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Rakenneuudistuksista
toi m i n nan keh ittim iseen
- T u rvollisu ustydhdn liike-elcim cin ta rpeet jo perio otteet

Liike-ellimiin kehittiimisessii
voidaan saavuttaa tehok-
kuutta ja menestyste vain
siirtymiillii passiivisista ra-
kenneuudistuksista aktiivi-
seen toiminnan kehittemi-
seen soveltamalla nykyaikai-
sia prosessiajattelun keinoja.
Tietoturvallisuuden alueella
sama ajattelutavan muutos
on tarpeellista ja on odotet-
tavissa, etti niin on myiis
muilla turvallisuussektoreil-
la.

Organisaatioiden toimintojen koko-
naisvaltaista johtamista tarkastellaan
ammafi imaise\li I i iketoimjnlaprosessien
hallinnan avulla. Prosessien kautta saa-

daan myds tietoturvallisuuden sauma-
lon integrointi liiketoiminnan johtami
seen. Organisaatioissa tietoturuallisuut-
taei voi saavuttaa liiketoiminnasta erilli-
sillA lietolurvallisuustoimenpiteillii tai
jiirjestelmillii. Prosessisuuntaus edellyt-
taa kuitenkin perinteisten organisaation
johtam istapoje n ja tietotu rva llisuusperi-
aatteiden radikaalia uudistamista.

Organisaatioita johdetaan organisaa-
tion rakenteen r .trukt uurin I ja todellisen
toiminnan (prosessien) kautta. Prosessit
tarkoittavat aitoa tekemisA ja toimintaa,
esimerkiksi sitii. miten henkikitja tekni-
set jarjestelmat kAytanndssA toimivat,
Rakenne sen sijaan on vain passiivista
olemista. Molempia tarkastelukulmia tar-
vitaan ja ne ovat aina mytisjotenkin mu
kana organisaatioiden toiminnassa.
Riippuu paljon organisaation ja sen joh-
don kehittl neisyydestii. mi(en liikeroi-
mintaprosesseja kaytannijssA painote-
taanja miren ne roimivat johdonmukai-
sesti yhteen. Asioissa on usein virheel-

Kokonoisvo,tdisesti integroidut ja koko orgonisootion liiketoiminnon johtomisen

kottovan tietoturvollisuuden hollinnon alueet. Eri johtamistasoillo tarvitoon eri-

loisio, mutto toistensa kanssa fo hdonmukoisesti yhteensopivio menenelyjii jo
toimenpiteitd .

linen painotus, kun prosessit on alistet-
tu tai suorastaan pakotettu tapahtu-
maan tietyissa rakenteissa.

Kun tietoturvallisuuden hallinta on
Iiiketoimintaprosesseihin sisiiiinraken-
nettua,kaikkien asianomaisten on mah-
dollista sisiiistaa tietoturyallisuuden
keskeiset vaatimukset ja toteuttamiskei
not. Vasta sitten tietotunaLlisuus vr-ri

todellisesd lahtea myos kehittymaan or-
gani5aaliossa oikeaan suuntaan. Perin-
teisel I ietolur\ allisuu\menetlel) l. esi-
merkiksi toimittaessa alan standardien
mukaisesti. korostavat voimakkaasti ra-
kenteellisia kysymyksia, kuten erityisen
rietoturvallisuuden hallinlajarje\telmAn
rakentamista. Tiillaisen toteuttaminen
organisaatioiden todellisessa toiminnas-
sa on keinorekoista taijopa haitallista.

Organisaatioiden toi minnan johtami-
sessa I ietotu rvallisu uteen liitt) \Al a*iat
tulee olla mukana liiketoiminnan koko-
naisuudessa sisiille "leivottuina", siis
mausteina li iketoiminnan johtamisjiirjes-

telmiissli,ei erillisina asioina. TAma ta-

pahtuu prosessimaisen toiminnan avul-
la. jolloin suuntautuminen on proaktiivi-
suuteen t:iht?iavaa. Yrityksille tama mer-
kitsee kokonaan uudenlaisia tilanteita.
kuten uusia innovatiivisia mahdolli-
suuksia mutta myijs uhkia. Se. mikii pii-
tee tietot urr allisuudessa. liitl;y usein

ml os yritl s- tai kokonaistun allisuu-
teen.

Tietotuwa llisuus liittyl kaikkialle sin-
ne. missii kiisitelliiiin tietoaja tietoai-
neistoja tai missii mitataan ja ohjataan
jotakin. Se on viilttamaton vastuualue
liike-eliim?in organisaatioita johdettaes

sa. Sild tar\ itaan myos turvallisuu\lyds-
sii Lriisien hallinnassa - elintarkeita loi-
mintoja turvattaessa.

Fyysiset aseet ovat aina olleet turva
ramme maata puolustettaessa ja niilla
tulee olemaan tarkeii merkitys myils pe-

lotteena. KivaZid on suunnattu yhtA ih-
mistA kohti, pommit ja kanaatit kylvavat
kauhua laajemmalle. Joukkotuhoaseiden
vaikutus on hirvittave. koko ihmiskun-
nan/maapallon olemassaolo on uhattu-
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na. Mutta riitta?ikii vain tal-
lainen passiivinen pelote?

MaanpuolustustyollA on
aina ollut suomalaisille tiirkeA
merkitys. Myds nuori polvi
arvostaa tdta tyijtA. Se on
osa suomalaisten aryostuk-
sia, se on ladattu tajuntaam-
me ja toimintaprosesseihim-
me hiljaisen tiedon alueelle.

Myds tietoturyallisuuteen
kohdistuu suuria uhkia. Toi-
saalta on olemassa erilaisia
pelotteita ja keinoja tunteu-
tujien ja vihamielisten taho-
jen torjurniseksi. Omaisuu-
teen kohdistuvia uhkia on
toteutunut, mutta merkitta-
viimpia ovat ihmisten identi-
teettiin ja yksityisyyteen
kohdistuvat uhkat. Jos yksi
isku voi viedii monilta ihmi-
silta heidan identiteettins?i,
niin eikd tama ole omalla alal-
laan joukkotuhoa? Miten mi-
kaan sivistynyt valtio voi

toimia ilman identiteettinsa
menettzineitA kansalaisia?
Tiillainen on paljon vaka-

vampaa kuin vain mhojen tai
muun omaisuuden menetta-
minen. TdssZi olemrne tieto-
tuIVallisuustarkastelujen
ydinkysymyksessii.

Maanpuolustamisessa tar-
vitaan jatkossakin fyysisiii
aseita. Niiden rinnalla tarr'i-
taan myds valveutunutta tie-
toturvallisuustietoisuutta ja -

osaamista. Mutta kuinka on-

nistuisimme leipomaan sen

puolustamiseen johtamistoi-
minnan sisalle yhta fiksusti
kuin tiirkeimmissii yrityksis-
szi? Olisiko mahdollista, ettZi

maanpuolustustyOssA edet-
tiiisiin muun suomalaisen

turr'allisuustydn karkijou-
koissa ja korostettaisiin
struktuurien sijasta prcses-

seihin tukeutuvia toimintape
riaatteita?
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