukin osapuoli 
tuntee voittavansa (win-win-periaate). 
Strategiseen toimintaan liittyvät asiat 
kukin organisaatio pitää omassa hal-
linnassaan.

• Yhteistyö on perustuu aidosti keski-
näiseen luottamukseen.

Kun toimintaa siirretään kaukomail-
le (ns. Offshore outsourcing), on vain 
harvoin olemassa valmista läpinäkyvää 
luottamuksen ilmapiiriä ja jopa yhteistyö-
kumppani voi olla “kasvoton”. Yleensä 
tietotekniikkaosaaminen eri maissa ja 
maanosissa on pitkälle samansuuntaista, 
koska on käytetty samoja “teollisuusstan-
dardeja”, siis liiketoiminnan  sanelemia. 
Johtamiskulttuurit voivat olla hyvinkin 
erilaisia.

Luottamuksen ilmapiiri on välttä-
mätön edellytys kaikelle toiminnalle. 
Perusasioihin kuuluvat asianmukaiset 
tietoturvallisuuden menettelyt koskien 
muun muassa fyysistä turvallisuutta, 

henkilöturvallisuutta, laitteistojen ja 
ohjelmistojen turvallisuutta sekä toi-
mintojen turvallisuutta. Tietoturvalli-
suuden tavoitteena on tietoaineistojen 
ja tietämyksen tehokas ja turvallinen 
hyödyntäminen.

Standardit uudessa 
ulottuvuudessa
Yleisillä standardeilla pyritään saavut-
tamaan avoin kokonaisuus ja yhteistoi-
mintaa. Yritysstandardeissa korostuvat 
kaupalliset edut ja tietyn organisaation 
tuotteet. Tässäkin on etua yleisten stan-
dardien hyödyntämisestä.

Innovatiivisesti ymmärrettynä tietotur-
vallisuuden hallinnan standardisointi on 
esimerkki siitä, kuinka yhteiset standardit 
voivat vaikuttaa rakentavasti ja edistäväs-
ti erityisesti kansainvälisillä liike-elämän 
sektoreilla. Vaikutus ulottuu kaukomai-
den kanssa tehtävässä liiketoiminnassa 
yli perinteisten kieleen, kulttuuriin ja 
työntekoon liittyvien esteiden.

Maailmankaupan ja kansainvälisen yri-
tystoiminnan tukeminen sekä sosiaalisen 
yhteistoiminnan edistäminen osoittavat, 
että kansainvälisillä standardeilla on 
entistä merkittävämpi rooli. Liiketoi-
mintaprosesseihin integroituina tietotur-
vallisuuden hallinnan standardeilla on 
mahdollista saada aikaan kilpailijoihin 
nähden ylivertaista toimintaa.  


