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Tietoturva ja työturvallisuus 
vastakkain
Tietoturvaan suhtautuminen on jakautu-
nutta. Kaikki tuntevat perusasiat, mutta 
hyvin harvat ymmärtävät asioita syvälli-
semmin. Suoritimme eräässä yrityksessä 
laajan kyselytutkimuksen, joka osoitti, 
että käyttäjät ovat motivoituneet hyvin, 
mutta organisaation vastuullisilla johta-
jilla ei ole riittävää osaamista tietoturvan 
hallinnasta. Tämä ilmeni esimerkiksi 
siten, että ulkopuolinen konsultti sai 
johdon sitoutumaan työturvallisuustut-
kimukseen kysymättä neuvoa omilta 
asiantuntijoiltaan, jotka odottivat pa-
rempaa tietoturvaratkaisua. Vastaavaa 
on sattunut varsinkin valtionhallinnon 
organisaatioissa, yliopistoissakin.

Tutkimuksemme tähtää ylimmän joh-
don merkityksen selvittämiseen kehi-
tettäessä organisaatioiden tietoturvaa. 
Kaikkia organisaation työntekijöitä 
koskevat tietoturvatietoisuusohjelmat 
ovat monessakin yrityksessä toiminnas-
sa, mutta ylin johto vierastaa niitä. Jo 
yksittäisen työntekijän tekemä vahinko 
voi olla yritykselle kohtalokas, mutta jos 
vahingon tekee yrityksen ylin johto, niin 
sen seuraukset ovat vielä vakavammat.  
Ylin johto pitää saada sitoutumaan tieto-
turvaratkaisuihin niin, että ymmärretään 
paitsi motivaatiota,  myös kaikki vastuu, 
mikä lankeaa ylimmälle johdolle.

Organisaation ylimmälle 
johdolle tietoturvaratkaisut 
ovat välttämättömyys 
liiketoiminnan kannalta. 
Vaikka heidän motivaationsa 
on hyvä, niin asiasisältö 
jää usein pinnalliseksi. Kun 
vastuuta ei tunneta riittävästi, 
niin tehdään ratkaisuja, 
jotka eivät auta parantamaan 
organisaation turvallisuutta. 
Tietoturvatietoisuuden lisääminen 
yrityksen kaikille työntekijöille 
on todettu tarpeelliseksi. 
Tietoturvallisuukysymykset 
liittyvät hyvin kiinteästi 
organisaation laadunhallintaan. 
Kuinka tämä herkkä asia 
saadaan myös ylimmän johdon 
tietoisuuteen ja kiinteäksi 
osaksi heidän vastuullista 
työskentelyään? Ylin johto on 
tässä asiassa ratkaisevassa 
roolissa. Miten heidän 
tietoturvatietoisuuttaan voitaisiin 
tehokkaasti ja luonnollisella 
tavalla kasvattaa?

Tarkastelemme asiaa tietoturvan hal-
linnan kannalta lähtien brittistandardista 
(BS 7799, 1993) ja sen vastaavasta uu-
desta kansainvälisestä versiosta (ISO/IEC 
17799, 2005). Toisaalta asian tärkeys tuo 
pohdintoihin uuden tason, keskustelun on 
siirryttävä standardien tasolta ylemmäksi, 
kulttuurin tasolle (OECD, 2002).

Arkipäivän liike-elämää
Liike-elämässä arvostetaan tuotteiden 
käytön helppoutta ja laatua yleisesti 
usein paljon näkyvämmin kuin turval-
lisuutta. Turvallisuuden arvostus tulee 
usein vasta vakavien vahinkojen jälkeen.  
Vahingoista vain osa on sellaisia, jotka 
pystytään arvioimaan suoraan rahallisina 
menetyksinä. 

Meilläkin on vallalla vanha käsitys 
siitä, että tietoturvallisuus organisaati-
ossa vain aiheuttaa kuluja, mutta se ei 
tuota mitään. On muutettava ajatusmal-
lia, ennenkuin joudutaan huomaamaan, 
kuika paljon maksaa se vaihtoehto, et-
tei turvallisuusasioihin ole kiinnitetty 
asianmukaista huomiota. Koska meillä 
suoritettujen tutkimusten perusteella on 
puutteita tietoturvatyön johtamisessa, 
nimenomaan johdon sitoutumisessa, on 
syytä alkaa miettiä, mitä keinoja meillä 
on johdon sitoutumisen aikaansaamiseksi 

Ylimmän johdon sitoutuminen 
tietoturvaan
– motivaatiota ja vastuuntuntoa
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ennenkuin joku vihamielinen taho saa 
sen aikaan! 

Tietoturvan johtamista on tarkasteltu 
perinteisesti suuryritysten osalta. On 
kuitenkin ymmärrettävä organisaatioiden 
verkottunut luonne erilaisine alihankin-
ta- ja ulkoistusjärjestelyineen. Vaikka 
asiaa tarkasteltaisiin suuryritysten tasolla, 
niin laiminlyönnit pk-sektorilla voivat 
vahingoittaa isojakin organisaatioita. 
Sitoutuminen tietoturvaratkaisuihin on 
meidän kaikkien yhteinen asia. Yritysjoh-
to ymmärtämyksellään – sitoutumisellaan 
– voi tukea huomattavasti yhteistä kehi-
tystämme kohti tietoyhteiskuntaa.

Ylimmän johdon sitoutuminen
Tietoturvan hallinta on yritysjohdon 
vastuulla. Tietoturvapäällikkö kehittää 
ja koordinoi sitä asiantuntijana saamiensa 
resurssien ja vaatimusten mukaisesti. 
Ylimmän johdon sitoutumisesta tietotur-
vaan on viime vuoden ajan keskusteltu 
monessa yhteydessä. 

Tietoturvaan liittyvien kohteiden ja 
toimenpiteiden on perustuttava liike-
toiminnan kohdealueisiin ja niihin koh-
distuviin vaatimuksiin ja organisaation 
ylimmän johdon on johdettava niitä. 
Johdon tuen on oltava näkyvää ja johdon 
on sitouduttava siihen. On ymmärrettävä 
organisaation omaisuuteen kohdistu-
vien tietoriskien vakavuus. Tietoturva 

on tehtävä tunnetuksi keskijohdolle ja 
muulle henkilökunnalle. Organisaation 
tietoturvapolitiikan ja turvatavoitteiden 
on oltava niin omien työntekijöiden kuin 
yhteistyökumppanienkin tiedossa.

Tietoturvapolitiikka on yrityksen 
ylimmän johdon kannanotto tietoturva-
asioihin - siihen, miten koko organisaa-
tiossa suhtaudutaan ja suuntaudutaan 
tietoturvallisuuteen. On suositeltavaa, 
että joku yrityksen johtoon kuuluva ottaa 
päävastuun tietoturvapolitiikan koordi-
noinnista. 

Tietoturvallisuuden laajaa käsittelyä 
yhdistettynä organisaation laadunhallin-
taan tulee rohkaista organisaation sisällä 
ja sidosryhmien kesken, jotta ongelmiin 
kiinnitettäisiin tehokkaasti ja luonnol-
lisella tavalla huomiota. Tarvittaessa 
tulee hankkia myös tietoturvallisuuden 
asiantuntija-apua organisaation käyttöön, 
jotta pysyttäisiin perillä alan kehityksestä, 
standardeista ja arvostuksista. Samalla 
voidaan saada luoduksi yhteistyömah-
dollisuudet turvallisuuteen liittyvien 
tapausten käsittelyä varten. Organisaation 
tietoturvapäällikön ja laatupäällikön te-
hokas yhteistyö on suositeltavaa.

Tärkeintä tietoturvatyössä on kuitenkin 
johdolta tuleva näkyvä tuki ja sitoutumi-
nen. Se näkyy organisaatiossa esimerkiksi 
siten, että tietoturvatyö saa tarvitsemansa 
resurssit ja tarvittaviin toimenpiteisiin 
ryhdytään ripeästi. Kuitenkaan ei ole 

järkevää kasvattaa tietoturvaorganisaa-
tion kokoa suureksi. Pieni organisaa-
tio on toimissaan nopea ja joustava; 
asiantuntemusta on parempi kasvattaa 
koko organisaation sisällä, siellä missä 
varsinaiset työprosessitkin ovat. 

Johto voi osoittaa sitoutumisensa myös 
osallistumalla erilaisiin tietoturvatilai-
suuksiin muun henkilökunnan rinnalla 
viestittäen tällä sitä, että tietoturva on 
tärkeää jokaiselle organisaation jäse-
nelle.

Kyselytutkimukset paljastavat
Alueen arkaan luonteeseen törmäsimme 
jo vuonna 2002, jolloin johdon sitoutu-
misesta tietoturvaratkaisuihin julkaistiin 
useita tutkimuksia. Mieleemme jäi eri-
tyisesti tutkimusraportti, jossa todettiin, 
että suomalaisesta yritysjohdosta yli 20 
prosenttia oli sitoutunut tietoturvaratkai-
suihin. Tutkimusperusta oli hyvä lähtö-
kohta asian kansalliselle pohdiskelulle. 
Kun esittelimme tutkimustulosta eräässä 
esitelmässämme, niin itävaltalaiset ystä-
vämme hämmästelivät yritysjohtomme 
edityksellisyyttä. Hämmästely jäi kiu-
saamaan omaa mieltämme. Alkuperäisen 
tutkimuksen otsikossahan todettiin, että 
tietoturva ei kiinnosta yritysjohtoa. Tut-
kimuksessa oli maininta, että vain reilu 
viidennes suomalaisista suuryrityksistä 
on oivaltanut, että tietoturva on yrityk-
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sille strateginen kysymys. Kysely oli 
tehty Talouselämä -lehden 500-listan 50 
suurimmassa yrityksessä. Miten tutki-
mustulosta tulisi ymmärtää ja arvioida 
objektiivisesti?

Tutkimuksen keskeinen asia oli, että 
vain yksitoista 50 suurimmasta yrityksestä 
oli valinnut johtoryhmän jäsenekseen tie-
tohallintojohtajan tai vastaavan päällikön. 
Tämä tulos tuntui hämmentävältä. Mitä 
tekemistä organisaation johtoryhmän 
kokoonpanolla  on käytännön kentällä 
tapahtuviin asioihin? Tämä on kaukana 
yritysjohdon sitoutumisesta tietoturvaan. 
Myöskään suomalainen 22 % tulos ei 
ole tämän asian riittävä johtopäätös. Sen 
sijaan tutkimuksen otsikko ”Tietoturva 
ei kiinnosta yritysjohtoa” osuu ”naulan 
kantaan”. Kun muualla tutkitaan johdon 
sitoutumista, tulokset ovat huomattavasti 
vaatimattomampia. 

Suoritimme samaan aikaan erään 
noin 500 työntekijän pohjoissuomalai-
sen organisaation ylimmän johdon ja 
avainhenkilöiden tietoturvatietoisuuden 
kartoituksen. Oli myönteistä havaita, 
että kaikki suhteellisen laajan johto- ja 
avainhenkilöryhmän jäsenet olivat erit-
täin hyvin perillä tietoturvasta ja siihen 
liittyvistä uhkista. Motivaatio jatko-op-
pimiseen oli myös hyvä. Jäi kuitenkin 
vaivaamaan mieltä, miten avainhenkilöt 
saataisiin tiedostamaan heidän oma roo-
linsa tietoturvatyön johtamisessa.

Mitä tietoturvatyöhön sitoutuminen 
tarkoittaa? Oleellisena asiana on innos-
tus, ”itsensä likoon laittaminen”, asioi-
hin uskominen. Resurssien hankinta on 
myös keskeinen osa tehtävää. On oltava 
selvää, kuka kantaa vastuun päätöksistä 
ja toiminnan johtamisesta. Ensimmäinen 
vaihe on motivaatio ja asioiden ymmär-
täminen. Resurssien hankinnalla pyritään 
ennakoimaan tilanteita, mutta ihmisten 

valmennus ja mukaan saaminen tietotur-
vatyöhön on tärkeä näkökohta.

Johtoryhmän tasolla törmätään helposti 
herkässä kysymyksessä vallasta ja vas-
tuusta ristiriitoihin. Valtaa pitäisi pystyä 
käyttämään toiminnan kehittämiseen niin, 
että vaikeistakin tilanteista selvitään. 
Vastuun kantaminen tulee selkeästi esiin, 
kun jotakin on sattunut. Sen jälkeen 
toipumistapahtuma on erittäin vaativa 
asia. Siihen pitäisi pystyä varautumaan 
myös ennakolta.

Tietoturvaan liittyvistä rikkomuksista 
ja väärinkäytöksistä suuri osa tapahtuu 
organisaation sisällä. Oma henkilökunta 
voi olla mukana erilaisissa väärinkäytök-
sissä tahallaan tai tietämättään. Silloin 
korostuu erityisesti se, että tietoturva-
aluetta koordinoivalla päälliköllä tulee 
olla organisaation ylimmän johdon tuki 
takanaan ja tätä tukea vastaava valtuutus. 
Vaikka asia voi joissakin tilanteissa tun-
tua hankalalta, se on välttämätön hoitaa, 
ennenkuin vielä vakavampaa sattuu!

Tietoturvatietoisuus ohjelmana
Tietoturvan hallinnan onnistuminen 
edellyttää standardin ISO/IEC 17799 
(2005) mukaan kahta asiaa: ylimmän 
johdon sitoutumista tietoturva-asioihin 
ja koko henkilökunnalle toteutettavaa 
tietoturvatietoisuusohjelmaa. Ohjelman 
aiheita käsiteltiin standardeissa jo varhain 
(ISO/IEC JTC 1/SC 27/WG 1, 1994). 
Olemme myöhemmin (2002 - 2004) sen 
perusteella toteuttaneet intranet -pohjai-
sen tietoturvan oppimisympäristön. 

Tietoturvatietoisuusohjelman tulisi 
sisältää ainakin seuraavat aiheet: orga-
nisaation tietoturvapolitiikkaan liittyvät 
vaikuttimet samoinkuin politiikkaan, oh-
jeisiin, direktiiveihin ja riskien hallinnan 
strategiaan liittyvät laajennukset, joiden 

avulla riskeihin ja turvatoimenpiteisiin 
liittyvät asiat voidaan ymmärtää syväl-
lisemmin, tietoturvaohjelman/suunnitel-
man toteuttaminen ja turvatoimenpiteiden 
tarkistukset, tietojen suojaamiseen liit-
tyvät perustarpeet, informaation suojaa-
misen sisältävän luokitusjärjestelmän 
perustaminen, tietoturvaloukkausten ja 
niiden yritysten raportointijärjestelmä ja 
loukkausten tutkiminen, turvallisuuteen 
liittyvien parannusten merkitys käyttäjille 
ja organisaatiolle, menettelyohjeet, vas-
tuut ja työn kuvaukset, turva-auditoinnit 
ja tarkistukset, toiminnan ja organisaa-
tion rakenteiden hallinta ja seuraukset 
toiminnasta, joka on tapahtunut ilman 
valtuutusta.

Tietoturvakoulutuksesta on saatavana 
hyvin montaa kautta ohjeistusta. Monet 
ovat ihmeissään, koska informaatiota 
tulee ehkä myös liian monen virallisen 
kanavan kautta. Suurissa organisaatioissa 
tietoturvatietoisuusohjelman käytännön 
toteuttamista koordinoi tietoturvapääl-
likkö. Tietoturvatietoisuusohjelmasta on 
kuitenkin aina vastuussa organisaation 
ylin johto.

Turvallisuuskulttuurin 
kehittäminen
Sellainen lähestymistapa, joka ottaa 
huomioon kaikkien osapuolien edut sekä  
tietojärjestelmien, verkkojen ja niihin 
liittyvien palvelujen luonteen, voi olla 
tehokkaasti turvallinen (OECD, 2002). 
Tietoturvakulttuuri on merkittävä osa 
organisaation kokonaisvaltaista laatu-
tietoisuutta. 
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OECD:n lähestymistapa jakautuu yh-
deksään periaatteeseen, jotka käsittelevät 
turvallisuustietoisuutta, vastuullisuutta, 
vastatoimia, eettisyyttä, demokratiaa, 
riskien arviointia, turvallisuuden suun-
nittelua ja toimeenpanoa, turvallisuuden 
hallintaa ja uudelleenarviointia.

”Turvallisuuden hallinnan tulee olla 
kokonaisvaltaista. Sen tulee perustua 
riskien arviontiin ja olla dynaamista 
kattaen kaikkien osapuolien toiminnan 
tasot ja osat. Siihen tulee kuulua orasta-
vien uhkien ennakointi. Huomiota tulee 
kohdistaa ennalta ehkäisyyn, havaintaan 
ja vastatoimiin, toipumiseen, jatkuvaan 
ylläpitoon, arviointiin ja tarkastukseen. 
Tietoturvallisuuspolitiikkojen, -toimien, 
ja -menettelyjen tulee olla yhteensovitet-
tuja ja yhdennettyjä niin, että ne muodos-
tavat yhtenäisen turvallisuusjärjestelmän. 
Turvallisuushallinnolle asetettavat vaati-
mukset riippuvat sitoutumisen asteesta, 
osapuolen roolista, riskin suuruudesta ja 
järjestelmän vaatimuksista.” (OECD, 
2002).

OECD:n suosituksessa todetaan, että 
tietoturvallisuuskulttuurin vaaliminen 
vaatii sekä johtajuutta että laajaa osal-
listumista. Turvallisuuden suunnittelu 
ja hallinta tulee olla tärkeässä asemassa 

organisaation johtamisessa. Kaikkien 
osapuolien on ymmärrettävä turvalli-
suuden tarve. Edellä esitetyt periaatteet 
muodostavat perustan työlle turvalli-
suuskulttuurin edistämiseksi kaikkialla 
yhteiskunnassa. Suositus edellyttää, että 
kaikki osapuolet omaksuvat ja edistävät 
turvallisuuskulttuuria tapana ajatella, 
arvioida ja toteuttaa tietojärjerstelmien 
ja verkkojen toimintaa.  

OECD viittaa suosituksessaan siihen, 
että organisaatioiden on varauduttava 
tietoturvan suhteen ennaltatorjuvaan pro-
aktiiviseen lähestymistapaan. Nykytilan-
teessa ei voi tulla toimeen, jos yrityksen 
ylimmällä johdolla on puutteelliset tiedot 
tietoturva-asioista. Tämä on vakava uhka 
yrityksen maineelle sekä koko liiketoi-
minnalle ja olemassaololle.

Haluamme korostaa tällä kirjoituksella 
ylimmän johdon tärkeää roolia organi-
saatiokohtaisen tietoturvakulttuurin ja 
käytäntöjen aikaansaamiseksi. Organi-
saatiokohtainen ratkaisu on kuitenkin 
aina ainutlaatuinen ja sen tulee ottaa huo-
mioon ensisijaisesti kunkin organisaation 
erityiset tarpeet. Kuitenkin nousee esille 
kysymys, miten edellä mainittuja yleisiä 
periaatteita ja standardinäkökohtia voitai-
siin hyödyntää räätälöitäessä yksittäiselle 

organisaatiolle sopivaa lähestymistapaa 
tietoturvallisuuteen ja sen hallintaan. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotamme, 
että ylimmän johdon tietoturvatietoisuu-
den toimintamallin lähtökohtana tulisi 
olla seuraavat kohdat:

- Ylimmän johdon tulee oivaltaa oma 
roolinsa. He itse asiassa helpottavat omaa 
työtään, kun ymmärtävät tietoturvaa 
paremmin. Tällöin he osaavat myös 
paremmin asettaa tavoitteita politiikko-
jen muodossa ja toimia johtajana myös 
tietoturvakysymyksissä.

- Erityisesti asiakasnäkökulman te-
hokkaaksi huomioon ottamiseksi tieto-
turvallisuuskysymysten hallinta tulisi 
yhdistää organisaationlaajuiseen laa-
dunhallintaan.

- Ylimmän johdon pitäisi määritellä 
organisaation kannalta tärkeä suojattava 
informaatio (omaisuuserät, assets). Sitä 
varten heillä on oltava peruskäsitys in-
formaation tärkeysluokittelusta.

- Organisaation johdolla tulee olla 
kokonaisvaltainen sitoutuminen tie-
toturvallisuuteen, johon kuuluu muun 
muassa aktiivinen rooli liiketoiminnan 
jatkuvuussuunnittelussa.  


