
Suomessa on talven 2008 aikana noussut 
asiantuntijapiireissä puheenaiheeksi Liikenne- 
ja viestintäministeriön luonnos valmisteilla 
olevasta Valtioneuvoston uudesta periaatepää-
töksestä kansalliseksi tietoturvallisuusstrate-
giaksi ”Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa 
– Ei tuurilla vaan taidolla –”.

Tietoturvallisuustyö tästä  
hetkestä tulevaan
Käytännön menettelyohjeet tukevat organi-
saatioiden tietoturvallisuustyötä. Oleellista on 
tämän hetken ymmärtäminen ja uuden oppi-
minen. Parhaat voimat ja tiedot olisi saatava 
käyttöön ilman intressiristiriitoja. Koskaan ei 
ole kuitenkaan mahdollista, että kunkin omassa 
organisaatiossa olisi kaikki parhaat voimat. 
Olisi kuunneltava monipuolisesti muita osaajia 
ja samalla oltava jatkuvassa yhteistoiminnassa 
heidän kanssaan.

Oppilaitoksissa ja muissa koulutusorga-
nisaatioissa annettavaan tietoturvallisuuden 
koulutukseen olisi saatava mukaan yhteistyötä 
yritysten kanssa. Vasta käytännön työssä tie-
toturvallisuuden monimutkaisuus ja jokaisen 

Taidolla tietoyhteiskunnan 
verkoissa

Organisaatio pyrkii 
toteuttamaan toiminta-
ajatuksensa ja visionsa 
omien tarpeidensa 
mukaisesti. Tässä 
strategialla on 
keskeinen asema. 
Miten on sitten tilanne 
yhteiskunnassa 
kokonaisuudessaan? 
Minkälaisia strategisia 
mahdollisuuksia sen 
suhteen on olemassa?

tapauksen ainutkertaisuus vahvistuu. Mo-
nimutkaisuus ja ainutkertaisuus kuitenkin 
asettavat suuria haasteita organisaation ja sen 
tuotteiden tietoturvallisuuden johtamiselle.

Tietoturvallisuustyötä voi tehdä vain osaa-
misen ja luottamuksen hengessä. Eri organi-
saatioiden yhteistyö perustuu siihen, että ne 
ovat käytännön tehtävien yhteydessä raken-
taneet kestävän luottamuksen keskenään. 
Pelkästään asiantuntijoiden verkostoituminen 
ei riitä, koska tärkeässä asemassa ovat orga-
nisaatioiden avainhenkilöt ja viime kädessä 
kansalaiset laaja-alaisen tietoturvallisuuden 
tietoisuuden ja osaamisen suhteen. Määrä-
tietoisella tietoturvallisuustyöllä tähdätään 
uuden tietoturvakulttuurin luontiin.

Strategiasta toiminnaksi
Toiminta-ajatus pitää sisällään peruskysy-
mykset: mitä, miten, kenelle organisaation 
perustarpeiden (miksi) mukaisesti. Tällä tavoin 
organisaatio saa aikaan vaikuttavuutta, tulok-
sia ja hyötyjä. Strategian avulla organisaatio 
astuu eteenpäin kohti tulevaisuuden visiotaan. 
Strategiassa esitetään keinoja, tavoitteita, re-



sursseja ja vastuita toteutettaville kehittä-
mistoimenpiteille (ks. kuva vieressä).

Tietoturvallisuuden hallintaa varten or-
ganisaatioilla on käytettävissään kansain-
välisiä standardeja ja parhaita käytäntöjä, 
joita kuitenkin tulee soveltaa ja räätälöidä 
omien erityistarpeiden mukaan. Organi-
saatioiden tulisi olla toimissaan vikkeliä, 
koska samoilla apajilla ovat myös kil-
pailijat ja jopa rikolliset piirit.

Turvallinen arki tietoyhteiskunnassa 
Monesti käytännön tarpeita varten luodut 
toimenpidelistat eivät ole todelliseen toi-
mintaan sopivia ja ne ovat myös armotta 
liian hitaita toteuttaa. 

Tietoturvallisuuden syvällinen omak-
suminen asiantuntijatasolla vie helposti 
10 vuotta. Koulutuksella saadaan vain 
perusteita aiheesta, ei varsinaista käy-
tännön osaamista. Toisaalta on muis-
tettava, että ympärillämme maailma 
muuttuu jatkuvasti. Muutokset tuovat 
mukanaan myös lisääntyvässä määrin 
tietoturvallisuuteen liittyviä loukkauk-
sia ja rikkomuksia. Näihin tosiasioihin 
olisi pystyttävä tarttumaan välittömästi. 
Ennalta varautuminen on vaikeaa, koska 
uudet asiat ovat ainutlaatuisia. Jotta 
odottamattomiin asioihin pystyttäisiin 
reagoimaan, niin organisaatioissa ja 
niiden liiketoimintayhteisöissä tulisi 
olla avoin tietoturvallisuustietoisuus 
ja -kulttuuri sekä keskusteluympäristö. 
Osaamisen jatkuva kehittäminen vaatii 
myös tutkimustyötä, joka peilaa uusiin 
tulevaisuuden ongelmiin, mahdollisuuk-
siin ja ratkaisuihin. 

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti 
ja sen takia on jatkuva tarve uudistua 
tietoturvallisuuden strategisessa kehit-
tämisessä. Valtioneuvoston toimesta on 
pyritty saamaan aikaan yleinen, realisti-

nen ja fokusoitu kansallinen tietoturval-
lisuusstrategia. Kuitenkin tähän liittyy 
käytännössä ongelmia:

• Strategian pitäisi olla aina rajoitettu 
sellaiseen organisatoriseen kokonaisuu-
teen, jolla on selkeä vastuu myös sen 
toteuttamiseen. Kuitenkin yhteiskunta 
muodostuu suuresta määrästä itsenäisiä 
toimijoita, joilla on aina omat itsekkäät 
strategiset intressinsä.

• Laaja-alaisen strategian laatimisessa 
pitäisi olla mukana kaikki ne osapuolet, 
joita se koskee.

• Edellä mainituista seikoista johtuen 
on mahdotonta saada aikaan itsenäisten 
toimijoiden aitoa ja tehokasta sitoutumis-
ta strategian toteuttamiseen.

Seurauksena on, että strategiasta tulee 
näennäisstrategia, joka kääntää hyvätkin 
strategiapyrkimykset hurskasteluksi. No, 
miten tässä tilanteessa pitäisi toimia? 

Valtioneuvoston vastuulliset toimijat 
olisivat voineet toteuttaa periaatepäätök-
sellään oman strategisen suuntauksensa 
siitä, miten Valtioneuvosto omilla toi-
menpiteillään voisi edistää esikuvallisella 
tavalla tietoturvallisuuden toteuttamista 
koko maassa. Tämän tavoitteena on, että 
Suomi on tietoturvallisuuden edelläkävi-
jämaa maailmassa vuonna 2015.

Tietoturvallisuudesta olisi tehtävä olen-
nainen ja luonteva osa jokapäiväistä 
elämää. Strategia ei ole vain alan asian-
tuntijoille. Strategiaratkaisuilla ei vain 
pitäisi tyytyä passiivisesti reagoimaan 
asioihin vaan aktiivisesti vaikuttamaan 
tulevaisuuteen. Olisi uskallettava olla 
aloitekykyisiä ja rohkeita edelläkävi-
jöitä. Ratkaisuilla erityisesti vaikutetaan 
tietoturvallisuuteen liittyviin vastuuky-
symyksiin ja organisaatiorakenteiden 
kehittymiseen. Valtionhallinnon tietotur-
vallisuusstrategia muodostaa osan näistä 

ratkaisuista. Valtioneuvoston strategialla 
on linkkejä myös hyväksyttyyn valtion 
sisäisen turvallisuuden toimintaohjel-
maan.

Edellinen Valtioneuvoston periaate-
päätös kansalliseksi tietoturvallisuus-
strategiaksi hyväksyttiin vuonna 2003. 
Tämän jälkeen tietoturvallisuus on nous-
sut merkittäväksi aiheeksi yhteiskun-
nallisessa keskustelussa sekä yleinen 
tietoturvallisuustietämys ja ymmärrys 
ovat kasvaneet.  

Marraskuussa 2008 kommentoitavana 
ollut uusi strategialuonnos on laadittu 
kuluvan vuoden aikana Arjen tietoyh-
teiskunnan neuvottelukunnan alaisessa 
tietoturvallisuusryhmässä. Arjen tieto-
yhteiskunnan tietoturvallisuusryhmän 
tehtävänä on edistää tietoyhteiskunnan 
tietoturvallisuutta, seurata tietoturvalli-
suuden kehittymistä sekä tehdä aloitteita 
tietoturvallisuuden parantamiseksi.

Kansallisessa tietoyhteiskuntakehi-
tyksessä eletään vaihetta, jossa tieto- ja 
viestintäteknologiat ja niihin perustuvat 
palvelut ovat tulleet osaksi kansalaisten 
jokapäiväistä arkea. Arjen tietoyhteiskun-
nan tietotekniset ratkaisut monipuolistu-
vat, sulautuvat osaksi kaikkialle ulottuvaa 
toimintaympäristöämme ja tulevat käyt-
täjien kannalta kiinteäksi osaksi ihmisten 
ja yritysten normaalitoimintaa. Tämän 
takia on oleellista, että kansalaiset voi-
vat käyttää tietoyhteiskunnan palveluita 
vaivatta ja turvallisesti ja että sähköiset 
palvelut koetaan luotettaviksi. Tämä on 
kaikkien vastuulla ja siksi tietoturval-
lisuuden osaaminen ja tiedostaminen 
on välttämättömyys. Tavoitteena on 
turvallinen arki tietoyhteiskunnassa, ei 
tuurilla vaan taidolla. Tietoturvallisuus 
on arkipäiväisen luonnollinen mutta ei 
mikään yksinkertainen asia. 

Strategian asema johtamisessa.



Strategia globaalissa 
ympäristössä
Globalisaatio ei ole ainoastaan uhka, 
vaan myös mahdollisuus. Toimiakseen 
vaikuttavasti kansainvälisillä foorumeilla 
Suomen olisi pystyttävä priorisoimaan 
kansainvälistä toimintaansa ja kohdis-
tamaan resurssinsa myös tietoturvalli-
suuden osalta keskeisiin kysymyksiin. 
Vaikuttavaan toimintaan päästään ai-
noastaan aidolla ja hyvällä kansallisella 
yhteistyöllä sekä herkkyyden ja osaami-
sen kautta. Suomen tulisi paitsi kehittää 
omaa kansallista toimintaympäristöään 
yritysten kannalta yksinkertaisempaan 
ja ennustettavampaan suuntaan, myös 
pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan kan-
sainväliseen sääntelyyn. Kansallisen 
lainsäädännön selkeys ja mahdolliset 
liiketoiminnan esteet vaikuttavat olen-
naisesti kansalliseen kilpailukykyyn ja 
yritysten haluun investoida Suomeen. 
On huolehdittava siitä, että erot tieto-
turvallisuuteen liittyvien EU-direktii-
vien kansallisessa toimeenpanossa eivät 
vaikeuta useassa EU-maassa toimivien 
suomalaisten yritysten toimintaa. Näillä 
toimenpiteillä voidaan edistää yritysten 
toimintaa Suomessa ja suomalaisten 
yritysten toimintaa ulkomailla sekä li-
sätä Suomen houkuttelevuutta yritysten 
sijoittautumisessa.

Valtioneuvoston rooli kansallisen 
tietoturvallisuuden edistämisessä 
Valtioneuvosto on ottanut itselleen ko-
konaisvastuun kansallisen tietoturval-
lisuuden strategisesta kehittämisestä. 
Liikenne- ja viestintäministeriön aset-
taman Arjen tietoyhteiskunnan tieto-
turvallisuusryhmä tukee strategisten 
toimenpiteiden yhteensovittamista ja 
toteutumista. Arjen tietoyhteiskunnan 
tietoturvallisuusryhmä antaa vuosittain 
valtioneuvostolle kertomuksen strategi-
sen tietoturvallisuustilanteen kehitty-
misestä. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
periaatepäätöksen painopisteiden poh-
jalta käynnistetään toimenpideohjelma, 
joka valmistuu keväällä 2009. Siinä 
on määritelty tarpeelliset toimenpiteet, 
mittarit ja seuranta. 

Kohti uutta aikakautta
Valtioneuvoston tietoturvallisuusstrategi-
an toimenpideohjelmassa tulisi korostaa 
palveluntuottajien omaa vastuuta. Stra-

tegiasta pitäisi tulla palveluinstrumentti, 
joka edistäisi yhteiskunnan kaikkien 
toimijoiden tietoisuutta ja osaamista 
esimerkiksi siten, että palveluntuottajat 
osaisivat riskienhallintaa ja ymmärtäi-
sivät sen tärkeyden.

Periaatepäätöksen toimintajaksoksi 
voisi arvioida viisi vuotta. Kuitenkaan 
edes tämän päivän toimintaolosuhteita 
ja uhkakuvia ei ole kirjattu mukaan. 
Perinteistä tietojenkäsittelyä tulee ole-
maan jatkossakin, mutta sen rinnalla 
tietotekniikka on ottanut uuden aikakau-
den yksittäisiä ratkaisuja ja menetelmiä 
käyttöönsä. 

Termiä tietoyhteiskunta on käytetty jo 
noin 30 vuoden ajan ja se on toteutunut ja 
tullut kansalaisille arkipäiväiseksi. Uusi 
aikakausi korostaa tietoturvallisuuden 
merkitystä ja yhteiskunnan verkostoi-
tumista. 

Yhteiskuntamme on verkottunut niin 
tekniseltä kuin toiminnan kannalta ja se 
korostaa dynaamista ja avointa ihmisten 
ja organisaatioiden välistä yhteistyötä, 
vaikuttamista ja hallintoa. Uuden aika-
kauden mukana tulee jatkuvasti esille 
uudentyyppisiä, vaikeasti ennustettavissa 
olevia haasteita ja uhkia. Miten niihin 
varaudutaan?

Valtioneuvoston tietoturvallisuusstrate-
gia ei ole suunnattu vain valtion organi-
saatioille, vaan sillä on vaikutuksia koko 
yhteiskuntaan. Kuntien ja liike-elämän 

organisaatiot ovat tässäkin keskeisessä 
asemassa. Kansalaisten tietoturvalli-
suustietoisuuden todellinen edistäminen 
tarkoittaa, että tavallisen kansalaisen 
on voitava kohtuullisella työmäärällä 
löytää verkosta luotettavia ja käyttökel-
poisia menettelyohjeita kehittääkseen 
itsenäisesti omaa tietoturvatietoisuuttaan. 
Sen sijaan nyt hän on vaarassa hukkua 
lukuisten organisaatioiden tuottamaan 
tietoturvallisuusohjeiden tulvaan löy-
tämättä tositilanteessa apua ja jääden 
täten epätietoisuuteen ohjeiden luotet-
tavuudesta.  

Kansalaisen tietoturvallisuustaitojen 
edistämiseen tarvitaan lisäksi verkos-
toja, jotka vievät tietoturvatietoisuutta 
kansantajuisesti jokaiselle kansalaiselle, 
joka tietoyhteiskunnan palveluita tarvit-
see ja käyttää.

Valtioneuvoston strategia kirjaa tah-
totilan (vision) ja painopistealueet ta-
voitteineen. Näiden saavuttamiseksi 
luotavan toimenpideohjelman tulisi olla 
konkreettinen ja realistinen, sen tulisi 
perustua riittävän laajaan yhteiskunnan 
tietoriskien arviointiin ja sisältää todel-
liset resurssivaraukset. 

Ei tuurilla vaan taidolla
Kun kuitenkin jotakin pääsee sattumaan 
kaikista turvatoimista huolimatta, on ol-



tava valmius saada yhteiskunnan toimin-
nallisuus jälleen palautettua. Tilanteisiin 
on osattava varautua tekemällä ja testaa-
malla toimintaan liittyviä varautumisen 
ja jatkuvuussuunnittelun keinoja. Kun 
jotakin on sattunut, niin toiminnan tai 
tuotannon keskeytymisestä aiheutuneet 
vahingot saattavat olla suuria.

Oleellista tulevaisuuden taitoon perus-
tuvassa yhteiskunnassa ovat innovaatiot. 
Tämä koskee myös tietoturvallisuutta. 
Innovaatioiden synty ja leviäminen eivät 
perustu ainoastaan kasvavaan tutkimus- 
ja kehitystyöhön panostamiseen, vaan 
innovaatioita voi syntyä kaikkialla. Toi-
minnan tulisi lisäksi olla tuloksellista ja 
innovaatioiden merkittäviä. Koko yh-
teiskunnan olisi pystyttävä osallistumaa 
tähän ja hyödyntämään työn tuloksia.

Innovaatioita syntyy paljon ruohon-
juuritasolla ja ne voivat kehittyä mer-
kittäviksi ilman organisoitua toimin-
taa, esimerkiksi kansalaisliikkeiden ja 
yksittäisten kehittäjien avulla avointa 
lähdekoodia hyödyntämällä. Tietotur-
vallisuustietoisuuden kehittämisessä on 
keskeistä pitkäjänteisyys ja proaktiivi-
suus. Proaktiivisuus näkyy siten, että 
esimerkiksi uusien teknologioiden tai 
tietoverkkoarkkitehtuurien kehittämisen 
varhaisessa vaiheessa otetaan tietoturval-
lisuusvaatimukset huomioon.

 Verkkoyhteiskuntaan on mentävä 
taidolla – luottamus jokaisen takatas-
kussa.
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