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mean tietoturvassa ja siihen liitQwissii mittauksissa. Kun ketjua
jatketaan, voidaan kysyii, miten tietoturvan mittaamisesta saatuja

kokemuksia voitaisiin hyodyntee tietosuojaan ja yksityispteen liit-
t)'vien mittausten yhteydessd.

Tytintekijd mdd rii m itta rina

Mittaaminen mielletiiin usein tekaisten ratkaisujen yhteydes-

sd tapahtuvaksi toiminnaksi. Teknillisellii alueella saman sarjan
tuotteita voitiin verrata tarkastelemalla ominaisuuksien arvoja.
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Ti etoturvan
mittaamlnen

- prosesseista ymmrirrykseen
Tietoturvan mittaamisessa prosessiajattelulla on tiirkeii osuus. Myiis ihminen, hdnen

ymmiirtiimyksensd ja tuntemuksensa ovat oleellisia tiissii mittaustehtdvdssii. Mittauk-
silla ei tavoitella tiukentuvia kontrolleja vaan eldmisen arvoista yhteiskuntaa.

Teksti: Jorma Kajava

TIETOTURVA JA SEN MITTAAMINEN ovat varsin vaativia aiheita.

Asian yrnmhrtiimiseksi olisi ensin avattava tietoturva-alueen laaja

kentt6. Mutta pintatason asiat ovat kevyitii komponentteja koko-
naisuuden 1'rnmdrtdmiseksi, on mentdvh syvemmdile: Miksi ja
miten tietoturvaa oikein mitataan, ja miti hyoglA ja vaikutuksia
talla toiminnalla on? Mittaustapahtuma voi liittyii johonkin pro-
sessiin. Silloin on pohdittava, mist?i trimri prosessi muodostuu, ja

mitkd ovat osaprosessien keskiniiset riippuvuussuhteet.
Kokemuksia laadusta ja sen hallinnasta on pyritty hyodyntii-
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Tasaisesta sarjasta pddstiin mahdollisesti myos korkeaan laatuun.

Organisaatioiden turvallisuuden mittaamisessa on kiiytetty ris-

kianalyTsejh. Toiset meneteimdt antavat tulokseksi suuntaviivoja,

toiset taas tarkkoja numeroarvoj a. Haavoittul'uusanalyyseiliii pyri-
taan lo)-tamaen heikkouksia ja korjaamaan ne ennen vihamielist:i
kolmatta osapuolta.

Tietoturvaa on mitattu esimerkiksi turvahenkilokunnan mdd-

rien al.r.rlla. Charles Cresson Wood mittasi tietoturvaa vuonna
1989 jakamalla turvahenkilokunnan mddrdn koko 1'rityksen hen

kilomiiiiriillii. Tulokseksi ilmoitettiin tarkka numeerinen arvo sii
tii, kuinka monta turvahenkiloii yrityksell:i on 100 000 tyontekijiii
kohti.

Niissi varhaisissa tietoturvaa mittaavissa tutkimuksissa pai-
nottui se, etta suurten yritysten turvahenkilostostd todella harva

ffoskenteli tietoturvaan liitq'vissii tehtavissa. Vaikka tuiokset o1i-

vat tarkkoja numeroarvoja, niiden merkitys olikin vain suuntaa-

antavaa.

Tietotekniikan ammattilaisista tuli jo 90-lulun alussa mo
niosaajia, joiden oli hallittava myos tietoturvaan liitqwiit perus-

tehtavat kalttajan tasolla ja tuntea organisaation tietoturvaohjeisto
ja -politiikka. N1.t organisaation turvallisuuden kannalta kaikkein
tirkeimmdksi on muodostunut tietoturvatyon johtaminen ja siihen

liittlvdt vastuut. Toinen tdrked kokonaisuus on tietoturvakoulutus.

Numerot eivHt riitd

Suomessa ei ole juurikaan ollut suuria gityksi:i, joissa voitaisiin
laskea asiantuntijoita 100 000 tyontekijiiii kohti, eika tietoturva-
asiantuntijoita ollut aikaisemmin kuin satunnaisissa yrityksissii.
Vaikka organisaatioidemme tyontekijiimtiiiriit ovat suhteellisen

niukat, meillii on useilla aloilla havaittavissa selvdd hierarkkisuut
ta. On johtavia )Tityksia, joille suuret palvelu- ja ohjelmistotalot
tuottavat tuotteita ja ohjelmistoja. Ndmd puolestaan tilaavat osan

tarvitsemistaan tuotteista ja palveluista pieniltri ohjelmistotaloil-
ta. Ketjun pohjalla ovat' autotallien nyrkkipajat'l joista maailmalla
monet tdrkedt innovaatiot ja keksinnot ovat saaneet alkunsa.

Oleellista on turvallisuuden suhteen tunnistaa kokonaisuuden

herkklys. ]os esimerkiksi alimman tason yritys on hoitanut tieto-
turvansa huonosti tai jAttanlt sen kokonaan hoitamatta, vihamie-
linen hyokkiiiji voi kaataa tai ottaa haltuunsa koko yritysryppii:in.
Tietoturvassa pdtee tdssdkin, ettd turvaliisuus on niin vahva kuin
ketjun heikoin lenkki. Organisaatioiden yhteydessd on korostetta-

va sitd, etti kaikkien verkostossa toimivien yritysten on hoidettava

turvavelvollisuutensa. Suomessakin avainkysyrnys on, miten kaik

kein pienimmdt yhteislyoverkostossa olevat organisaatiot saadaan

mukaan tietoturvatyohon, myos mainitut "mikroyritykset'l

Woodin mittarin perusteelJ.a voitaisiin p;i;itellii, ettai mahdolli-
simman suuri tunnusluku tekee organisaation tietoturvan hyvaksi
ja arvostetuksi. Mutta turvallisuus on herkkd asia, siind kontrolloi-

daan niin ulkopuolisten aiheuttamia uhkia kuin myos oman hen-

kilokunnan aikaansaamia tilanteita. Kokemus on osoittanut, etta

liialliset kontrollit jopa estavdt normaalin tyonteon.

Woodin artikkeli heriitti keskustelemaan tietoturvan mittaa-
misesta, mutta se myos osoitti vzilillisesti, kuinka eprikypsdi on

tuijottaa pelkiistiiiin numeroarvoihin. Ensin on saatava seiked ote

kiiytiinnon prosesseihin ja niiden vaikutusalueisiin, vasta sitten on

mahdollista ymmdrtid tietoturvaa ja sen hallintaa.

laadun mittaaminen avuksi

Laatua on mitattu huomattavasti kauemmin kuin tietoturvaa. Laa-

dun mittauksen taustalLa on vahva motivaatio paremmaksi tulemi-
sesta. Tunnetuin tapa pi:ist:i vertailemaan eri yritysten laadukasta

toimintaa on kalttea Malcolm Baldrige -kriteeristoii. Se antaa tu-
lokseksi tarkkoja numeerisia arvoja, joita pyst)'taan vertailemaan ja

sen perusteella tekemddn piidtoksiii.

Baldrige-organisaatio on koonnut laajan tehtavaluettelon, ja

osallistuva organisaatio pyrkii vastauksillaan saavuttamaan mah-
dollisimman korkean pistemddrdn. Ulkopuoliset tarkastajat tutki-
vat vastaukset. Kun toimintaa hiotaan, liihtokohtina ovat mittaristo
ja oman toiminnan kehittdminen. Siihen ei ulkopuolinen pysty,

tehostamisen on liihdettiivii oman henkilokunnan taidoista, koke-

muksista ja halusta.

On vaarallista selvittiiii laadun mittaamiseen liittfvat asiat

kerran r.uodessa. Nykyaikaisessa liiketoiminnassa ei ole varaa tdl-
laiseen staattisuuteen: pitiiisi pysty:i elamean prosessien mukana,
dynaamisesti. Mieluimmin kuitenkin pitiiisi pystyii toimimaan
niin, etti pystlttiisiin ottamaan ldhitulevaisuuden muutokset en-

nakoivasti huomioon, siis toiminnan olisi oltava proaktiivista. Va-

litettavasti sitoutuminen laatukriteeristoon ja -mittariin voi vetdh

toimintaa reakiiviseen suuntaan.

Standardit tukena

Jos tietoturvamittareita olisi jo valmiina olemassa, niillii voitaisiin
mitata esimerkiksi teknisiii jiirjestelmiii, organisaatioita tai liiketoi-
mintaprosesseja, mahdollisesti jopa niitii kaikkia yhta aikaa.

Teknillisill;i mittareilla voidaan tuotekehitys- ja yll:ipitovaiheen
aikana helpottaa tavoitteiden miiirittelyii, tietoturvaratkaisujen
vertailua, tuotteen kelpoistamista seka tietoturvatason ylliipitoa
pdivitysten yhteydessti. Tuotteen tai jlrjestelmiin varsinainen toi-
minnallisuus voi perustua erilaisille tietoturvamittareille kuten
tunkeutujan havainnointijirjestelmi:in tai anti-virus-ohjelmistoon.
Organisaation tietoturvan hallintaa voidaan arvioida auditoinneis-
sa, jotka perustuvat lcyseistd tilannetta varten kehitettyihin mitta
reihin.

Liiketoiminta- ja tietoturvanhallintaprosessien tietoturvan mit
taamiseen voidaan kAFtaa tietoturvamittareita, joiden apuna kdy

tetiiiin erityisiii standardeja. >
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Mittauksen tulos kertoo jotakin tilanteesta,

mutta jos kyseess?i on kertaluonteinen tapaus,

niin sen hyoty on kyseenalainen. Tietoturval-
Iisuus eliiii jatkuvasti: Tilanteet muuttuvat, ja
jokainen yrityksen osa-alue vaikuttaa tietotur-
vallisuuteen. Nditd osa-alueita ovat esimerkiksi

tyontekijet, kaytetyt prosessit, laitteistot ja ohjel-

mistot. Myos ulkoiset tekijiit vaikuttavat yhdis-

telmddn, joka on joka hetki erilainen. Tietotur-
van mittaaminen on kuin jokainen yksittiiinen tietoturvaan liitty-va

tapahtuma, ainutkertainen myos laadultaan.

Mittauksen tulisikin olla jatkuvaa ja sen pitiisi pystyi reagoi-

maan muuttuviin tilanteisiin. Yritystasolla tietoturvaa ei voi yksi-

loidd esimerkiksi haittaohjelmien estoon vaan koko organisaation

lapi ulottuvaksi ja muuttuvaksi prosessiksi.

Prosessimuotoisuus edistdd tulostavoitteista tietoturvallista toi-
mintatapaa. Prosessimuotoisuus tarkoittaa myos ennalta mddri-

teltyja toimintatapoja. Niitii voidaan toistaa ja parantaa suhteessa

maariteltyihin tavoitteisiin.

Pa perikone ajatusten vi rkistiijii nii

Kun haetaan uusia ajatuksia kehittaa tietoturvaa ja sen mittausta,

ensimmdisend mieleen tulevat k?innykiit ja langaton tietoliikenne.

Missd muualla suomalaiset ovat etevia?

Uusi passiivinen RFlD-komponentti pysti'taan jo valmistamaan

paperikoneen avulla. Miten tdmi vaikuttaa tietoturvan mittaa-

miseen? Erds ajatus voisi olla se, etta nyt ei tarvita endd mitiin
mittauksia, koska "kontrolli on aina piiiillii', tosin niikymittomzissii
ja aina lisndolevassa muodossa. Ndin ei ole kiiynyt, mutta yhd suu-

remmat valmiudet kontrollien lisddmiseen ovat olemassa.

Valtavan teollisuushallin tiilttdvi paperikone lukemattomine pro-

sesseineen on kuin tietoturva. Kumpikin on varsin monimutkainen,

mutta paperikone kaikkine osaprosesseineen on ihmisten hallittavis-

sa ja tuottaa suunnitelmien mukaan paperia ja tarvittaessa vaikkapa

RFID-komponentteja. Oleellista on, ettd tuotetta tarkkaillaan jokai-

sesta tuotantoprosessin tarkistuspisteestii. Hiiiriotilanteissa ei ajeta

alas koko prosessia, vaan paikallinen tietokone saataa parametrit uu

delleen, ja tuotanto jatkuu ilman taukoa. Mittaamalla paperikoneen

alku- ja loppupiiiin parametrit ei saada prosessia kuvaavia Paramet-
reja selville, vaan jiirjestelma pitea huolen korkeasta laadusta.

Ihminen pysQy jo hallitsemaan paperikoneen sen kaikkine pro-

sesseineen, mutta tietoturvan suhteen olemme edelleen mittaa-

massa pelkkid input/output -suureita. Miten ttistii ptilstdisiin edes

vihiten huonoon ratkaisuun?

Prosessiajattel u u uteen kiiyttiiiin

Yrityksen hallitsemien omaisuuserien ja toi-
mintaprosessien tunnistaminen liitQy kes-

keisesti ammattimaiseen tietoturvan kehit-
tdmiseen. Prosesseista muodostuu yrityksen

toiminnan perusta ja siksi ne ovat tdrkeimpiii

suojauskohteita. Jotta yritys pystyisi ylliipitii-
miiiin ja kehittamaan prosessiensa tietoturvaa

ammattimaisen tehokkaasti, on suojattavat prosessit ja niiden kriit-
tiset kohdat pystftava tunnistamaan.

Tietoturvarutiinit voidaan toteuttaa sisaryttamella ne yrityksen
toimintaprosesseihin. Ndin tarvittavat toiminnot saadaan mukaan

kaikkiin yrityksen toimintoihin jo niiden suunnitteluvaiheessa.

Aikaisemmin tietoturvakokonaisuuden kunto onsaattamises-

sa yrilyksissii laitettiin yksi tietoturvan osa-alue kuntoon vuodessa.

Muut alueet hoidettiin siten, etta reagoitiin vain kiireellisten ongel-

mien poistamiseen. Useiden mosien toiminnan tuloksena saatiin

suurenkin organisaation tietoturva suhteellisen hyvbln kuntoon. Sil-

loin oli kyseessii kuitenkin perakkeisiin projekteihin perustuva tyo.

Tietoturvan hallinnassa ovat yleiset standardit ja toimintamal-
lit hyodyllisia organisaatioiden tietoturvaratkaisuja kehitettiiessii ja

toteutettaessa yhteistyossii eri organisaatioiden kesken. Oleellista

on kuitenkin, ettii kyseiset standardit ja mallit ymmdrretddn oikein
ja niit;i sovelletaan vaikuttavasti ja tehokkaasti organisaatioiden

omien liiketoimintatarpeiden ja odotusten mukaisesti.

Tietoturvan hallinta on merkittdvi organisaatioiden johtamisen

vastuualue. Yleisesti hyvaksitlt ISO-standardit antavat kansainvd-

lisesti yhteisen perustan liihestyii ja kehittaa tietoturyaa. Standardit

korostavat, ette detoturvan hallinnan toteutuksessa tulee huomioi-
da organisaation toiminnalliset ja strategiset tarpeet sekd ajan mu-
kaan niissi tapahtuvat muutokset.

Organisaatioiden yleiset johtamismallit antavat mahdollisuu-

den toteuttaa turvallisuuden johtamistoimenpiteita tehokkaasti

normaaliin johtamistoimintaan nivoutuneena. Tietoturvallisuuden
hallinnan johtamistoimintaa varten malliksi suositellaan PIan-Do-
Act-Check-mallia ja sen integrointia organisaation liiketoiminnan
johtamiseen. Se on yksi laajimmin ja kauimmin kiiyetyistii organi-

saatioiden yleisistii johtamismalleista. Se kattaa toiminnan suunnit-
telun, toiminnan, ohjauksen, ja kehittdmisen.

Prosessiajattelun soveltaminen tietoturvaan ja sen hallintaan on
vasta alussa. Tietoturva on niihtdvii yhtenh alueena liiketoiminnan
johtamista ja toiminnan parantamista. fos haetaan uusia mittarei-
ta parempien tulosten niiyttimiseksi, ollaan ajauduttu simraiteelle.

Tietoturvan

mittauksen tulisi

pystyii reagoimaan

muuttuviin

tilanteisiin.
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Tietoturvan toteuttaminen ja sen jatkuva kehit-
thminen voidaan toteuttaa vain systemaattisel-
la j a kokonaisvaltaisella liiketoimintaprosessien
hallinnalla ottamalla huomioon liiketoiminnan
realiteetit ja tarpeet.

lhminenkin voi olla mittari

Onnistuminen tietoturvatyossd vaatii sitoutuneen johdon lisiiksi
sen, ette kaikki organisaation jdsenet ovat perilla niin omasta orga-

nisaatiosta, tietotekniikasta kuin tietoturvan perusasioistakin.

Tietoturvatietoisuutta organisaatiossa voidaan kasvattaa erityi-
sen ohjelman amlla. Usein on kuitenkin hedelmiillisemp:iii jiirjes

ftiii eriilisiii kampanjoita, koulutusta, kyselltutkimuksia ja vastaavia

yhdessii tekemiseen Iiittlwiii asioita.

Kuitenkin on muistettava, etta asiat menevat paremmin ihmis-
ten mieliin, jos niitli tarjoillaan sopivan pieninii annoksina. Kun on
jarjestetty tietoturvaan liittlviii tilaisuuksia, on samalla syyt:i kes-

kustella osallistujien kanssa siitd, miten he ymmdrsivdt sanoman, ja

aikovatko he ottaa oppimansa kalttoon totuttuja tyorutiineja jopa

murtaen,
Kun on pohdittu erilaisia teknisi:i mittareita ja niihin liittyviii

"herklq.l'ksiiil on joskus unohdettu alkuaikojen mittarit. Kuiten-
kin myos ihmisten kokemusten rekisterointi on arvokas mittari ja

tyokalu, jolla koko toimintaa voidaan huomattavasti parantaa niin
turvallisuuden kuin yksittdisen kansalaisen ndkokulmasta.

Kun asioita ymmdrretddn syvdllisemmin, mittarikysymys jou-
tuu uusien haasteiden eteen. AIussa oli ihmisiii ja turva-asiantunti-
joita, joista tilastotieteen menetelmillii saatiin puristettua tuloksia,

ainakin tilastoja. Nyt ollaan j;il1een palaamassa ldhemmds ihmistii.
Eiko ihminen ja hdnen tunneperdisetkin kokemuksensa voisi olla

hlvri tietoturvamittari ?

Kun vierailija saapuu yritykseen, hinelld voi olla tilaisuus kes-

kustella myos suoraan y'rityksen yksittriisten tyontekijoiden kanssa.

lo pienesti hetkestii vierailija voi muodostaa kasiryksensa esimer-

kiksi tyopaikan ilmapiiristii tai jopa suhtautumisesta tietoturvaan.

Jos yksittaiset ihmiset ovat myos mittari-
alueella tdrkedssd roolissa, niin samalla yritysjoh
don rooli yhd korostuu. Tietoturvatarkastuksissa

saaduilla sertifikaateilla ei ole s11tri ylpeillii, vaan

on muistettava, miten turya asiat on todellisuu-
dessa hoidettu.

Voiko yksityisyyttii mitata?

Tietoturvan eteenplin viemisessh on jatkuvasti koettu tasapainoi-
luun liittywiii vaikuttimia. Aluksi kiisteltiin siitii, kumpi on trir-
keiimpdii, kaytettirys vai turvallisuus. Lihitulevaisuudessa tullaan
puhumaan siitzi, mitkri tiedot ovat avoimia ja mitkri salaisia. Ehkri
juuri nykyiselle ajanhetkelle ominaista on loltae mahdollisimman
keveitd ja huomaamattomia tietoturvaratkaisuja. Kevezit ratkaisut
eivdt kuitenkaan suosi ylimiiiiriiistri mutkikkuutta mittareissa. On
myos sylt:i kysy:i, mihin kelyiden ratkaisujen toimintaympdristos-
sa kaltetaan mittareiden antamia tuloksia.

Laatu on tietoturvan lihialue. Osittain tietoturvan kentte peittee

myos yksityispteen ja tietosuojaan liittlvit asiat. Kun tietoturvalle
kehitetaan teknisiii mittareita, voitaisiinko niita kehittad myos yk-
sityisyyden alueelle? Liikkeelle p[iistiisiin tarkastelemalla tilastoja
ilmitulleista viiiirinkiiytoksistd suhteutettuna tiedostojen kokoon.
Toki on myos tapauksia, jotka eiviit tule ilmi. \

NIyt)s ihminen

voi olla hyva

tietoturvamittari.

forma Kajava

JORMA KAJAVA on tietotu rva -a la n tutkim usprofessori

Lapin yliopiston menetelmdtieteiden laitoksella. HEn on
tydsken n el lyt tietotekn i i ka n eri se ktorei I la vuodesta r965
ja tietoturvan parissa vuodesta 1986. \
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