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Yrityrioh/on
s ito-rr{u minen
on tietoturvon hqilinnqn peruspilori

Jorma Kaiava

ietoturva kokonaisuudessaan muodostuu useista eri osa-alueista,

jotka muodostavatyhteniisen kokonaisuuden' Eri osa-alueet kyt-

keytyvlt aina tavalla tai toisella yhteen, vaikka niitl voidaankin

tarkastella erillisind. Kokonaisuuden jaottelu pienempiin osiin on

kuitenkin kdytinnon syisti jirkevdi' koska se helpottaa kokonaisuu-

den kasittelyl. Tietoturvan jaottelu osa-alueisiin voidaan tehdd pe-

riaatteessa useilla eri tavoilla. Oleellista kaikille nnille malleille on

se, ettl monimutkainen ilmio on jaettu pienempiin osiin ongelman

hallinnan helpottamiseksi. Yksi osa-alueista on tietoturvan hallinta ia

organisointi.

Tietoturvan iaottelut on tehty siksi, etti ihminen pystyisi hahmot-

tamaan kokonaisuudesta yksittlisil osa-alueita ja ratkaisemaan niihin

liittyvia ongelmia. Todellisuudessa tietoturvaan 1iitry-vet tapaukset ovat

aina ainutkertaisia ja ainutlaatuisia. Aikaisemmin valittiin vain kaik-

kein oleellisimmat parametrit, nyt myos heikot signaalit otetaan huo-

mioon ratkaisuissa.

Tietoturvan hallintaan ia organisointiin liitqvit kysymykset tulevat

yleensd ensimmiisini esille yrityksen tietoturyatoimintoja uudelleenor-

ganisoitaessa. Lehtotilanteesta ia tavoitteista riippuen tietoturvan hallin-

taan ja organisointiin liitqvbt kysymykset on tllloin ratkaistava nope-

asti. Tdlle alueelle liittyvie tietoturvamaerittelyjl voidaan pitdl kaikkien

muiden perustana.

Riittaven turvallisuuden saavuttamiseksi tietoturvan hallintaan on

sislllytettdvd

. klytettdvln tietoturvapolitiikan miirittely

. kdytettdvisse olevien resurssien selvittlminen

. tietoturvatoimintojen organisointi ia tehtavien vastuuttaminen

. tietoturvariskien tunnistaminen

. tarvittavien suojausten milrittely

. tietoturvaan liitqven valvonnan ja seurannan jdrjestdminen

. tietoturvaan vaikuttavien sopimusten hallinta

. tietoturvakoulutuksen jirjestdminen henkilostolle

. tietoturvaspesifikaatioiden midrittely

. dokumenttien turvaluokituksen mddrittely

. toipumissuunnittelu

. tietoturvaan liittyvdn tiedottamisen jlrjestdminen.

Tietoturyaan liittyvdt asiat ovat usein luonteeltaan arkaluonteisi4 ja

niiden taitamaton kasittely voi johtaa myos tietoturvaongelmiin. Timln

johdosta organisaation tietoturvahenkiloston pitee olla ammatillisesti pdte-

vdl. Lislksi tietoturvahenkilostolll on oltava riittdvdt toimivaltuudet, jotta

erilaisia tilanteita voidaan kasitella ammattimaisesti. Tietoturvan hallinta on

yritysjohdon vastuulla. Tietoturvapaallikko toteuttaa siti saamiensa resurssi-

en ja vaatimusten mukaisesti. Vimmin johdon sitoutumisesta tietoturvaan

on viime'vr,iosina keskusteltu monessa yhteydessd.



Tietoturva on

iohdon vastuulla
Tietoturvapolitiikka on yriryksen

ylimmdn iohdon kannanotto rieto-

turva-asioihi n. On suositeltavaa, etti

joku yrityksen johtoon kuuluva ot-

taa pldvastuun tietoturvapolitiikan

koordinoinnista. Johtoon tulee tar-

vittaessa luoda tyoryhmi tietoturva-

politiikan hyviksymistd, turvatehtd-

vren miirittimisti ja turvallisuuden

toteutuksen koordinointia varten.

Tietoturvallisuuden laajaa kd-

sittely:i tulee rohkaista esimerkiksi

tarkastajien, kiyttdjien ja johdon

edustajien yhteistyolll, jotta ongel-

miin kiinnitettiisiin tehokkaasti

huomiota. Tarvittaessa tulee hank-

kia tieroturvallituuden asiantuntija-

apua organisaation kiyttoon.

Ei ole j)rl<evid kasvattaa riero-

turvaorganisaation kokoa suureksi.

lieni organisaatio on toimissaan

nopea ja joustava; asiantuntemusta

on parempi kasvattaa koko organi-

saation sisalld, :ielli miisi varsinai-

set tyoprosessitkin ovat.

Johro voi osoittaa sitoutumisensa

yksinkertaisesti siten, ette se osallistuu

erilaisiin tietoturvatilaisuuksiin muun

henkilokunnan rinnalla viestittlen

t;lld siU, etr; rieroturva on rirl(ei;

jokaiselle organisaation jdsenelle.

Johdon sitoutuminen
tietoturvaan on heikkoa
Suomessa on suoritettu kevdlstd

2002 llhtien useita tutkimuksia

johdon sitoutumisesta tietoturvarat-

kaisuihin. Niisti heijastuu sanoma,

ett:i suomalaisesta yritysjohdosta yli

20 prosenttia oli sitoutunut tieto-

turvaratkaisuihin. Kyselyn ydin o1i,

etrJ vain yksitoista 50 suurjmmasta

yrityksestl oli valinnut johtoryh-

min jdsenekseen tietohallintojohta-

jan tai vastaavan piillikon.

Mielestlni organisaation ylim-

min johdon vdhlinen sitoutuminen

tietoturvaratkaisujen taakse on huo-

mattavasti vakavampi asia. Organi-

saation johtoryhmdn miehitykselll

voidaan vaikuttaa kentilll tapahtu-

viin asioihin, mutta teme on kauka-

na yrirysjohdon sitoutumi'esta tie-

toturvaan. Myoskiin suomalainen

22 9o tulos edell.i mainiruiss.l 1u1-

kimuksissa ei ole timln asian kor-

rel<ti vastaus. Sen sijaan suoritetun

tutltimuksen otsikko "Tietoturva ei

kiinnosta yritysjohtoa" osuu naulan

kantaan. Kun muualla tutkitaan

johdon sitoutumista, tulokset ovat

h uomattavasti vaati mattomampia.

Motivaatiota tietoturvan
parantamiseen on
Suoritimme samaan ailtaan erlin,

noin 500 tyontekijin pohjoissuo-

malaisen organisaation ylimm:in

johdon ja avainhenkrloiden tieto-

turvatietoisuuden kartoituksen. O1i

positiivista havaita, ettl kaikki suh-

teellisen laajan avainhenkiloryhmin

jdsenet olivat erittlin hyvin perilli

tietoturvasta ja siihen liittlvistd uh-

krsta. Motivaatio iatko-oppimi'een

oli erittdin suotuisa. Itselni jii hie-

man mieLiryttimiin. miten avain-

henkilot saataisiin tiedostamaan

tietoturvatyon johtamiseen liittyvnt

reikat, tretoturvan hallinta.

Mitl tietoturvatyohon sitoutu-

minen tarkoittaa? Oleellisena kom-

ponenttina on innostus, "itsensl

lihoon laittaminen", asioihin us-

kominen. Resurssien hankinta on

myos keskeinen osa tehtdvdl. Oleel-

lista on. l<ul<a l<antaa vastuun pdd-

roksirri ja toiminnan johtamisesta.

Ensimmiinen varhe on moti-

vointi. arioiden ymmbrtimrnen.

Resurssien hankinnalla pyritidn ti-

lanteita ennakoimaan, mutta ihmis-

ten valmennus ja mukaansaaminen

tietoturvatyohon on terkee avainky-

symys.

Johdon tuki antaa
valtuutuksen ongelmien
ratkaisuun

Jos tlydytidn johtoryhmdn tasolta

tarkastelemaan asioita, niin herkdsti

juututaan kiistoihin vallasta )a

vastuusta. Valtaa pitiisi pystyd

kdyttlmdln toiminnan kehittdmiseen

niin, ettl vaikeistakin tilanteista

selviti)n. Vasluun l<anlaminen

tulee selkeisti esiin, kun jotakin

on \attunur. Toipumisprosesri on

erittiin vastuullrnen tilanne mvos

ennakoituna.

Tietoturvaan liittyvistl rikko-

muksista ja vzilrinkdytoksisti suuri

osa tapahtuu organisaation sisdlh

- oma henkilokunta voi olla mu-

kana erilaisissa vidrinkdytoksissi

tahallaan tai tietlmlttiln. Silloin

korostuu eriryisesti se. ette tietotur-

vasta vastaavalla piillikolll tulee

olla organisaation ylimmin johdon

tuki takanaan ja tlti tukea vastaava

valtuutus. Vaikka asia voi joissakin
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tilanteissa tuntua hankalalta, se on

vllttdmiton hoitaa, ennen kuin vie-

li vakavampaa sattuu!

Niille yrityksille, ioita iohde-

taan tuloksellisesti ja jotka ovat

keskeisii toimijoita tietotekniikan

kehitystyossl, on tietoturvaan liit-

t].vdt asiat erinomaisessa kunnossa.

lrosessimallia on sovellettu tieto-

turvan johtamiseen. Tarkastelu kos-

kee niin tekniikkaa kuin ihmisiin

)iitryri; ratkaisuja, motivojntia ja

sitoutumista.

Yriry.i6ld6n sitoutuminen rie-

toturvatyohon on .uomalaisen tie-

toyhteiskunnan peruspilari. Vaikka

ariaa tarkasteltaisiin suuryritysten

tasolla, niin laiminlyonnit pk-sek-

torrlla voivat ka.rta:r iroj.rkrn orga-

nisaatioita.

Sitotuminen tietoturvaratkaisui-

hin on meidin kaikkien yhteinen

asia. Yritysjohto ymmdrtimyksel-

liin - sitoutumisellaan - voi tukea

huomattava.ti yhreisri kehitystJm-

me kohti tietoyhteiskuntaa. I

Kirjoittaja roinii Oulun llio?iston tie-

t0j en kAsiteb tie teiden lai to ksesa

lehtorina.
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