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TIETOTURVAN HALLINNAN 
STANDARDIEN MERKITYS 
MAAILMANLAAJUISESSA LIIKE-
TOIMINNASSA JA YHTEISTYÖSSÄ 

 Euroopan komission varapuheenjoh-
taja, yritys- ja teollisuusasioiden komissaari 
Günter Verheugen totesi haastattelussaan 
huhtikuussa 2005, että yksi tulevaisuuden 
standardisointisektori on turvallisuusalue. 
Komissaari Verheugen totesi, että standar-
disointi on kiinteä osa komission politiikkaa 
lisätä yritysten kilpailukykyä, poistaa kaupan 
esteitä ja tehdä parempia säädöksiä. Turvalli-
suusaihe on vahvasti yhteydessä valtakunnan 
tärkeisiin perusrakenteisiin ja puolustusasi-
oihin. Samoin turvallisuusalueelle kuuluvat 
erilaiset ennakoivat varoitusjärjestelmät sekä 
taistelu kansainvälistä, järjestäytynyttä rikol-
lisuutta vastaan.

Standardisoinnin yleiset tarkoitukset 
tähtäävät:

  Parempiin tuotteisiin
  Pienempiin tuotantokustannuksiin 
  Ihmisten ja organisaatioiden välisen 

kanssakäymisen helpottamiseen ja sa-
malla myös paremman tietoturvan ai-
kaansaamiseen

Komissaari Verheugenin haastattelu on 
varsin hyvä lähtökohta myös meille suomalai-
sille, jotka yhä useammin kuulemme viestejä 
teollisuutemme siirroista ulkomaille. Nämä 
siirrot olivat aluksi erilaisia alihankintaan liit-
tyviä tehtäviä, mutta nyt ollaan siirtämässä 
niin tuotantolinjoja kuin kokonaisten tuottei-
den valmistusta, jopa suunnitteluakin, halvan 
tuotannon maihin. Myös palvelujen tuotta-
minen esimerkiksi ulkoistamalla ei ole enää 
fyysiseen paikkaan sidottua.

TIETOTURVAN HALLINTA
Tietoturva-asiat ovat jatkuvasti olleet yh-
teiskunnassamme esillä. Niillä on yllättävän 
voimakas dualistinen luonne. Kaikki tuntevat 
tietoturva-asioita, mutta niiden syvällisempi 
ymmärtäminen on vaikeaa. Tietoturvassa on 
mukana tekniikkaan, johtamiseen, organisaa-
tioihin sekä ihmisten käyttäytymiseen liittyviä 
kysymyksiä. Aikaisemmin tietoturvaan liittyvä 
tekniikka ja tietoverkot olivat keskeisiä, mutta 
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nyt yksilöihin ja organisaatioihin liittyvät ky-
symykset ovat yhä tärkeämpiä. Tietoturvaa ei 
ole syytä enää tarkastella erillisenä alueena, 
vaan se on kietoutuneena moniin yhteiskun-
tamme toimintoihin (OECD Guidelines for 
the Security of  Information Systems and 
Networks. To Watch a Culture of  Security. 
2002). Tarkoitamme tässä tietoturvan käy-
tännönläheistä luonnetta, esimerkiksi  sen 
integroimista, jopa sulauttamista liiketoimin-
taprosesseihin. 

Tietoturvan hallinnan näkökulmasta toimi-
vat standardit ovat erittäin tärkeä askel eteen-
päin. Varsin pitkään on oltu britannialaiset 
parhaan käytännön A Code of  Practice for 
Information Security Managementin varassa 
(BSI – dTI). Tästä on muodostunut alalle de 
facto -standardi. Nyt tietoturvan hallintaan 
on saatavilla varsin runsaasti standardeja ja 
parhaita käytäntöjä. Edellä mainittu de facto -
standardi on saanut kansainvälisen standardin 
aseman ISO/IEC 17799. Lisäksi on olemassa 
vaatimusstandardi  ISO/IEC 27001. 

Vaikka tilanne näyttää standardien suhteen 
hyvältä, niin jälleen on muistettava tietotur-
vaan liittyvä dualismi. Riittääkö pelkästään 
standardien käyttö? Tietoturvan parantami-
sen kannalta tarvitaan laajempia pohdintoja.

TIETOTURVAN HALLINTA TUO 
UUSIA HAASTEITA
Tietoturva koetaan monissa organisaatioissa 
edelleen teknologialla ja rahalla hoidettavaksi 
kentäksi. Kuitenkin jokainen yksittäinen ih-
minen on tärkeä tässä yhteydessä. Toisaalta 
organisaation toiminnan parantaminen on 
tärkeä kysymys ja siihen sisältyy parempi tie-
toturva organisaation toiminnassa. Voidaan 
jopa väittää, että tietoturvan kohottaminen 
voi merkitä liukumista yhä heikompaan yk-
sityisyyteen, ja samalla se voi merkitä koko 
työympäristön ilmapiirin huononemista.

Tietoturvan hallinnan tärkeitä onnistu-
mistekijöitä on määritelty standardeissa. On 
uskallettava kuitenkin nostaa esille kaikkein 
oleellisimmat: organisaation ylimmän johdon 
sitoutuminen ja kaikille organisaatiossa työs-
kenteleville henkilöille suunnattu riittävän 
kattava tietoturvatietoisuusohjelma.

Merkittäviä haasteita syntyy, kun aletaan 
soveltaa olemassa olevien ja uusien standardi-
en käyttöä yksittäisissä organisaatioissa, jotka 
ovat laajentaneet, laajentamassa tai joutuvat 
laajentamaan toimintaansa globaaliksi.

Tietoturva on samalla arkipäiväisen tuttu ja 
yksinkertainen asia ja samalla vaikea ja moni-
mutkainen.

TIETOTURVA UUSIEN 
INNOVAATIOIDEN  
TAUSTALLA
Nopea kehitysvaihe Suomessa syntyi uusien 
innovaatioiden hyödyntämisestä, ennakko-
luulottomasta tuotannon laajentamisesta ja 
kehitystyöstä. Kaiken taustalla on ollut yhteis-
työhön kannustava ilmapiiri. Samalla tavalla 
tulisi löytää ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja 
tietoturvan alueella. 

Kun toimintaa ruvettiin aikoinaan hajaut-
tamaan, niin asiat tapahtuivat luottamuksen 
ilmapiirissä. Esimerkiksi kioskiyrittäjä siirsi 
tilinpitonsa tuttuun tilitoimistoon. Kaikki 
tunsivat toisensa ja luottamus oli rakennettu 
ennen siirtoa.

Nyt puhutaan tuotannon ja myös palvelu-
jen siirtämisestä kaukomaille, tuntemattomi-
en henkilöiden ja organisaatioiden suoritet-
tavaksi. Kuinka ehditään luottamus rakentaa 
näissä kiireisissä olosuhteissa?

Osa ryhmästämme osallistui 1990–luvun 
puolivälissä ulkoistamisen tietoturvaa tut-
kivaan ja kehittävään teollisuusprojektiin. 
Aluksi tuli hieman hämmentäviä kokemuksia. 
Määrällä saavutettiin parempi hyötysuhde ja 
palvelujen tilaaja pystyi siirtämään parhaan 
“aivokapasiteettinsa”  yrityksen kannalta 
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kaikkein tärkeimpään ydinliiketoimintaansa. 
Tuli sellainen käsitys, että kaikki toiminta 

on muutettava ulkoistetuksi. Näin oli jo aikai-
semminkin kuviteltu, mutta silloin ymmärret-
tiin selkeämmin, että ilman turvatarkasteluja 
ja niihin liittyviä toimenpiteitä toiminnalla tai 
siihen liittyvällä liiketoiminnalla ei ollut riittä-
viä menestymisedellytyksiä. Organisaatioita 
on hillinnyt tieto siitä, että ulkoistamisen yh-
teydessä voidaan tietoturva menettää  jopa 
lähes kokonaan.

Jotta ulkoistamiseen liittyvät eri osapuo-
let eli palvelujen tilaaja uutena asiakkaana ja 
palvelujen tuottaja pystyisivät tekemään yh-
teistyöllään tulosta, edellytetään muutamia 
seikkoja:

  Kummankin osapuolen tietotekniikka-
osaamisen täytyy olla vaativan liiketoi-
minnan kanssa tasapainossa

  Tietoturvaosaamisen täytyy kummalla-
kin ulkoistamiseen osallistuvalla yrityk-
sellä olla jo ennen yhteistyötä korkealla 
tasolla

  Osapuolten on yhdessä sovittava tieto-
turvan asettamista vaatimuksista ja tämä 
korostuu erityisesti palvelujen tarjoajan 
puolella

  Yhteistyön sopimisprosessi on oleellinen 
asia ja sen aikaansaamiseksi on tarvittaes-
sa käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa 

  Strategiseen toimintaan liittyvät asiat on 
pidettävä kunkin organisaation omassa 
hallinnassa

  Kaiken yhteistyön on perustuttava kes-
kinäiseen luottamukseen 

  Toiminnalla on onnistumisen mahdolli-
suuksia vain silloin, kun kukin osapuoli 
tuntee voittavansa (win-win –periaate)

Kun toimintaa siirretään kaukomaille (ns. 
Offshore Outsourcing), on vain harvoin ole-
massa valmista luottamuksen ilmapiiriä ja jopa 
yhteistyökumppanikin voi olla “kasvoton”. 
Yleensä tietotekniikkaosaaminen eri maissa 
ja maanosissa on pitkälle samansuuntaista, 
koska on käytetty samoja “teollisuusstandar-
deja”, siis liiketoiminnan sanelemia.

Varsinkin tietoturvaan liittyvät innovaati-
ot ovat yhä alkeellisella tasolla. Jos voidaan 
olettaa, että tietoturva-asioiden perusteet 
ovat selvillä ainakin käyttäjän tasolla, niin ti-
lanne on suhteellisen hyvä. Mutta eri maissa 
ja maanosissa kulttuuri, tavat ja arvostuk-
set vaihtelevat hyvin suuresti. Suomalaisina 
olemme tottuneet luottamaan siihen, että an-
tamamme vaitiolositoumus pitää. Nyt kauko-
mailta kantautuvat viestit ovat kertoneet, ettei 
niillä joissakin kulttuureissa ole juuri mitään 
arvoa.

Kuitenkin luottamuksen ilmapiiri on vält-
tämätön edellytys kaikelle toiminnalle. Perus-
asioihin kuuluu kunnollinen tietoturvaohjeis-
tus sekä fyysinen turvallisuus, henkilöturvalli-

suus, laitteistojen, verkkojen, järjestelmien ja 
ohjelmistojen turvallisuus sekä toimintojen 
turvallisuus. Tietoturvan tavoitteena on en-
nenkaikkea tietojen, informaation, tietoai-
neistojen ja tietämyksen turvaaminen.

Tietoturvatyön johtamiseen ja organisoin-
tiin ei aikaisemmin osattu kiinnittää riittävästi 
huomiota. Osa ryhmästämme suoritti 2000 
–luvun alussa erään keskisuuren yrityksen 
johto- ja avainhenkilöiden tietämyksen kar-
toituksen. Kartoituksen ensimmäisenä tulok-
sena oli, että kaikki olivat hyvin perillä asioista 
ja motivoituneita tietoturvatyöhön. Kunnes 
epäilys tuli mieleen, koska kyseessä oli nimen-
omaan sellainen ryhmä, jolla oli täysi vastuu 
tietoturvatoiminnan organisoinnista ja johta-
misesta. Kukaan ei tiennyt asioista enempää 
kuin peruskäyttäjät. 

Oli odotettavissa, että ehdotettu malli tie-
toturva-asioiden organisoimiseksi otettaisiin 
aktiiviseen käyttöön ja koulutusta lisättäisiin. 
Yllätysvastaus tuli parin kuukauden kuluttua. 
Yritys ulkoisti koko tietotekniikan toimintan-
sa mukaan lukien tietoturvan hallinnan!

TIETOTURVALLISUUDESSA 
TARVITAAN INNOVAATIOTA
Onnistuneen toiminnan taustalle on ollut riit-
tävää yhteistyössä toimivien yritysten saman-
suuntaiset näkemykset tietoturvan hallinnas-
ta. Ratkaisuna tämä tuntuu hämmästyttävältä, 
mutta kokemus on opettanut hyväksymään, 
että monet muutkin tietotekniikan ratkaisut 
noudattavat yksinkertaisuuden periaatteita. 
Nykyaikaiset olosuhteet vaativat kuitenkin 
ainutlaatuisia ratkaisuja. Tämä on toteutetta-
vissa ainoastaan toteuttamalla uusia innovaa-
tioita myös tietoturvallisuuden alueella.

Kuinka siis tietoturvan hallinta tulisi orga-
nisoida? Entä miten tämä tehdään naapurifir-
massa ja firmassa toisella puolen maailmaa. 
Yksittäisiä standardeja on käytetty ja pyritty 
löytämään niistä sellainen, jota voitaisiin käyt-
tää kaikkialla maan äärissäkin.

Kun britannialaisille ei löytynyt sopivaa, 
heidän kaupan ja elinkeinoelämän yhteenliit-
tymänsä keräsi parhaat käytännöt ja julkisti 
edellä mainittut de facto -standardit kirjase-
na vuonna 1993. Tästä siemenestä on reilun 
vuosikymmenen aikana kehittynyt maailman-
laajuinen standardi. ISO on julkaissut uusi-
tun version tietoturvallisuuden hallintajärjes-
telmiä käsittelevästä standardista ISO/IEC 
17799.

Standardin laatineen työryhmän puheen-
johtaja Ted Humphrey sanoo standardin uu-
situn version antavan organisaatioille monia 
kehityksen huippua edustavia lisäyksiä ja pa-
rannuksia tietoturvallisuuden parhaaseen käy-
täntöön. Tällaisina hän mainitsee paremman 
turvajärjestelyjen hallinnan liikekumppanei-
den, alihankkijoiden ja palveluiden tuottajien 

kanssa sekä kannettavien laitteiden ja langat-
toman tekniikan ja Internetin aiheuttamiin 
ongelmiin pureutumisen. Myös Humphreyn 
mielestä ISO/IEC 17799 on tärkein koskaan 
kehitetty tietoturvallisuuden hallinnan stan-
dardi. Se luo yhteisen kansainvälisen tieto-
turvallisuuden kielen kaikille organisaatioille 
ympäri maailman.

Yritysten maailmanlaajuinen liiketoiminta 
voidaan standardien avulla rakentaa yhteisen 
turvaratkaisumallin pohjalle. Tämä tarkoittaa 
sitä, että toimintaa käynnistettäessä saavute-
taan huomattavia aikasäästöjä, kun ei tarvitse 
erikseen määritellä yhteistyössä tarvittavia tie-
toturvan hallintaan ja organisointiin liittyviä 
periaatteita. Voidaan sopia suoraan, että yh-
teistyön pohjana on yhteinen standardi.

ARVIOINTI
Onko maailma siis valmis? Kun tunnetaan 
ne periaatteet, joita brittiläiset käyttivät luo-
dessaan parhaita käytäntöjä, niin on vaikeata 
luoda tästä kokonaisuudesta globaalia stan-
dardia, ainakaan kerralla. A Code of  Practice 
for Information Security Management on 
ollut tiennäyttäjä tietoturvan hallinnan alkuai-
koina, mutta jatkuvasti siihen on kohdistunut 
kritiikkiä ja siitä on löydetty paljon puutteita. 
Kuinka tällainen ratkaisu näin tärkeällä alueel-
la voi siis kestää? Vastaus on, että se on ollut 
ainoa ratkaisu, jota on käytetty laajasti ympäri 
maailman kaikkine puutteineenkin.

Toinen pohdinta juontaa juurensa tietotur-
van vaativaan luonteeseen. Ongelmien ratkai-
suksi on esitetty valmiita tekniikkaan perustu-
via laitteistoja tai ohjelmistoja. Aikaisemmin 
esitettiin myös vakiomenetelmiä tietoturva-
ongelmien ratkaisemiseksi. Kuinka niillä voi-
daan ratkaista asioita, jotka ovat luonteeltaan 
mutkikkaita? Jokainen tietoturvaan liittyvä 
tapahtuma on ainutkertainen, ainutlaatuinen. 
Tämä on huomioitava myös organisaation 
tasolla, tietoturvan hallinnassa.

Moni asia on kehityskaarensa päässä silloin, 
kun se on voitu “paketoida”, standardisoida. 
Esimerkiksi e-oppimisesta on tulossa aivan 
normaalia oppimista, jonka yhteydessä ei 
tarvitse korostaa jatkossa erityisesti standar-
disointia eikä modernia oppimisympäristöä. 
Vastaava kokemus oli aikoinaan tekoälyn 
muuttuminen normaaliksi tietotekniikaksi. 
Tietoturvan suhteen on opittu etenemään 
pienin askelin, mutta tarvittaessa radikaalit-
kin muutokset ovat välttämättömiä. Vaikka 
tilanne on hallinnassa ja kansalaisille ja yrityk-
sille voidaan tarjota valmiita ratkaisuja, niin 
laajemmasta näkökulmasta työskentelykenttä 
on vasta avautumassa. Kun ymmärretään tä-
män alueen haasteet, huomataan, että ollaan 
maailman tasolla kärkijoukossa. Innovaatiot 
odottavat kehittäjäänsä.

Erityisen haastavaksi koetaan tietoturvan 
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hallinnan standardisointi, koska tilanne on 
erilainen, kun tarkastellaan asioita teknisten 
standardien näkökulmasta ja toisaalta johdon 
ja laadun standardien näkökulmasta: 

  Tekniset standardit: kun eri järjestelmiä 
halutaan saattaa toimimaan keskenään 
(interoperability), vain standardit autta-
vat siinä tilanteessa. Vasta standardien 
jälkeen pystytään rakentamaan esimer-
kiksi merkittäviä tietoliikenneratkaisuja. 
Standardit ovat välttämätön askel, jotta 
yhteentoimivuudessa päästään eteen-
päin.

  Johdon ja laadunhallinnan standardit: 
Standardien roolina on ilmaista  parhai-
ta menettelytapoja, jotka on jo kokeiltu 
käytännössä. Tällöin standardit tulevat 
”jälkijunassa”.

PROAKTIIVISESTI 
REAALIMAAILMASSA  
ETEENPÄIN
Lokakuussa 2005 Suomessa oli esillä seminaa-
risarja, jossa TEKES esitteli lähitulevaisuu-
den uusia mahdollisuuksia. Erityisesti uuden 
GIGA –hankkeen  vastuullisen johtajan Kari 
Markuksen esitelmästä löysimme mielenkiin-

toisen yhteyden tietoturva-alueeseen. Kun 
esitystä tarkastelee “turva-alueelle viritettyjen 
silmälasien läpi”, niin kaikkein keskeisimmät 
viestit liittyvät seuraaville alueille:

   Kansainvälinen yhteistyö
  Yhteiset standardit 
  Tietoturva
Siis emme ole matkalla yksin pohdiskele-

massa näitä tärkeitä kysymyksiä. Suomen on 
oltava aktiivinen, jos aiomme toimia globaa-
leilla markkinoilla.

Kun ponnistelemme eteenpäin tietoturvan 
hallinnan vaativassa kehitystyössä, niin voi-
simme myös pysähtyä hetkeksi pohtimaan 
sitä, mikä on standardien suunta. Eivätkö 
nykyiset ja näköpiirissä olevat tietoturvan 
hallinnan standardit pyri selittämään asioita, 
toisin sanoen sitä, mikä on jo tapahtunut.  
Kuitenkin tietoturvatutkijoina meitä kiinnos-
taisi olla askeleen edellä; päästä vaikuttamaan 
ilmiöihin ja tapahtumiin jopa ennenkuin mi-
tään vakavaa pääsee sattumaan. Reaktiivinen 
toiminta on ollut ja tulee olemaan tärkeää ke-
hitettäessä tietoturvan hallintaa, mutta myös 
proaktiiviselle puolelle olisi syytä päästä mah-
dollisimman pian.

Erään tärkeän tietoturvaakin käsittelevän 

lehden pääkirjoitustoimittaja totesi hiljattain: 
“Standardisointi on sen verran vaikea asia, 
että toimittajat eivät tee siitä mielellään juttu-
ja. Kun halutaan laajempaa julkisuutta, tulisi 
aluksi toimittajan ja sitten lukijoiden mielen-
kiinto herättää käytännön esimerkeillä – ei 
luvuilla standardien ja työhön osallistuvien 
määristä.” Tässä on asian ydin!

Miksi sitten tarkastella tietoturvan hal-
linnan standardeja? Kyseessä on uusi asia. 
Tietoturva menee läpi yhteiskunnan. Sillä on 
vaikutusta koko maailman tasolla. Se tuntuu 
luonnolliselta ja helpolta asialta. Samalla se 
näyttää olevan vaikea asia. Se koskee siis jo-
kaista kansalaista. Toisaalta on merkkejä siitä, 
että tällä vaativalla alalla kansainväliset stan-
darditkin voivat olla merkittäviä kehityksen 
suuntaviittoja. 

Artikkelin kirjoittajat ovat tietoturva-alan asiantunti-
joita. Jorma Kajava toimii tietojenkäsittelytieteiden 
lehtorina Oulun Ylipistolla Tietojenkäsittelytieteiden 
laitoksella, Juhani Anttila toimii asiantuntijana 
yrityksessä Venture Knowledgist Quality Integration, 
Reijo Savola toimii tietoturvatutkimuksen koodinaat-
torina VTT:llä ja Juha Röning on Oulun yliopiston 
Sähkö- ja tietekniikan osaston johtaja.




