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Esipuhe

ESIPUHE
Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI)
hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTIssa
ovat edustettuina eri hallinnonalat ja -tasot.
VAHTIn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta ja jatkuvuutta sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi valtionhallinnon kaikkea toimintaa. VAHTI käsittelee valtionhallinnon
tietoturvallisuutta koskevat määräykset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tietoturvallisuuden linjaukset ja toimenpiteet. Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan
tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa, yksityisellä sektorilla, kansalaistoiminnassa ja kansainvälisessä yhteistyössä. VAHTI on tunnettu muun muassa tietoturvajulkaisuista ja –ohjeista sekä tietoturvahankkeistaan (www.vm.fi/vahti).  
Valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelma on julkaistu VAHTI-julkaisusarjassa nimellä Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004–2006, VAHTI 1/2004. Kehitysohjelmassa on kehitetty tietoturvallisuutta laajasti osana kaikkea toimintaa. Kehitysohjelmaan on sisältynyt kaikkiaan 29 laajaa kehittämiskohdetta. Kehitysohjelmaan ovat
osallistuneet laajasti kaikki hallinnonalat ja lisäksi osassa hankkeita on mukana kuntien ja
elinkeinoelämän edustajia sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Hankkeissa on ollut mukana
valtionhallintotasolla nimettyinä yli 300 osallistujaa. Virallisesti asetetut hankkeet löytyvät valtioneuvoston hankerekisteristä (http://www.hare.vn.fi/) VAHTIn (VM166:00/2003)
alahankkeina. Seuraavassa kuvassa on esitettyinä kehitysohjelman osa-alueet.  
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1. Tietoturvakulttuurin luominen

Tämän asiakirjan on laatinut VAHTIn kansainvälisen tietoturvayhteistyön jaosto, jonka
työ on ollut osa kehitysohjelman tietoturvakulttuurin luominen- hankealuetta.
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Tiivistelmä
Kansainvälisen tietoturvayhteistyön haasteet vastaavat toiminnallisesti muun laajan yhteistyön haasteita. Sisällöllisesti haasteet ovat sidoksissa käsiteltävään aihealueeseen. Tässä raportissa on pyritty antamaan yleiskuva kansainvälisen tietoturvayhteistyön erityispiirteistä ja löytämään haasteiden hallintatapoja.
Kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset sopimukset ovat arkipäiväistyneet osaksi
suomalaista hallintoa. Kansainvälinen yhteistyö erityisesti tietoturvallisuuden alalla on
tarpeen hallinnon ja yritysten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi kansainvälisissä hankkeissa; kansainvälisen kokemuksen, opin ja tiedon keräämiseksi; suomalaisten
hyvien toimintatapojen levittämiseksi; suomalaisten yritysten erityissuojattavien tietojen
asianmukaisen käsittelyn turvaamiseksi myös ulkomailla ja suomalaisyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Arkipäiväistyessään yhteistyö on tiivistynyt, laajentunut ja syventynyt. Tämän suuntainen kehitys tulee edelleen jatkumaan.
Onnistuneimmillaan aktiivisuus kansainvälisessä tietoturvayhteistoiminnassa voi parantaa Suomen mahdollisuuksia EU-tasoisten palvelujen kilpailutukseen osallistumisessa. Suomalainen tietoturva- ja tietotekniikkaosaaminen ovat hyvää kansainvälistä tasoa.
Aktiivinen toiminta kansainvälisillä foorumeilla tuo tunnettavuutta suomalaiselle hallintomallille ja lisää luottamusta osaamistamme kohtaan.
Keskeisimmät esiin nousseet haasteet ovat:
Verkottuminen ja tiedon jakaminen. Organisaatio- ja henkilöverkko eivät välttämättä kohtaa. Lisäksi virallisen verkoston rinnalla toimii epävirallinen verkosto. Jos verkostoja tai
niihin kuuluvia henkilöitä tai tahoja ei tunneta, vaikeutuu myös tiedon jakaminen ja saaminen. Tiedon jakamisen ongelmaa ei ratkaista tiedottamisen tai tietojärjestelmien määrää lisäämällä.
Kansainvälisen tietoturvatyön merkityksen aliarviointi. Tietoturva-asioiden hoito edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Suurin osa uhista on luonteeltaan kansainvälisiä.
Resurssien määrän, laadun ja kohdentaminen. Merkittävimpinä haasteina ovat toiminnan niukkenevat resurssit ja ajan puute. Tietoturvatyön merkityksen aliarviointi lienee merkittävä syy resurssien niukkuuteen. Resurssien laadusta voidaan toisaalta todeta,
että suomalaisilla on hyvä substanssiosaaminen ja englannin kielitaito, mutta esiintymisvalmiuksissa on parantamisen varaa.
Kansallinen kannanmuodostus. Kansallisen kannanmuodostuksen ongelmat voidaan
jakaa kahteen ryhmään: Suomen kansallisten tavoitteiden muodostamisen haasteisiin ja
varsinaisen kannanmuodostukseen liittyviin ongelmiin.
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On luultavaa, että osa haasteista ratkeaa ainakin osittain ajan kuluessa. Merkittävä osa
haasteisiin liittyvistä kehittämisehdotuksista toteutetaan osana muuta valtionhallinnon kehittämistyötä. Työryhmä ehdottaa seuraavia valtionhallinnon kehityskohteita, jotka joko
projektoidaan tai niiden edistymistä muuten seurataan:
1) Valtioneuvoston periaatepäätösten merkitystä tietoturvatyön kannalta tulee korostaa.
Periaatepäätöksiä uudistettaessa tai uusia laadittaessa tulee aiempaa selkeämmin huomioida tietoturvallisuus - erityisesti kansainvälinen yhteistyö.
2) Toiminta- ja taloussuunnittelu ja tietoturvatoiminta on kytkettävä toisiinsa tiiviisti.
Tietoturvatyö tulee tunnistaa toiminta- ja taloussuunnittelussa yhdeksi suunnittelun
osa-alueeksi, joka mahdollistaa muiden tavoitteiden toteuttamisen. Toiminta- ja taloussuunnittelun kautta on mahdollista parantaa myös henkilöresurssien riittävyyttä.
3) VAHTI-verkostoja tulee vahvistaa kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön liittyvän
toiminnan osalta. Työryhmä ehdottaa, että kansainvälisen tietoturvateeman käsittelyyn
varataan päivä vuoden 2007 seminaarisuunnitelmassa.
4) Varamiesjärjestelmän luominen. Kukin kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön osallistuja arvioi organisaatiossaan, onko toimintaan tarpeen nimetä varamies. Lisäresurssien saaminen helpottaisi varamiesjärjestelmän toteuttamista oleellisesti.
5) Nykyisin käytettävissä olevien ryhmätyötä tukevien välineiden käyttömahdollisuuksia tiedon jakamiseksi tulee selvittää.
6) Virkamiesten vaikuttamis- ja esiintymistaitoja tulee kehittää oikein kohdentuvalla koulutuksella. Myös substanssiosaamisesta tulee huolehtia.
Raportin lukuohje on alla olevassa taulukossa. Rasti ruudussa tarkoittaa ”suositeltavaa
luettavaa”.
Organisaation
johto
Luku 1
Luku 2
• 2.1
• 2.2
• 2.3
• 2.4
Luku 3
• 3.1
• 3.2
• 3.3
• 3.4
• 3.5
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Sammanfattning
Det internationella informationssäkerhetssamarbetet ställs i praktiken inför samma utmaningar som alla andra former av samarbete. Vad beträffar innehåll är utmaningarna naturligtvis mer förknippade med det ämnesområde som behandlas. Syftet med denna rapport
är att ge en klar och övergripande bild av utmaningarna och att finna metoder för att eliminera eller minimera de problem som förekommer i samarbetet.
Internationellt samarbete och ömsesidiga avtal är en del av vardagen inom den finländska förvaltningen. Inom informationssäkerheten är det nödvändigt med internationellt samarbete för att bl.a. sprida goda och fungerande finländska förfaringssätt till utlandet, garantera att de finländska företagens konfidentiella uppgifter behandlas korrekt
också utomlands, förbättra konkurrensförmågan hos finländska företag och garantera att
förvaltningen och företagen har möjlighet att delta i internationella projekt samt inhämta
utländsk erfarenhet och kunskap. Samarbetet har intensifierats, utvidgats och fördjupats
och denna utveckling kommer antagligen att fortgå också i framtiden.
Den arbetsgrupp som arbetat med internationellt informationssäkerhetssamarbete är
en del av det statliga utvecklingsprogrammet för informationssäkerhet. Gruppens arbete är en del av ett projekt som går ut på att man skapar en informationssäkerhetskultur,
men det har också en koppling till två andra projekt, varav det ena har som mål att på ett
allmänt plan stöda statsförvaltningens informationssäkerhetsarbete och det andra att stöda de informationssäkerhetsansvarigas arbete. Arbetsgruppens mål är att effektivera och
förenhetliga förvaltningens arbete och förmedlingen av information och på så vis förbättra informationssäkerheten inom den finländska offentliga förvaltningen och öka informationssäkerhetens samhälleliga betydelse och synlighet.
Det internationella samarbetet är förknippat med många utmaningar som i sin tur är
resultat av de tillvägagångssätt och metoder som tillämpas såväl nationellt som internationellt. Arbetsgruppen gav förslag till hur man skall hantera de olika utmaningarna. Det
är troligt att en del av de problem som beskrivs nedan åtminstone delvis löser sig med tiden. De viktigaste utmaningarna är:
Att skapa nätverk och sprida information. Organisationsstrukturen innefattar inte alltid alla som är involverade i samarbetet, utan det kan också uppstå ett mer informellt nätverk. Om man inte känner till nätverken eller de personer som ingår i dem blir det svårare att sprida information. Det är viktigt med gemensamma tillfällen, t.ex. seminarier, då
det gäller att skapa nätverk. Det är också av mycket stor vikt att nya tjänstemän deltar.
Problem med spridning av information kan inte lösas enbart genom att man ökar mäng
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den information. Därför är det viktigt att beskrivningarna av innehållet är tydliga och klara. Man bör också slå fast att informationssäkerheten prioriteras. Spridning av information är i hög grad en attitydfråga, och för att förbättra den krävs en samtidig förändring
av attityderna.
Att underskatta betydelsen av internationellt informationssäkerhetsarbete. De frågor
som gäller informationssäkerheten kräver internationellt samarbete och internationella initiativ och lösningar eftersom en stor del av hoten mot informationssäkerheten också är av
internationell karaktär. Vikten av internationellt informationssäkerhetsarbete bör betonas,
vilket sker på följande sätt: Arbetet utförs väl och på lång sikt. Det bör dessutom föras ut
på den internationella arenan så att man kan visa att finländarna har mycket att bidra med
på området. Det är också viktigt att försöka påverka ministrar och andra personer i ledande ställning samt att öka publiciteten kring arbetet med informationssäkerhet.
Den nationella ståndpunkten. De problem som har att göra med valet av ståndpunkt
kan delas in i två grupper: utmaningar som gäller utformningen av Finlands nationella
mål och utmaningar som har att göra med det egentliga valet av ståndpunkt. I det officiella ställningstagandet följer man den tjänsteväg som definieras i lag, men dessutom kan
man också använda sig av informella kanaler.
Omfattningen av och kvaliteten på resurserna samt deras inriktning. Den främsta utmaningen konstaterades vara resurserna. Att betydelsen av informationssäkerhetsarbetet
underskattas är antagligen en viktig orsak till att resurserna är så knappa. Angående resursernas kvalitet kan konstateras att finländarna har ett bra substanskunnande och goda
språkkunskaper men att det finns utrymme att förbättra framställningarna. Då man väljer
vilka forum man skall delta i är det viktigt att välja sådana forum vars verksamhet är relevant för att uppnå organisationens strategiska mål. Deltagandet måste koordineras för
att undvika överlappningar. De som deltar i forumen kan vara mer aktiva och t.ex. delta i
ledningen för arbetsgrupperna.
En betydande del av de utvecklingsförslag som presenterats förverkligas som en del
av den övriga utvecklingen av den statliga förvaltningen. Arbetsgruppen föreslår ändå
att man riktar in sig på följande områden som kan utgöra projekt eller på annat sätt följas upp:
1. Det är viktigt att lyfta fram betydelsen av statsrådets principbeslut för informationssäkerhetsarbetet. Då principbeslut förnyas eller nya beslut fattas är det viktigt att i
större utsträckning än tidigare ta hänsyn till informationssäkerheten, särskilt det internationella samarbetet.
2. Det är viktigt att beakta informationssäkerheten då man planerar verksamheten och
gör upp budgeten. Därigenom är det möjligt att försäkra sig om att det finns tillräckligt med personal.
3. VAHTI-nätverken måste i ännu större utsträckning än tidigare delta i det internationella informationssäkerhetssamarbetet. Arbetsgruppen föreslår att det reserveras en
seminariedag år 2007 för behandling av temat internationell informationssäkerhet.
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4. Att skapa ett system för reserver eller ersättare. Alla som deltar i det internationella
informationssäkerhetsarbetet diskuterar tillsammans med sin förman om det är nödvändigt att utse en reserv eller ersättare.
5. Möjligheterna att använda hjälpmedel som utrustning och program som stöd för
grupparbetet måste utredas.
6. Tjänstemännens förmåga att påverka och framträda måste förbättras genom utbildning
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International co-operation is a must in the rapidly changing world of information security. Finland has actively participated in various forms of international information security co-operation as well as other international activities. This is very much in line with the
constitution, which sets forth that Finland participates in international co-operation for the
development of society.
International co-operation is highly beneficial. New ideas, best practices and useful
contacts can be attained by active participation in international meetings. These provide
an excellent opportunity to demonstrate the Finnish best practices in information security,
to learn from other countries’ experiences and to lend help to others.
Some information security incidents can escalate into a global problems that can only
be solved by co-operation. In these cases, there is no alternative to working together.
Information security is a priority for the Finnish Government, which has implemented
the Finnish Government Information Security Development Program 2004 – 2006. One of
the key areas of the development program has been international co-operation in information security. For this aim, a working group was set to draw up recommendations on development of international co-operation and its coordination within the Finnish government.
This report summarises the main findings and recommendations of the group.
The scope of the group was limited to the public administration and private sector was
excluded. Also, any major overhaul of public administration was beyond the scope, and
the focus was on ideas, which could easily be implemented.
International co-operation takes place at many different forums, hosted by various
international organisations like the EU and OECD. There are forum specific problems,
which are not considered in this report. Instead, this report concentrates on problems which
affect many forums, which are of domestic origin, which are not of minor importance, and
are not overwhelmingly difficult to overcome.
Lack of resources devoted to information security development in the Finnish government poses the most serious threat to successful international co-operation. As new forms
and forums of co-operation emerge, the demand for competent information security civil servants increases. This problem will be tackled by influencing ministers, secretaries of
state and under secretaries of state to allocate more resources to international co-operation and information security. Training of civil servants, prioritisation of forums attended
and system of back-up persons will also be used.
The process of decision making in international issues of national importance is working rather well in Finland. Official process is supported by unofficial network of informa11
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tion security civil servants. There is no need to alter the official process, but the unofficial
networking will be enhanced by arranging seminars and utilising new ways of working
together.
It is important to have legislation, Government resolutions and Government guides on
information security up-to-date. Setting targets for international co-operation has to be an
integral part of the public management process, not separate from it.
All in all, the international co-operation in information security differs only little from
other forms of co-operation, and, therefore, they will benefit from the development initiatives proposed by the working group.
The group proposes the following initiatives to be taken:
1) The importance of information security has to be considered more seriously when
the Government resolutions and strategies are being prepared. Also, legislation on
information security has to be kept at the pace of international development. All
this makes it possible to allocate necessary human resources to information security
management, and, therefore, to the international co-operation of it.
2) Information security management has to be interlinked with the existing Government planning and budgeting process (toiminta- ja taloussuunnittelu). This will support the correct allocation of resources and guarantee funding for international cooperation.
3) Existing networks support the official decision making procedure. They provide
ways to quickly form Finland’s stance on issues that do not call for a high level strategic decision at the cabinet level. Networks exist at various levels of public administration, some official, some unofficial, some quasi-official. Many of them work under auspices of The Government Information Security Management Board (VAHTI).
The group proposes that all networks will be developed, and VAHTI-networks in
particular.
4) Participation in international co-operation has to be in line with strategic decisions
of the participating government agency. In addition, there should be goals set for all
forums participated. In order to avoid the situation where Finland’s participation is
dependant on one civil servant, the group proposes that a system of back-up persons
to be introduced. Furthermore, the group consider that an active participation in the
working of international co-operation bodies is to the benefit of Finland as well as
other countries. Consequently, the group urges the Finnish representatives in these
bodies to take more responsibilities and assume the positions of the chairman, cochair and secretary.
5) The number of international forums calling for Finland’s participation will increase.
As the amount of resources dedicated to the information security management may
not keep up with this, civil servants need to be made more efficient. This can be
achieved by training and the use of new ways of working. The latter includes internet-based solutions like groupware and the former eLearning.

12
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The expertise of the Finnish participants in security co-operation forums is usually at a
high international level. English language is also, in general, well at par with representatives of other countries. The same does not, however, apply to communication and negotiation skills, where improvements are needed. This can be achieved by active participation in training and exercises.
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1 Johdanto...

1

Johdanto

1.1

Hankkeen tausta

Valtiovarainministeriö käynnisti valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelman
(VM:n VAHTI -julkaisu 1/2004, www.vm.fi/vahti) maaliskuussa 2004. Ohjelma on käsitelty sekä pääministeri Vanhasen johtamassa tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmässä
että ministeri Mannisen johtamassa hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmässä.
Laajaan ohjelmaan sisältyy 29 kehittämiskohdetta, ja tätä esitystä työstäneen Kansainvälinen tietoturvayhteistyö -jaoston toiminta ja tehtävät ovat keskeinen osa kehitysohjelmaa. Jaoston työ on osa ohjelman tietoturvakulttuurin luominen -hankealuetta.
Kansainvälinen yhteistyö ja kahdenväliset sopimukset ovat arkipäiväistyneet osaksi suomalaista hallintoa. Kansainvälinen yhteistyö erityisesti tietoturvallisuuden alalla on
tarpeen monestakin syystä, mm seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:
• Osallistuminen EU:n, OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) ja muiden kansainvälisen tietoturvalinjausten valmisteluun
• hallinnon ja yritysten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen kansainvälisissä
hankkeissa
• kansainvälisen kokemuksen, opin ja tiedon kerääminen
• suomalaisten hyvien toimintatapojen levittäminen
• suomalaisyritysten kilpailukyvyn parantaminen
• suomalaisten yritysten erityissuojattavien tietojen asianmukaisen käsittelyn turvaaminen myös ulkomailla.
Arkipäiväistyessään yhteistyö on tiivistynyt, laajentunut ja syventynyt. Tämä kehitys tulee suurella todennäköisyydellä olemaan jatkuvaa.

1.2

Toimeksianto ja rajaukset

Kansainvälinen tietoturvayhteistyö -jaoston tavoitteena on ollut tehostaa ja sovittaa yhteen hallinnon toimintaa, tiedonvälitystä ja vaikuttavuutta. Näin parannetaan osaltaan tietoturvallisuutta Suomen julkishallinnossa sekä lisätään tietoturvatoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.
Jaoston toiminnan keskeiset tavoitteet valtionhallinnossa ovat olleet:
1. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön kehitystarpeiden selvitys. Työssä tarkastellaan
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niitä kokonaisuuksia, joissa hallinto on mukana, ja joissa sillä on vetovastuu.
2. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön kansallisen hallintamallin kuvaaminen.
Asiakokonaisuudessa huomioidaan Suomen rooli ja painotukset eri ryhmissä. Jaosto on muodostanut keskustelufoorumin, ja nyt käsillä oleva raportti lisää tietoisuutta
kansainvälisistä tietoturva-asioista sekä kansallisten asioiden vaikutuksista kansainväliseen yhteistyöhön.
3. Menettelytapojen luominen edistämään tiedonvaihtoa kansainvälisistä työryhmistä ja seminaareista. Yhteisen kannanmuodostuksen metodiikan kehittäminen.
Yhteisten menettelytapojen luominen kansainvälisiin kyselyihin vastaamiseksi.
4. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön tavoitteiden ja kehitysehdotusten valmistelu.
Toimeksiannon pohjalta työryhmän tuloksille oli asetettu rajoituksia, joiden vaikutus näkyy ehdotetuissa toimenpiteissä:
• Kehitysehdotusten kohteena on julkishallinto, erityisesti valtionhallinto, joten yritysten kansainvälisen tietoturvayhteistyön asiat oli rajattu pois. Julkisen ja yksityisen
sektorin välistä yhteistyötä on käsitelty hieman.
• Viranomaisten välinen toimivallan jako on työryhmän kannalta annettu tekijä, eikä siihen tulla esittämään muutoksia, vaan voimassaolevaan jakoa tulee noudattaa.
Työn lähtökohtana oli myös, että nykyisten toimintatapojen ja toimielinten rinnalle
ei esitetä uusia.
• Kehitysehdotuksissa johtavana ajatuksena on niiden toteutettavuus. Tässä otetaan
huomioon valtionhallinnon resurssit, mikä tarkoittaa, että työryhmän lopulliset ehdotukset eivät ole niin laajoja ja kalliita kuin ne olisivat, mikäli huomioon otettaisiin
vain haasteiden ratkaisun asettamat vaatimukset. Tällä lähestymistavalla pyritään
varmistamaan kehitysehdotusten läpimeno.

1.3

Työryhmä ja työmenetelmät

Jaostossa on ollut laaja edustus useilta hallinnonaloilta ja myös eri hallinnon tasoilta.
Puheenjohtaja:
neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi, valtiovarainministeriö
Jäsenet:
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto
turvallisuuspäällikkö Aaro Hallikainen, Poliisin tietohallintokeskus
neuvotteleva virkamies Mari Herranen, liikenne- ja viestintäministeriö
tietoturvapäällikkö Aku Hilve, Helsingin poliisilaitos
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tietoturvapäällikkö Matti Huvila, Åbo Akademi
professori Jorma Kajava, Lapin yliopisto
majuri Perttu Luhtakanta, Pääesikunta
tarkastuspäällikkö Pentti Mykkänen, Valtiontalouden tarkastusvirasto
tietohallintopäällikkö Erja Saraste, Huoltovarmuuskeskus
turvallisuusjohtaja Seppo Sundberg, Valtiokonttori
tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, ulkoasiainministeriö
tietoturvallisuusasiantuntija Juhani Sillanpää, valtiovarainministeriö
Jaoston toimintaan ovat osallistuneet myös:
tietoturva-asiantuntija Janne Peltola, Teknillinen korkeakoulu
erityisasiantuntija Laila Vihersaari-Johnston, ulkoasiainministeriö
projektipäällikkö Juhani Koivunen, valtiovarainministeriö
Jaostoa ovat avustaneet (syyskuu 2006 – helmikuu 2007):
Olli-Pekka Soini, WM-data Oy (1.11.2006 alkaen SysOpen Digia Oyj)
Tuuli Miettinen, WM-data Oy (sihteeri 25.9.2006 alkaen)
Niki Klaus, WM-data Oy.
Jaosto on toiminut vuosina 2004 – 2007. Osa työn tuloksista on jalkautettu käytäntöön jo
jaoston työskentelyn aikana. Jäsenet hankkivat tietoa omia verkostojaan hyväksi käyttäen ja haastattelivat asiantuntijoita.
• Jaosto kokoontui toimikaudellaan 24 kertaa. Kokouksissa keskusteltiin laajasti aiheeseen liittyvistä asioista, pidettiin esitelmiä ja analysoitiin työryhmän jäsenten tekemiä
haastatteluja.
• Jaosto ja konsultit ovat haastatelleet yhteensä yli 40 kansainvälisestä tietoturvayhteistyöstä vastuussa olevaa tai siihen osallistuvaa henkilöä sekä yhteistyön tuloksia
hyödyntävää henkilöä. Kustakin haastattelusta laadittiin muistio, jossa kuvataan sen
keskeinen sisältö. Saadut tulokset on analysoitu ja dokumentoitu tähän raporttiin.
Haastatellut henkilöt ja organisaatiot on lueteltu liitteessä neljä.
Kirjallisina lähteinä on käytetty:
• OECD:n raportteja
• ENISA:n (European Network and Information Security Agency) raportteja
• ulkoasiainministeriön raportteja
• Työssä on hyödynnetty LVM:n julkaisua Kartoitus vaikutusmahdollisuuksista kansainvälisessä yhteistyössä tietoturvallisuussektorilla. Erityisesti siihen sisältyvä kartoitus kansainvälisistä organisaatioista ja suomalaisten osallistumisesta niiden toimintaan on ollut hyödyllinen. LVM:n selvitys ja tämä esitys täydentävät toisiaan. Tässä
1

http://www.mintc.fi/oliver/upl154-Kv%20yhteistyö%20tietoturvastrategia.pdf
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työssä keskitytään valtionhallinnon sisäiseen yhteistyöhön, kun taas edellä mainitussa selvityksessä käsitellään laajemmin yksityiselle sektorille tärkeitä asioita.
• valtiovarainministeriön tietohallintokyselyjen tuloksia virastojen osallistumisesta kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön.
Jaoston ja VAHTIn jäsenet osallistuivat työpajoihin sekä verkkokyselyyn, joiden tarkoituksena oli analysoida kansainvälisessä tietoturvayhteistyössä esiintyviä ongelmia.
VAHTI ohjasi jaoston työtä useassa kokouksessa. Helmikuun 2007 kokouksessa se
päätti raporttiluonnoksen lähettämisestä lausuntokierrokselle.
Raportin luonnos oli lausuntokierroksella maaliskuussa 2007. Lausuntoja saatiin 23
kappaletta, jotka työryhmä käsitteli, ja joissa esitetyt asiat on otettu huomioon lopullisessa raportissa. Lausunnoissa tuotiin selkeästi esiin kansainvälisen tietoturvayhteistyön
tärkeys. Työryhmä esittämiä haasteita pidettiin oikeina ja kehitysehdotuksia hyvinä.
VAHTI päätti raportin julkistamisesta huhtikuussa 2007.

1.4

Turvallisuus tietoyhteiskunnassa

Turvallisuus tietoyhteiskunnassa ei ole kansallinen asia. Tietoturvallisuuteen liittyvät uhat
ovat tavallisesti luonteeltaan kansainvälisiä, joten kansallisia etuja uhkaavia vaaroja voidaan ehkäistä kansainvälisellä yhteistyöllä. Toisaalta Suomen valtionhallinnon aktiivinen
toiminta kansainvälisen tietoturvallisuuden edistämiseksi mahdollistaa hyvien kansallisten käytäntöjen esiin tuomisen ja toisaalta muilta oppimisen.
Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on kirjattu perustuslain ensimmäiseen
pykälään. ”Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien
turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi.” Säädös ilmaisee Suomen myönteistä
suhtautumista kansainväliseen yhteistyöhön. Pykälän sisältö on jätetty väljäksi, sillä yhteistyön yksityiskohtaiset tavoitteet ja muodot vaihtelevat. Suomi kuuluu moniin kansainvälisiin organisaatioihin, ja maallamme on lukuisia kahden- ja monenvälisiä sopimuksia.
Suomi on aktiivinen osallistuja eri foorumeilla, ja tämä osaltaan edistää myönteisen Suomi-kuvan muodostumista maailmalla.
Valtionhallinnon aktiivinen rooli tietoturvallisuutta käsittelevillä foorumeilla on omiaan edistämään maamme asemaa kansainvälisessä yhteisössä. Monet suomalaiset valtionhallinnon tietoturvavaikuttajat nauttivat kansainvälistä arvostusta ja ovat nousseet huomattaviin asemiin kansainvälisissä järjestöissä. Tietoturvallisuudella on paitsi välitöntä
myös välillistä taloudellista merkitystä. Valtionhallinnon aktiivinen toiminta kansainvälisen tietoturvallisuuden edistämiseksi on samalla vienninedistämistyötä.
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1.5

Työn tausta ja liittymät muihin hankkeisiin

1.5.1 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma
Jaoston työ on osa valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelmaa, sen hankealueella 1 (Tietoturvakulttuurin luominen). Työllä on vaikutuksia myös alueille 2 (Valtionhallinnon tietoturvatyön yleinen tukeminen) sekä 4 (Tietoturvavastaavien työn tukeminen).
Kehitysohjelman kohdassa 5.1.6 työn tavoitteita on linjattu seuraavasti:
• valtionhallinnon toimijoiden sektori- ja hallinnonalakohtaista osallistumista kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön edistetään sekä parannetaan osallistuvien tahojen välistä koordinointia
• kansainvälisen yhteistyön tuloksista tiedottamista tehdään yhteistyöverkostojen toiminnalla, kääntämällä tärkeimpiä yhteistyön tuloksena syntyneitä raportteja suomeksi,
informoimalla valmistelussa olevista asioista valtionhallinnossa asianosaisille tahoille sekä aktiivisesti tiedottamalla kansallisista tietoturvatoimista, joista muille maille
saattaa olla hyötyä
• kansainvälisen tietoturvatyön kannalta keskeisimpiä aineistoja käännetään tarpeen
mukaan englanniksi ja ruotsiksi.

1.5.2 Tietoyhteiskuntaohjelma
Tietoyhteiskuntaohjelma on keskeinen viitekehys kaikelle tietoyhteiskunnan kehittämistyölle. Se antaa mahdollisuuden koordinoida aiempaa paremmin eri hallinnonalojen piirissä tehtävää työtä tietoyhteiskunnan edistämiseksi. Samalla sen toteuttamisessa pyritään
aktiivisesti yhteistyöhön eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Ohjelman
mukaan tieto- ja viestintäteknologian nopean kehityksen ja globaalin luonteen vuoksi kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu niin EU:ssa, OECD:ssä, YK:ssa kuin muillakin
yhteistyöfoorumeilla. On myös tärkeää edistää Suomen tietoyhteiskuntapolitiikan ja hyvien suomalaisten tietoyhteiskuntakäytäntöjen kansainvälistä tunnettavuutta sekä kytkeä
tieto- ja viestintäteknologia Suomen kehitystavoitteisiin. Suomalaisen tietoyhteiskuntamallin ja -politiikan esiintuominen kansainvälisillä foorumeilla yhteistyössä eduskunnan
valiokuntien kanssa on osa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön
kehittäminen mahdollistaa osaltaan edellä kuvattujen tavoitteiden toteutumisen.
Kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa 2007–2015 visiona on hyvä elämä tietoyhteiskunnassa. Yksi strategian kahdeksasta päähankkeesta on kansainvälinen vaikuttaminen ja tiivis yhteistyö.
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1.5.3 Normit
Kansainvälistä tietoturvatyötä koskevat monet normit, kuten valtioneuvoston periaatepäätökset, lainsäädäntö, EU-direktiivit, valtiosopimukset ja muut kansainväliset sitoumukset,
viranomaisten välisen yhteistyön ja vastuunjaon sääntely, muut alemman tason normit ja
yleinen tietoturvallisuuden sääntely. Useissa Suomen laeissa ja asetuksissa on valtion viranomaisia koskevia tietoturvavelvoitteita.
Keskeisimpiä periaatepäätöksiä on kuvattu jäljempänä. Tietoturvallisuuteen liittyvää
yleistä sääntelyä on käsitelty useissa VAHTI-ohjeissa, eikä asiaa ole tarpeen toistaa.
Yksi esimerkki kansainvälisen tietoturvayhteistyön kannalta merkittävästä säädöksestä on laki kansainvälisistä tietoturvavelvoitteista (2004/588), joka säätelee viranomaisten
toimintaa, mutta koskee rajatusti myös yrityksiä.
Lakeja ja ministeriöiden työnjakoa käsitellään luvussa 2.2.

1.5.4 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon ITtoiminnan kehittämisestä
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä linjaa kehittämistoimintaa vuosille 2006 - 2011. Toinen sen strategisista tavoitteista (toiminnan
sisäinen tavoite) on tehokas, turvallinen ja verkottunut hallinto. Periaatepäätöksen saatekeskustelussa painotettiin panostamista tietoturvallisuuteen. Tämä on keskeinen tavoite,
mutta myös keino: ilman taattua turvallisuutta ei muita tavoitteita voida toteuttaa. Verkottumisella tarkoitetaan periaatepäätöksessä järjestelmien ja prosessien yhteistoimintaa.
Etenkään jälkimmäinen ei voi toimia tehokkaasti, mikäli prosessien keskeiset tahot ja henkilöt eivät ole verkottuneet keskenään.
Periaatepäätöksessä korostetaan Eurooppa-ulottuvuutta. Hyvien käytäntöjen siirtäminen maasta toiseen pidetään tärkeänä samoin kuin edellytyksiä maiden rajat ylittävälle toiminnalle. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön haasteiden selvittäminen ja niiden ratkaiseminen tukevat näitä kumpaakin.

1.5.5 Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta
tietoturvallisuusstrategiasta
Valtioneuvosto teki syyskuussa 2003 periaatepäätöksen kansallisesta tietoturvastrategiasta. Sen tavoitteina on:
•
edistää kansallista ja kansainvälistä tietoturvayhteistyötä

2

3

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20060615Valtio/Julkaisuja_3a_06_periaatepaeaetoes_suomi.pdf
Valtioneuvoston periaatepäätös 4.9.2003
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• edistää kansallista kilpailukykyä ja suomalaisten tieto- ja viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia
• parantaa tietoturvariskien hallintaa
• turvata perusoikeuksien toteutuminen ja kansallinen tietopääoma
• lisätä tietoturvatietoisuutta ja -osaamista.
Tietoturvastrategian arviointityö on käynnistetty. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön kehittäminen toteuttaa omalta osaltaan kansallista tietoturvastrategiaa; erityisesti sen tavoitetta kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön lisäämisestä.
Esimerkki: Lain mukaan ulkoasiainministeriö toimii kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttamisessa Suomen kansallisena turvallisuusviranomaisena
(NSA, National Security Authority).

Esimerkki: Puolustusministeriö, pääesikunta ja suojelupoliisi voivat toimia kansainvälisissä tietoturvallisuusvelvoitteissa tarkoitettuina määrättyinä turvallisuusviranomaisina. Laki velvoittaa kansalliset turvallisuusviranomaiset keskinäiseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon, sekä säätelee erityissuojattavalle aineistolla asetettavia
käsittelyvaatimuksia. Laki säätelee myös turvallisuusselvityksiä sekä erinäisiä muita asioita.

1.5.6 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon
tietoturvallisuudesta
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta (VM
0024:00/02/99/1998) ohjaa kehittämistoimintaa myös kansainvälisen tietoturvayhteistyön osalta. Valtiovarainministeriö ohjaa ja yhteen sovittaa kehitystoimia, joista vastaa kukin ministeriö omalla hallinnonalallaan.

4

Valtiovarainministeriössä on tarkoitus käynnistää valmistelutyö periaatepäätöksen uusimiseksi vuoden
2007 aikana.
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2

Valtionhallinnon
kansainvälisen
tietoturvayhteistyön
hallintamalli

2.1

Kansainvälisen tietoturvayhteistyön lyhyt
historia

Suomi on osallistunut OECD: n ICCP-komitean (Information, Computer, Communications Policy Committee) työskentelyyn 1980-luvulta lähtien. Nykymuodossaan OECD perustettiin 1961, joten tietoturvallisuus tuli jo melko varhain mukaan järjestön ohjelmaan.
OECD:n keskeinen tietoturvaryhmä on WPISP (Working Party on Information Security and Privacy), jossa Suomella on pitkään ollut edustus. WPISP toimii yhteistyössä ICCP-ryhmän kanssa. Työn tuloksena on julkaistu useita laadukkaita tutkimuksia ja osallistujat ovat voineet verkostona vaihtaa kokemuksia hyvistä käytännöistä.
The promotion of a culture of security for information systems and networks in OECD
countries (2005) mainitsee Suomen julkishallinnon saavutuksia tietoturvallisuuden osalta useissa yhteyksissä. Tunnetuin suomalaista tietoyhteiskunnan julkishallintoa esittelevä
teos lienee OECD eGovernment Studies - Finland.
Kansainvälisen yhteistyön kenttään on tullut uusia foorumeita matkan varrella Suomen toimintaympäristön muuttuessa ja teknologioiden kehittyessä.
CERT/CC (Computer Emergency Response Team Coordination Center) on perustettu
1988. CERT-toiminta oli käynnistynyt jo tätä aiemmin, ja osa toimijoista (CERT-verkostoon kuuluvista) on vanhempia kuin CERT/CC. CERT-FI aloitti toimintansa vuonna 2002,
yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten FUNET-CERT jo vuonna 1995.
Yksi merkittävimpiä kansainvälisiä tietoturvayhteistyön vaikuttajia niin yhteistyön
muotojen kuin teknisen turvallisuuden osalta on ollut Pohjois-Atlantin Puolustusliitto
5
6

http://www.oecd.org/dataoecd/16/27/35884541.pdf
http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/4203081E.PDF
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(NATO, North Atlantic Treaty Organisation). Rauhankumppanuusyhteistyö (Pfp, Partnership for Peace) on mahdollistanut Suomen osallistumisen moniin NATO:n työryhmiin
ja komiteoihin.
Suomen liittyessä NATO:n rauhankumppanuusohjelmaan vuonna 1994 maahamme nimettiin kansallinen tietoturvaviranomainen (NSA, National Security Authority) kansainvälisen NSA-järjestelmän mukaisesti. NSA-tehtäviä hoitaa ulkoasiainministeriö, mutta toiminta on hajautettua Suomen toimintaperiaatteen mukaisesti. Monenvälisen yhteistyön
lisäksi monet NATO-maat suosivat kahdenvälisiä kontakteja, joiden merkitys tietoturvayhteistyössä on suuri.
Sopimus tietokonerikollisuuden vastaisista toimista on vuodelta 2001.
Euroopan tietoturvaviraston (ENISA, European Network and Information Security
Agency) toiminnassa Suomi on ollut mukana ENISAn toiminnassa vuodesta 2004.

2.2

Valtioneuvoston työnjako ja yhteistyö
kansainvälisissä asioissa

Hallinnonalojen toimivaltajako perustuu lakiin valtioneuvostosta (2003/175), jonka pohjalta on annettu valtioneuvoston ohjesääntö (2003/262; myöhempine muutoksineen). Valtioneuvoston ohjesäännössä toimivaltajako määritellään 12–24§. Valtiovarainministeriön
toimialaan kuuluu mm. ”… valtion tietohallinnon, tietojenkäsittelyn ja tietoturvallisuuden
yleiset perusteet, hallinnon sähköinen asiointi ja valtioneuvoston yhteinen tietohallinto. ”
(17§ 10 kohta). Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan sisältyy ”… viestintäpalvelujen tietoturvallisuus…” (20§ 5 kohta).
Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan sisältyy viestintä ja viestintäpalvelujen tietoturvallisuus (20§ 5 kohta). LVM:n hallinnonalaan kuuluvan viestintäviraston (ViVi) tehtävänä on toimia kansallisena tietoturvaviranomaisena, joka voi harjoittaa CERT-toimintaa
ja tietoliikenneturvallisuuden valvontaa (COMSEC, Communications Security).
Kansainvälisistä asioista kukin ministeriö vastaa omaan toimialaansa kuuluvista kansainvälisistä ja tietoyhteiskunta-asioista, joihin kumpaankin kansainvälinen tietoturvallisuusyhteistyö kuuluu (11§ 1).
Mahdolliset toimivaltajakoon liittyvät erimielisyydet käsitellään ensisijassa asianosaisten ministeriöiden kesken ja ratkotaan viime kädessä valtioneuvoston yleisistunnossa.
Siellä käsitellään myös asiat, jotka kuuluvat kahden tai useamman ministeriön toimialaan
(8§). Yleisistunnossa käsitellään myös edustajan määrääminen kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettujen yhteisöjen hallintoelimiin sekä näiden kansallisiin valmisteluelimiin.
Siellä käsitellään myös valtuuskunnan asettaminen valtiosopimuksia ja muita kansainvälisiä velvoitteita koskevia neuvotteluja tai kansainvälistä kokousta varten silloin, kun asia
koskee useampaa kuin yhtä ministeriötä (3§).
Ulkoasiainministeriön toimivalta kansainvälisissä asioissa on laaja. Se avustaa muista
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ministeriöitä kansainvälisten velvoitteiden yhteensovittamisessa. Varsinaisen velvoitteen
tai sopimuksen teosta vastaa kukin ministeriö toimialallaan (Laki valtioneuvostosta 8§ ja
Valtioneuvoston ohjesääntö 13§).
Viranomaisten välinen yhteistyö hallintoasioiden käsittelyssä kuuluu hyvän hallinnon
periaatteisiin. Yhteistyötä on tehtävä toisen viranomaisen sitä pyytäessä, ja sitä on edistettävä myös yleisesti (Hallintolaki 10§).
Velvoite kansainväliseen yhteistyön on kirjattu perustuslain 1§:ään ”Suomi osallistuu
kansainväliseen yhteistyöhön … yhteiskunnan kehittämiseksi.”
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta (VM 11.11.99)
linjaa tietoturvallisuuden ohjaamisen ja valvonnan valtionhallinnossa. Periaatepäätös kansallisesta tietoturvastrategiasta (4.9.2003) korostaa kansallisen ja kansainvälisen tietoturvayhteistyön merkitystä. Tuore periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä (15.6.2006) asettaa tavoitteet, suuntaviivat ja strategiat vuoteen 2011 saakka.
VAHTI-ohjeet muodostavat tärkeän kokonaisuuden ei-sitovia kansallisia päätöksiä ja
suositeltavia toimintatapoja (best practices). VAHTI-ohjeita tulee soveltaa kansallisessa
kannanmuodostuksessa aina, kun se on mahdollista.
Edellä käsiteltyjen lisäksi on säädöksiä, jotka määrittelevät viranomaisten välistä toimivallanjakoa.

2.3

Kansalliset tavoitteet

Kansainvälisessä yhteistoiminnassa kansallinen lähtökohta on siis tietoturvallisuuden hyvä hoitaminen. Muut valtiot, yritykset ja kansainväliset järjestöt edellyttävät tätä yhteistyöosapuoliltaan.
Kansainvälinen tietoturvayhteistyö voidaan nähdä mahdollisuutena viedä Suomessa
luotuja hyviä toimintatapoja sekä tietoturva-asiantuntemusta maailmalle ja vaihtaa kokemuksia. Samalla Suomi pääsee vaikuttamaan myös maatamme koskevan eurooppalaisen
ja kansainvälisen päätöksenteon kulkuun ja lopputulokseen, ja sillä on mahdollisuus parantaa kansallista kilpailukykyä. Tällä tavalla Suomen edustajat hankkivat myös merkittävyyttä kansainvälisellä kentällä, ja sitä kautta avautuu uusia mahdollisuuksia vaikuttaa
sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä.
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Kuva 1. Kansainvälinen kokemustenvaihto

Kokemuksia vaihdetaan monella tasolla. Hiljaista tietoa siirtyy keskusteluissa ja työryhmissä, formaalia tietoa puolestaan raporteissa, julkaisuissa ja lehtiartikkeleissa.
Esimerkki: Suomi on aktiivisesti osallistunut OECD:n WSISP:n toimintaan. OECD:n
tietoturvallisuuden perusperiaatteet (”OECD Guidelines”), eri maiden tietoturvahankkeiden kartoitus ja näiden edistymisen seuranta sekä roskapostinvastainen työ ovat
edistäneet kansainvälistä kokemustenvaihtoa sekä olleet osaltaan harmonisoimassa
kansallisia toimia. Turvallisuuskulttuuria edistävä sivusto (Culture of Security) esittelee eri maissa toteutettuja hyviä tietoturvallisuushankkeita (Best Practice). Eräs
ensimmäisistä sivun esittelemistä projekteista olivat Suomen kansallinen tietoturvastrategia ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004 – 2006. Nyt
vastaavia hankkeita on myös muissa maissa ja Suomi on siten kyennyt edistämään
muiden maiden tietoturvakehitystyötä. Suomi on vaikuttanut OECD:n turvallisuusohjeiden sisältöön ja ohjeita on kansallisesti hyödynnetty VAHTI- työssä. Vastaavasti VAHTI -työn tuloksia on monipuolisesti hyödynnetty OECD:ssä. Osa OECD:n
julkaisuista on käännetty suomeksi. Maamme rooli aktiivisena toimijana on laajasti tunnustettu.

Alemman tason tavoitteet hajautuvat riippuen siitä mistä foorumista on kyse. Uusia tavoitteita syntyy ja vanhat muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa sekä teknologian kehittyessä. Tavoitteet vaativat toteutuakseen kansallista kannanmuodostusta. Tällöin verkottunut työskentelytapa korostuu suomalaisessa hajautetussa hallintokulttuurissa.
Työskentelyä on viime vuosina leimannut yhä enenevässä määrin se, että tietoturvakysymykset nivoutuvat muiden kansainvälisesti merkittävien hankkeiden sisälle.
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Esimerkki: CERT - toimijat muodostavat itsenäisten toimijoiden kansainvälisiä verkostoja, joiden tavoitteena on havainnoida tietoturvaloukkauksia, koordinoida toimintaa niiden ratkaisussa, ja pienentää tietoturvariskejä ennakoivalla tiedottamisella. Yliopistojen yhteinen CERT - toiminta käynnistyi jo 1995 (Funet CERT), ja
Viestintäviraston hallinnoima CERT-FI aloitti toimintansa 2002. Osa CERT - toimijoista on verkottunut toisiinsa reaaliajassa, ja muodostavat järjestelmän, joka kykenee parhaissa tapauksissa tuottamaan ratkaisun tietoturvaongelmaan ennen kuin ne
saapuvat maahamme.

2.4

Foorumit ja organisaatiot

2.4.1 Kansainväliset toimijat
Kansainvälistä yhteistyötä tehdään monella tasolla. Globaalit foorumit (kuten YK:n alaiset järjestöt) edustavat laajinta ryhmää. Alueellinen yhteistyö on laajentunut etenkin Euroopassa. Esimerkki tästä on pohjoismaisten tietosuojavaltuutettujen välinen yhteistyö; he
tapaavat toisensa ennen kansainvälisiä kokouksia keskustellakseen ajankohtaisista asioista. Kahdenvälisen yhteistyön merkitys on jossain määrin vähentynyt. Se on korvattu monenvälisellä ja alueellisella yhteistyöllä.
Esimerkki: Tietosuojavaltuutetut ovat tehneet yhteistyötä pitkään. Tietosuojavaltuutetun toimisto on osallistunut aktiivisesti yhteistyöhön toisten tietosuojavaltuutettujen, poliisiviranomaisten (EUROPOL, INTERPOL) kanssa ja EU:n eri elimissä. Yli
40 maassa on tietosuojavaltuutettuja. Maamme on ollut yksi aktiivisemmista ja pitkäjänteisesti osallistunut Eurooppalaisen tietosuojan harmonisointiin, EU:n direktiivien
laatimiseen sekä henkilötietojen kansainvälisen siirron säätelyn valmisteluun. Tietosuojan hallinta (tietosuojavaltuutettu, -lautakunta, -lainsäädäntö jne) on suomalaista hyvää toimintatapaa (Best Practice), joka on vaikuttanut muiden maiden ratkaisuihin tietosuojakysymyksissä.
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Globaali

Monenvälinen ja alueellinen

Kahdenvälinen

Kuva 2. Kansainvälisen yhteistyön tasot

Kansainvälisten foorumien luokittelu on haasteellista, mutta foorumeista voidaan erottaa neljä päätyyppiä:
• foorumit, joilla on suoranainen merkitys Suomen ja Suomen valtionhallinnon tietoturvallisuuden kannalta
• foorumit, jotka ovat vahvasti viraston toimintaan liittyviä, ja joiden merkitys tietoturvallisuudelle on välillinen; tietoturvallisuus on väline tulosten saavuttamiseksi ja tietoturvatulokset eivät ole erillinen tavoite
• foorumit, joilla on suuri välillinen merkitys julkishallinnon tietoturvallisuudelle esimerkiksi standardien luojana tai koulutuksen kannalta
• mahdollistavat foorumit, joilla tarkoitus on lisätä toimijoiden välisiä kontakteja ja tietoa toisten tahojen tietoturvatyön tuloksista.
Jaottelu ei ole aivan puhdas, sillä tietty kansainvälinen toimielin eli foorumi saattaa kuulua
useampaan päätyyppiin yhtä aikaa. Foorumeilla voi olla siis monia rooleja ja suomalaiset
vastaavasti voivat osallistua saman foorumin toimintaan sekä suoraan että välillisesti.
Foorumien luonteeseen vaikuttaa myös niiden kypsyys ja elinkaaren vaihe. Kansainväliset standardointielimet ovat vakiinnuttaneet paikkansa hyvin. OECD on arvostettu toimija taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa sekä myös tietoturva-asioissa. Uusista toimijoista esimerkiksi CERT-verkosto, FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams)
sekä ISF (Information Security Forum) nauttivat arvostusta.
Euroopan tietoturvavirasto ENISA puolestaan on uusi toimija. Euroopan-laajuisen viraston käynnistäminen on mittava hanke. Alun käynnistysvaiheesta on päästy aktiivisen
toiminnan vaiheeseen, ja ENISAn käynnistämiä projektit alkavat tuottaa tulosta. Luultavaa on, että viraston merkitys eurooppalaisessa tietoturvayhteistyössä tulee olemaan merkittävä.
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Esimerkki: Porvoo-ryhmä on kansainvälinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on
edistää eri maiden välillä yhteensopivan henkilön vahvan tunnistamisen ratkaisuja.
Kuten nimestäkin voi päätellä, ryhmä on perustettu Porvoossa vuonna 2002 maamme
toimiessa aktiivisesti ryhmän syntyyn vaikuttaneissa ratkaisuissa. Porvoo-ryhmän kokouksissa 30 osallistujamaan edustajat esittelevät kansallisia hyviä kokemuksia (Best
Practice), valmistellut biometristen passien käyttöönottoa ja osallistunut direktiivien
valmisteluun. Suomi on tullut maailmalla tunnetuksi vahvan tunnistamisen vahvana
maana, ja osallistumalla ryhmän toimintaan olemme voineet edistää muiden maiden
sähköisiä palveluita ja niihin liittyviä tunnistamisratkaisuja.

Toimijoina kansainvälisessä tietoturvallisuudessa ovat mm. OECD, YK ja sen alaiset elimet; NATO/WEU, EU:n komissio ja neuvosto; G8, CERT-organisaatiot, poliisiviranomaiset ja kansainväliset poliisiorganisaatiot (EUROPOL, INTERPOL); tietotekniikan,
-liikenteen ja -turvallisuuden standardointiorganisaatiot (IETF, W3C, ISO, BSI, EESSI,
ETSI, CEN/ISSS, ITU-T); kansainväliset ICT- ja tietoturvayritykset; sekä kansallisen tason tietoturvakoordinoinnista vastaavat viranomaiset.

2.4.2 Kansalliset toimijat
Suomessa on kansallisena toimintaperiaatteena, että tietystä tietoturvallisuuden osa-alueesta kansallisesti vastaava organisaatio hoitaa tähän osa-alueeseen liittyvän kansainvälisen yhteistyön. Nämä organisaatiot osallistuvat aktiivisesti myös VAHTI-työskentelyyn,
ja niillä on monipuolisia odotuksia ja syitä osallistua tietoturvallisuuden kehittämiseen
myös kansainvälisesti. Osallistuminen voi olla osa hallinnonalan velvoitetta edustaa Suomea nimetyillä foorumeilla tai foorumi voi tarjota mahdollisuuksia edistää kansallisesti
tärkeitä kysymyksiä. Kansainvälinen yhteistyö voi tarjota mahdollisuuksia saada tietoa ja
osaamista tai taata pääsyn kansainvälisiin huippututkimushankkeisiin.
Taulukossa 1 esitetään yhteenveto suomalaisten toimijoiden osallistumisesta kansainvälisille foorumeille, jotka joko käsittelevät ensisijaisesti tietoturva-asioita tai joiden työssä tietoturvallisuudella on tärkeä rooli. Tiedot perustuvat valtiovarainministeriön vuosina
2005 ja 2006 tekemiin tietohallintokyselyihin, haastatteluihin sekä ryhmän täydennyksiin.

7

EESSI sai työnsä päätökseen, ja ICTSB päätti sen toiminnan. Sähköisten allekirjoitusten standardointityö jatkuu edelleen.
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Toimija

Foorumi tai yhteistyön muoto

CSC tieteellinen laskenta

FIRST

Huoltovarmuuskeskus (HVK)

CCCP (NATO), CERT-toiminta, NEF:n IT-turvallisuustyöryhmä

Ilmatieteenlaitos

ECMWF, EUMETSAT, WMO

kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM)

OECD, ESA

Kuluttajavirasto (KUV)

OECD: ssä mm. sähköisen kaupan tietoturvallisuus

Lapin Yliopisto

ISACA

liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)

EU, OECD, ENISA

Lääkelaitos

Euroopan lääkearviointivirasto EMEA

maa- ja metsätalousministeriö
(MMM)

Panta Rhei -konferenssit, joissa käsitellään myös
tietoturvakysymyksiä

Oulun Yliopisto (OY)

IFIP TC 11

Puolustusvoimat (PV)

NATO, EU

sisäasiainministeriö (SM)

EU, Frontex

sisäministeriön poliisiosasto,
Poliisin tietohallintokeskus (PTHK),
Suojelupoliisi (SUPO),
Keskusrikospoliisi (KRP)

INTERPOL, EUROPOL, Pohjoismainen poliisiyhteistyö,
Schengen-yhteistyö

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Terena (Trans-European Research and
Education Networking Association ), Internet2, EUNIS,
Educause

Teknillinen korkeakoulu (TKK)

USENIX, Black Hat, Educase

Tietosuojavaltuutetun toimisto

EDPS, Art. 29 tietosuojatyöryhmä, Schengenin valvontaelin,
Europolin valvontaelin, Eurojust, TAIEX, EURODACsormenjälkirekisterin kansallinen tarkastus, OECD, ILO,
tullitietojärjestelmän valvontaelin, Pohjoismaisten valtuutettujen yhteistyö.

Tilastokeskus (TK)

Eurostatin, YK:n/ECE:n ja OECD:n sekä kahdenvälisessä
toiminnassa

ulkoasiainministeriö (UM)

NSA-toiminta sekä EU:n alaiset työryhmät kuten Infosec

valtiovarainministeriö/Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö (VNTHY)
valtiovarainministeriö/ Hallinnon
kehittämisosasto (HKO)
Viestintävirasto (VIVI)

EU, EEMA
EU, OECD, ENISA, Pohjoismainen hallinnon kehittäjien
yhteistyö, Common Criteria -yhteistyö
EU-säädäntötyö, CEPT, ETSI, ITU-T, EGC, MERIDIAN,
IWWN, CERT-toiminta

Väestörekisterikeskus (VRK)

Porvoo-ryhmä

Åbo Akademi (ÅA)

SANS, kollegoiden verkostoon perustuva yhteistyö, UNITCF

Taulukko 1. Suomalaisten toimijoiden osallistuminen kansainvälisille foorumeille
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3

Kansainvälisen yhteistyön
haasteet ja niiden
ratkaisumalli

3.1

Tiedon keruu ja haasteiden analysointi

Jaoston työskentelyn alkuvaiheessa painotettiin tiedon hankintaa. Jäsenet haastattelivat
kansainvälisen tietoturvayhteistyön osallistuvia henkilöitä ja analysoivat saatuja tuloksia. Haastattelujen perusteella koottiin lista konkreettisista ongelmista ja jokainen ongelma priorisoitiin workshopissa kahden ominaisuuden mukaan:
• ongelman merkittävyys
• kuinka yksinkertaisesti kyseinen ongelma on ratkaistavissa.
Hankittua tietoa tiivistettiin työn loppuvaiheessa, ja samalla sille pyrittiin löytämään rakenne. Haasteille etsittiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Jaoston käyttämä menetelmä ongelmien analysoinnista on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.

3.2

Toimintatavat ja haasteet

Tiedonkeruun ja analyysin tuloksena nousi esiin toisaalta toimintamalleja ja toisaalta
haasteita jotka voitiin johtaa toimintatavoista. Tavat ovat puolestaan osa kansallista ja kansainvälistä hallintamallia. Haasteet voidaan johtaa hallintamallista ja niille voidaan esittää ratkaisuvaihtoehtoja, joilla mallia voidaan parantaa.
Keskeisimpiä esiin tulleita asiakokonaisuuksia ovat verkostojen vaikuttavuuden merkitys ja siihen liittyvä kansallinen kansanmuodostusmalli.
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Haasteiksi todettiin:
• verkottuminen
• tiedon jakaminen
• kansainvälisen tietoturvatyön merkityksen aliarviointi
• resurssien määrän ja laadun kohdentaminen
• kansallinen kannanmuodostus
• yleiset haasteet kansainvälisillä foorumeilla.

3.3

Kansallinen kannanmuodostus

3.3.1 Kannanmuodostuksen tavat
Suomen kannanmuodostus kansainvälisillä foorumeilla voi tapahtua joko virallisia kanavia pitkin tai epävirallisia verkostoja hyödyntäen. Käytettävä tapa riippuu käsiteltävän asian merkityksestä. Tärkeissä asioissa noudatetaan valtionhallinnon virallisia päätöksentekomenettelyjä, vähemmän tärkeissä voidaan hyödyntää epävirallisia tapoja.
Ensisijaisesti asiat tulee käsitellä virallisina, mutta mikäli asian luonteen tai muun seikkojen perusteella on syytä olettaa, ettei tämä ole tarpeen, voidaan käyttää epävirallisia verkostoja kannanmuodostuksen tukena. Molemmissa tapauksissa tulee pyrkiä ennakoivaan
kannanmuodostukseen. Kaikissa tapauksissa tulee huolehtia, että kanta on linjassa säädösten, periaatepäätösten ja ohjeiden kanssa. Myös mahdollinen asiaan liittyvä aikaisempi virallinen kannanmuodostus on otettava huomioon.
Valtionhallintotasoisen kannanmuodostuksen peruste
Valtionhallinnossa tietoturvavelvoitteiden hoitamisen ja kannanmuodostuksen perusteina
ovat lait, asetukset ja periaatepäätökset sekä valtionhallinnon yhteinen VAHTI-ohjeisto.
Viralliset kanavat
Viralliseen kannanmuodostukseen Suomessa osallistuvat ministeriöt, valtioneuvosto,
eduskunta sekä presidentti. Virallinen kannanmuodostus tapahtuu Suomessa siten, että
vastaava ministeriö valmistelee asian sekä vie sen valtioneuvoston päätettäväksi. Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen käsittelee se ministeriö, jonka toimialaan
sopimus tai velvoite sisällöltään kuuluu. Ministeriöiden toimialasta säätää valtioneuvoston ohjesääntö (katso luku 2.2).
Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee esimerkiksi EU:ssa päätettäviä asioita. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa, ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Pääministeri myös huolehtii EU:ssa
päätettävien asioiden valmistelusta ja käsittelyn yhteensovittamisesta valtioneuvostossa.
Presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ministerin esittelystä, jonka toimialaan asia kuuluu. Eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväli34
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set velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin
merkitykseltään huomattavia. Eduskunta käsittelee myös komission esitykset sellaisiksi
säädöksiksi ja sopimuksiksi, joista päätetään EU:ssa. Valtioneuvoston on toimitettava kirjelmällään tällaiset ehdotukset eduskunnalle eduskunnan kannan määrittelyä varten.
Viranomainen pyytää toiselta lausuntoa asiasta, josta haluaa valmistella ja esittää valtionhallinnon yhteisen näkemyksen. Lausuntopyynnöt käsitellään virkatietä, ja niihin annetaan vastaukset.
Virallisen kannan muina lähteinä voivat olla periaatepäätökset, eriasteiset hallintopäätökset, strategiat, määräykset, ohjeet, suositukset ja muut vastaavat. Vaikka tietoturvallisuuden substanssiosaaminen on luonteeltaan keskittynyttä yksittäisten organisaatioiden
sisällä, kaikki hallinnonalat ovat jollakin tavalla mukana kannanmuodostuksessa tilannekohtaisesti
Kansallinen kannanmuodostus voi tapahtua sekä reaktiivisesti, vastauksena esitettyihin kysymyksiin, että proaktiivisesti, ennakoivasti. Painopiste on siirtynyt ennakoivaan
suuntaan, sillä etukäteisvaikuttamisella voidaan saada aikaan tuloksia, joihin pelkällä tilanteisiin reagoimisella ei voida päästä. Toinen syy käyttää ennakoivaa lähestymistapaa
on, että kannanmuodostus ei välttämättä onnistu kansainvälisen foorumin virallisen työjärjestyksen rytmissä. Tähän voi olla syynä, että tiedot Suomeen saadaan ylipäätään liian myöhään, tai että kansainvälinen vaikuttaminen tapahtuu foorumin tapaamisten välillä virallista tai epävirallista henkilösuhdeverkkoa käyttäen.
Puoliviralliset tai epäviralliset verkot
Puolivirallisilla verkoilla voidaan tarvittaessa tukea tietoturvatyön kansallista kannanmuodostusta. Puolivirallisilla verkoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia virallisia
verkostoja, jotka eivät anna lausuntoja sekä epävirallisia verkostoja, jotka toimivat osin
kuin viralliset työryhmät (kokoukset, puheenjohtaja jne.).
Epävirallinen verkottuminen on yksittäisten henkilöiden muodostamia ryhmiä, ketjuja ja verkkoja. Verkot rakentuvat tyypillisesti jonkin asian ympärille, mutta myös muunlaisia verkostoja on. Epävirallinen verkottuminen yleensä säilyy, vaikka henkilöt vaihtavat työtehtäviä.
Epävirallista kannanmuodostustapaa voi kuitenkin luonnehtia herkemmäksi henkilövaihdoksille ja niin sanotun hiljaisen tiedon siirtymättömyyden aiheuttamille ongelmille.
Myös virallinen kannanmuodostus kärsii henkilövaihdoksista jossain määrin. Asiantuntemuksen siirtäminen vaihtotilanteessa on aina haasteellista.

3.3.2 Kannanmuodostukset tasot
Toinen mahdollinen tapa jaotella kannanmuodostusta on se, minkä tahojen kantaa edustetaan. Tasot alenevassa järjestyksessä ovat Suomen, sektorin, hallinnonalan, organisaation ja henkilökohtainen kanta. Hallinnonalan sisäinen yhteinen kanta voi muodostua
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luonnollisesti normaalia sisäistä virkatietä pitkin (katso kappale 3.3.1). Tietoturvallisuuden substanssiosaamisen keskittyminen leimaa kuitenkin kannanmuodostusta sen kaikilla tasoilla.

Koko Suomi
Yhteiskunnan sektori
Hallinnonala
Ministeriö tai virasto
Virkamies

Kuva 3. Kannanmuodostuksen tasot

Toisilla hallinnonaloilla on toimintansa luonteen vuoksi enemmän asetettuja tavoitteita kansainvälisessä tietoturvatyössä kuin toisilla. Valtionvarainministeriö (VM), liikenneja viestintäministeriö (LVM), ulkoasiainministeriö (UM), sisäasiainministeriön (SM) hallinnonala ja Huoltovarmuuskeskus (HVK) ovat joitakin esimerkkejä tällaisista eri tasoilla
ja hallinnonaloilla toimivista organisaatioista.

3.4

Verkostojen yhteisvaikutus päätöksenteossa

Kansainvälinen päätöksenteko ja valmistelu tapahtuvat merkittävissä määrin foorumien
toimintaan liittyvän verkottumisen ja mielipiteenvaihdon kautta. Verkottuminen voi perustua viralliseen asemaan, henkilökohtaisiin suhteisiin, substanssiosaamiseen, kaikkiin
kolmeen mainittuun seikkaan tai niiden yhdistelmiin.
Kannanmuodostus voi tapahtua kotimaassa sekä epävirallista (ks. kuva 4, kaarevat viivat) tai virallista verkostoa (kulmaviivat) hyväksi käyttäen. Samoin on laita kansainvälisessä työskentelyssä. Kotimaiseen kannanmuodostukseen voi vaikuttaa suoraan muualla
tehty kansainvälinen yhteistyö.
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Foorumi

Suomi
Osallistuva
organisaatio

Org. 1

Ohjema 1

x1

Kuva 4. Kansallisen ja kansainvälisen verkottumisen malli, virallista verkostoa (kulmaviivat)
täydentää epävirallinen ihmisten välinen verkosto (kaarevat viivat)

Suomalainen ja pohjoismainen hallintokulttuuri ylipäänsä perustuu julkisuusperiaatteelle. Tiedon jakamista ja yhteisen kannan muodostusta pidetään tärkeinä työskentelymuotoina, joten edellytykset kahden verkoston yhdenmukaiselle toiminnalle kansainvälisen tietoturvayhteistyön osalta ovat hyvät.
Verkostossa sama tieto voi tavoittaa verkoston jäsenen monesta suunnasta erisisältöisenä. Tällöin tiedon saaja on valintatilanteessa; ketä uskoa?
Verkottuminen on luonteeltaan pienempien verkkojen yhdistymistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Verkkojen yhtymäkohdissa on joukko avainhenkilöitä, jotka paitsi keräävät tietoa omasta verkostaan, ja jakavat tietoa eteenpäin muihin verkkoihin myös välittävät tietoa muista verkoista omaansa.
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Kuva 5. Kaaviokuva verkostoista

Oheisessa kuvassa matka ydinverkosta, tummansinisistä noodeista (verkon solmukohdat) seuraavaan verkkokerrokseen (vaaleansiniset noodit) on jo pidempi kuin matka ydinverkon sisällä. Kuvassa valkoisesta noodista on viisi ”hyppyä” (engl. hop) ydinverkon
toiselle laidalle (mustaan noodiin). Hyppyjen määrän merkitys korostuu verkossa, koska
kullekin noodille muodostuu oma verkkonsa. Monimutkaisissa verkostoissa tiedon välitys ja kontaktin saaminen muuttuvat helposti monimutkaisiksi.

3.5

Kansainvälisen tietoturvayhteistyön SWOTanalyysi

Yhteistyö tietoturvasektorilla kansainvälisillä foorumeilla ei poikkea paljonkaan niistä
haasteista, joita koetaan myös muussa yhteistyössä. Taulukossa 2 on käsitelty kansainvälisen tietoturvatyön heikkouksia, vahvuuksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Vahvuus, heikkous, uhka ja mahdollisuus voidaan nähdä tässä yhteydessä myös näkökulmina samaan
asiaan. Esimerkiksi vahvuutena mainittu pieni verkottunut hallinto voidaan toisaalta kuvata resurssipulana, joka on heikkous. Uhkanäkökulmasta voidaan todeta, että kaikkeen
kansainväliseen toimintaan ei kyetä osallistumaan. Mahdollisuusnäkökulmasta katsottuna asia voidaan nähdä mahdollisuutena kohdentaa resursseja. Pieni hallinto näyttäytyy
mahdollisuutena verkottua. Mahdollisuus voi muuttua vahvuudeksi työn ja ajan kuluessa. Vastaavasti uhka voi muuttua heikkoudeksi.
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Vahvuudet
• Toimiva kansallinen yhteistyö
• Verkoston hyvin toimiva ydin
• Vakiintuneet toimintatavat
• Substanssiosaaminen
• Englannin kielen taito
• Perusmyönteinen asenne
kansainvälisyyteen
• Turvakulttuurin olemassaolo
• Kannanmuodostustavan joustavuus
• Pieni verkottunut hallinto

Mahdollisuudet
• Uhkien ennakointi
• Mahdollisuuksien ennakointi
• Hyvien käytäntöjen tuominen
• Uusien ideoiden antaminen
• Vaikuttamisen lisääntyminen
• Tietoturvatyö toimintasuunnitteluun
• Verkottumisen järjestelmällinen tuki
• Tietoturvakäytäntöjen haastaminen
• Kiinnostavuuden kasvu
työnantajana

Heikkoudet
• Resurssien puute
• Henkilötyöpanoksen
kohdentaminen
• Verkostojen etäisyys ytimestä
• Tiedon kohdennettu jakaminen
• Hiljaisen tiedon siirtäminen
• Esiintymis- ja vaikuttamistaidot

Uhat
• Kaikkeen tarpeelliseen ei voi osallistua
• Henkilövaihdokset epäjatkuvuuskohtina
• Tietoturvahaasteet kovenevat
• Tietoturvasaamista tarvitaan enemmän kuin sitä kyetään hankkimaan

Taulukko 2. Kansainvälisen tietoturvayhteistyön SWOT-analyysi

3.5.1 Vahvuudet
Kansallisessa hallinnossa asenne turvallisuutta ja yleensä kansainvälistä yhteistyötä kohtaan on myönteinen. Suomalaisilla on turvallisuusosaamista ja vakiintuneet toimintatavat. Kansalliset verkostot koetaan keskimäärin toimiviksi, joskin verkon laidoilla ollaan
liian kaukana ytimestä. Näin ollen niin virallinen kuin epävirallinenkin kannanmuodostus koetaan keskimäärin toimivaksi. Verkostot tukevat toisiaan. Julkishallinnon yksiköiden välisen yhteistyön kehittyminen vahvistaa tätä. Kansainvälistä mittaria tietoturvaosaamisen ja turvakulttuurin tasolle ei ole olemassa, joten aidon vertailun tekeminen on
haasteellista. On perusteltua arvioida, että maamme on kansainvälisen tietoturvakehityksen kärkijoukossa. Tätä ei kuitenkaan pidä tulkita siten, että tietoturvakulttuurimme olisi riittävän hyvällä tasolla.
Suomalaisilla hallinnon edustajilla on keskimäärin hyvä englannin kielen taito. Sen sijaan kielitaidon monipuolisuus ei ole riittävällä tasolla.
Hajautunut hallintokulttuuri voidaan nähdä myös vahvuutena. Voimavarojen hajauttamisella saavutetaan mahdollisimman hyvä kattavuus kansainvälisillä foorumeilla, ja
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usein samalle foorumille saadaan useamman suomalaisen hallintokunnan edustus kasvattamaan painoarvoa.
Pieni hallinto, vakiintuneet toimintatavat ja kannanmuodostuksen toimintatapojen
joustavuus ovat vahvuuksia, koska ne yhdessä mahdollistavat joustavan ja nopean päätöksenteon kaikilla päätöksenteon tasoilla.

3.5.2 Mahdollisuudet
Turvakulttuurin tasoa on nostettu aktiivisesti, joskin tällä saralla on vielä työtä tehtävänä. Esimerkiksi turvakulttuurin muutoksen johtamisen kausi on vasta tuloillaan. Turvallisuuskulttuurin muutoksen johtamisen kautta on mahdollisuus viedä tietoturvallisuus välineenä ja yhtenä työn kohteena osaksi johtamista. Tämä edellyttää mahdollisuutta käyttää
mittareita, joilla oman toiminnan kehittämisen tulokset voidaan todentaa.
Tietoturvallisuus on kansainvälistä. Ihmisten suhtautumisessa turvallisuusasioihin on
eroja maasta toiseen, mutta sama perusasia toistuu: tietoturvallisuus on uusi asia, ja turvallisuuskulttuurin luominen on kaikkialla työn alla. Yhteiset haasteet yhdistävät. Kansainvälisen yhteistyön kautta voidaan ennakoida tietoturvauhkia ja mahdollisuuksia. Suomi pysyy siis eturintamassa suojaamaan etujaan.
Edistyneet maat voivat levittää hyviksi havaitsemiaan käytäntöjä. Ne maat joissa resursseja on runsaasti voivat jakaa tietoa, ja hyvä kontaktiverkko mahdollistaa nopeat vastatoimet. Tietokonerikollisuuden vastaiset sopimukset ja sähköisiä allekirjoituksia koskeva lainsäädäntö ovat esimerkkejä kansainvälisestä yhteistyöstä, jossa on onnistuttu
kansallisista eroista huolimatta. Roskapostin vastainen ja CERT-verkoston toiminta ovat
myös olleet tuloksellisia.
Hyvien käytäntöjen jakaminen ja olemassa olevien käytäntöjen haastaminen auttavat
reagoimaan nopeammin ja parhaassa tapauksessa ratkaisemaan ongelman ennen kuin se
on oikeastaan tullut esille tai hyödyntämään mahdollisuus heti, kun se ilmenee. Kansainvälisyys tarjoaa myös mahdollisuuden hakea uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.
Verkottumisen merkitys kansainvälisessä tietoturvatyössä on suuri. Mikäli verkottumista tuetaan ja tulokset muodostuvat hyviksi, on tällä tavoin mahdollista tukea julkishallinnon verkottumista yleisemminkin.
Osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin foorumeihin voidaan vaikuttaa päätöksiin jo
niiden valmisteluvaiheessa. Mahdollisuuksia on sitä enemmän, mitä lähempänä Suomen
edustajat ovat päätöksenteon ja valmistelun ydintä.
Onnistuneimmillaan aktiivisuus kansainvälisessä tietoturvayhteistoiminnassa voi parantaa Suomen mahdollisuuksia EU-tasoisien palveluiden kilpailutukseen osallistumisessa. Suomalainen tietoturva-, tietotekniikka- ja viestintäosaaminen ovat hyvää kansainvälistä tasoa. Aktiivinen toiminta kansainvälisissä foorumeissa tuo tunnettavuutta Suomen
virastoille ja antaa uskottavuutta osaamisemme tasoon. Olemalla tunnettu, luotettu ja
osaava, voi suomalainen virasto voittaa kilpailutuksissa EU-tietojärjestelmien tuotantoon
liittyviä palveluita tehtäväksi Suomesta käsin.
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Mahdollisuus päästä kansainvälisiin työtehtäviin lisää valtionhallinnon haluttavuutta
työnantajana. Kansainvälisiä tehtäviä voidaan hyödyntää osana virkamiehen urakiertoa
ja houkuttimena uusia virkamiehiä rekrytoitaessa.

3.5.3 Heikkoudet
Suomal   isessa hallinnossa resurssipula ilmenee ajanpuutteena hoitaa kansainväliseen tietoturvatyöhön liittyviä tehtäviä. Kansainvälistä tietoturvatyötä tehdään tavallisesti muun
työn ohessa. Osa valtionhallinnon toimijoista on panostanut tietoturvallisuuteen merkittävästi, ja siksi myös kansainvälinen tietoturvayhteistyö on konkreettisella tavalla osa virkamiestyötä. Osassa toimijoista tietoturvatyötä ei ole koettu yhtä tärkeäksi, eikä se näy osana tulostavoitteita eikä tietoturvallisuuden tuomaa hyötyä tunnisteta.
Kyse on ensisijassa tietoturvaosaajien työtuntien jakamisesta tietoturvatyön ja muun
työn kesken, toissijaisesti tietoturvaosaajien määrästä, ja vasta tämän jälkeen rahasta.
Kansainvälisessä tietoturvatyössä on Suomen edustajan oltava virkamies, joten osallistumista ei voida ulkoistaa. Resurssien määrän aiheuttamat haasteet näyttäytyvät suoraan ja
välillisesti monien konkreettisten ongelmien taustalla. Ideoita ei saada, mikäli resurssien
puutteen takia kansainvälisiin kokouksiin ei osallistuta. Kansainvälinen verkottuminen ei
sekään onnistu kotimaasta käsin yhtä hyvin kuin paikan päällä.
Tietoturvallisuuden substanssi on toisinaan vaikeaa. Kieli- ja kulttuurierot, erilainen
lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö tuovat omat mutkansa asioiden käsittelyyn. Kansainvälinessä yhteistyössä tulevat aina esiin maiden ja maaryhmien väliset tavoitteet. Maat ja
maaryhmä muodostavat liittoutumia, ja kulissien takana tehdään lobbausta. Kansainvälisessä tietoturvayhteistyössä ”blokkiutumista” ei esiinny yhtä paljon kuin monella muulla
kansainvälisen yhteistyön alueella, mutta aivan vieras ilmiö se ei ole.
Kansainvälisten foorumien työskentelyyn osallistuvilta vaaditaan kielitaitoa, substanssin tuntemusta, yleissivistystä ja ulospäinsuuntautuneisuutta. Kielitaito on perustyöväline
kansainvälisissä kokouksissa, ja lisäksi sillä voidaan lyhentää kansalliseen kannanmuodostukseen käytettyä aikaa, kun asiat voidaan käsitellä ennen asiakirjojen käännösprosessin päättymistä Suomessa. Pääseminen merkittävään asemaan foorumissa tai alatyöryhmässä (esimerkiksi puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai sihteeriksi) avaa
mahdollisuuksia osallistua tiiviimmin epäviralliseen ja viralliseen valmisteluun sekä mahdollistaa omien kantojen tuomisen paremmin esiin. Englannin kielen taito ja substanssiosaaminen ovat vahvuuksia, mutta vaikuttamis- ja esiintymistaidoissa maamme edustajat eivät aina pärjää vertailussa.
Tiedon jakamisen ongelma tiivistyy tilanteeseen, jossa samanaikaisesti on liikaa ja
liian vähän tietoa. Tietoturvallisuutta koskeva tieto hukkuu muuhun informaatiotulvaan.
Toisaalta myös tietoturvallisuustietoa on tarjolla niin paljon, että olennaisen erottamiseen
tehtävän kannalta epäolennaisesta ei ole aikaa. Toisaalta verkkojen reunalla olevien toimijoiden voi olla vaikea ylipäätään saada tietoa.
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Toinen tiedon jakamisen heikkous on hiljaisen tiedon siirtäminen. Erityisesti virkamiesten eläköityessä tai normaalissa tehtäväkierrossa osaaminen tulisi saada siirrettyä
seuraajille. Henkilövaihdokset foorumeihin osallistujien kohdalla aiheuttavat katkoksia:
hiljainen tieto ei siirry, eikä aina virallinen asemakaan yhteisössä.

3.5.4 Uhat
Tietoturvallisuuteen liittyvät uhat kasvavat jatkuvasti. On olemassa vaara, että toiminta ei
kehity tarpeeksi suhteessa koveneviin haasteisiin.
Yksi suurimmista julkishallintoa lähivuosina kohtaavista haasteista on henkilöresurssien pieneneminen. Tämä korostaa jo nyt havaittujen heikkouksien merkitystä, ja tapahtuu
samaan aikaan, kun valtionhallinnon toiminnasta johtuva tarve tietoturvaosaajille tulee
kasvamaan. On olemassa riski, että supistukset kohdentuvat myös tietoturvaresursseihin,
mikäli toimiin tämän estämiseksi ei ryhdytä.
Resurssien puute on uhan ja heikkouden puolivälissä: tilanne on vielä hallinnassa,
vaikka enemmän resursseja tulisi olla. Tulevaisuudessa tilanne kuitenkin heikkenee ilman selkeitä toimenpiteitä.
Kansainvälisten foorumien luonne ja toiminnan kypsyyden aste vaihtelee. Siksi niille osallistumista ja hyödyllisyyttä Suomelle ei tunnisteta, mikä saattaa tulevaisuudessa
johtaa resurssien kohdentamiseen väärin. Virkamiesten määrän pienentyessä ja erilaisten
foorumien määrän kasvaessa on väistämättä edessä tilanne, jossa kaikkiin ei kyetä osallistumaan.

3.6

Haasteet

3.6.1 Verkottumisen haasteet
Aiemmissa kansallisissa selvityksissä on kuvattu verkostoja organisaatioiden välillä.
Pelkkä organisaatioiden verkko ei riitä kattamaan koko yhteistyöverkkojen joukkoa, sillä
myös työhön osallistuvat henkilöt muodostavat verkon. On mahdollista, että organisaatioja henkilöverkko eivät vastaa toisiaan. Niihin voi syntyä katvealueita tai katkoksia esimerkiksi silloin, kun foorumeille osallistuvan henkilön mandaatti toimia omassa verkossaan
ja muiden kansallisten verkkojen solmupisteenä ei ole riittävän selkeästi määritelty.
Kotimainen julkishallinnon keskeisten toimijoiden henkilösuhdeverkko on kohtuullisen suppea mutta laajenemassa, sillä tietoturvallisuus on arkipäiväistymässä osaksi kaikkea toimintaa. Henkilösuhdeverkot näyttävät olevan monista verkoista muodostuva verkkojen verkosto. Henkilöt, jotka ovat yhtymäpisteissä tuntevat yleensä muut verkkojen
yhtymäpisteissä olevat henkilöt, mutta ongelmallisia ovat verkon laidat. Kun verkon laidalla oleva henkilö haluaa yhteyden toiseen henkilöön, sen saaminen on usein vaikeaa.
Ei tiedetä kuka tietää tai miten tähän saa yhteyden.
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Käytännön esimerkkejä verkostoon liittyvistä ongelmista on muitakin:
• ei tiedetä, kuka on kiinnostunut jostain asiasta
• ei tiedetä, kuka on kansallinen edustaja foorumissa
• ei tiedetä, kuka osallistuu foorumin seuraavaan kokoukseen
Kansainvälisen verkoston muodostuminen on ratkaisevasti kiinni henkilön omasta aktiivisuudesta sekä kieli- ja kommunikointitaidoista. Tämä verkko linkittyy kotimaiseen vastaavaan kunkin kansainväliseen yhteistyöhön osallistuvan hallinnon edustajan kautta. Verkostojen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa.
Tärkeä havainto on, että foorumeihin osallistuvat organisaatiot yleensä tiedetään, mutta henkilöt tunnetaan huomattavasti heikommin. Mikäli asiaan osallistuvat henkilöt ovat
tiedossa, kotimainen ja kansainvälinen verkottuminen onnistuu yleensä kohtuullisen hyvin. Verkostoitumisen haasteet liittyvät läheisesti tiedon jakamisen ongelmiin.

3.6.2 Tiedon jakamisen haasteet
Verkoston hyöty tietoa jaettaessa on kiistaton. Henkilösuhteisiin perustuva kommunikointi on nopeampaa kuin virallinen tie; ihmiset, jotka luottavat toisiinsa puhuvat avoimemmin, ja jakavat enemmän tietoa. Verkostossa välittyy puhtaan faktatiedon lisäksi myös näkemyksiä ja mielipiteitä.
Verkostoja on haasteellista hyödyntää tiedonhankintakanavina, mikäli niitä tai verkostossa mukana olevia henkilöitä ei tunneta. Julkishallinnon tietoturvallisuuden ydinryhmään kuuluvat eli verkkojen verkon yhtymäkohdissa olevat henkilöt pitävät ongelmaa
pienempänä kuin muut; he tuntevat toisensa ja omaavat laajemman tilannekuvan.
Selvityksessä ilmeni myös, että aiemmin viestinnän määrällinen lisääminen ratkaisi ongelmia. Nyt tilanne on kääntynyt osin päälaelleen: informaatiota tulvii niin paljon,
ettei sitä ehditä omaksumaan ja jäsentämään. Samalla kuitenkin todettiin, että yhteisen
portaalin, ilmoitustaulun tai työryhmäsovelluksen puuttuminen lukeutuu kymmenen vaikuttavuudeltaan vakavimman ongelman joukkoon. Kävi myös ilmi, että joitakin työryhmäsovelluksia on käytettävissä jonkin laajemman asiakokonaisuuden hallintaan eikä niitä mielletä myös tällaisen tiedon jakamisen välineeksi. Tietoturvallisuus on kuitenkin yksi
tähän asiakokonaisuuteen kuuluvista alueista. Tästä esimerkkinä mainittakoon EUTORIjärjestelmä, joka on EU-valmistelun ja dokumentinhallinnan työväline.
Ongelma viestinnässä on poikkihallinnollinen tiedottaminen; oman organisaation sisällä viestintä sujuu hyvin. Kansainvälisen aineiston saaminen Suomeen niin myöhään,
ettei asialle jää valmisteluaikaa, koettiin haasteena.

8

Haasteiden vakavuusarviot tehtiin työryhmän työpajassa.
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3.6.3 Kansainvälisen tietoturvatyön merkityksen
tunnistaminen
Kansainvälisiä tietoturva-asioita ei vielä yleisesti pidetä riittävän tärkeinä suhteessa tietoturvallisuuden muihin osa-alueisiin. Tietoturvallisuuden yleinen arvostus on noussut, ja
sen merkitys ymmärretään laajemmin, mikä on heijastunut myös kansainvälisten tietoturvakysymysten hoitamisen arvostukseen.
Valtionhallinnon päättäjät eivät myöskään aina ymmärrä tietoturvallisuuden merkitystä suhteessa kokonaisuuteen. Osa toimijoista mieltää sen virheellisesti erilliseksi teknisluonteiseksi osa-alueeksi, jolla ei ole yhteyttä toimintojen johtamiseen ja hyvään hallintotapaan.

3.6.4 Resurssien määrän, laadun ja kohdentamisen
haasteet
Vaikutuksiltaan kaikkein merkittävimpänä kansainvälistä tietoturvayhteistyötä haittaavana asiana pidettiin niukkoja resursseja. Tärkein syy tämän taustalla on, että suomalaisten
osallistumisen tärkeyttä ei ymmärretä. Erityisesti koettiin, että hallinnon ylätasolla kansainvälinen tietoturvatyö ei saa osakseen riittävää huomiota.
Resurssien kohdentaminen vaikuttaa siihen, tehdäänkö oikeita asioita ja saavutetaanko haluttuja tuloksia. Julkishallinnon työntekijöiden työpaineet ovat kovat, joten työpanos on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Työryhmä arvioi, ettei kansainväliseen
tietoturvayhteistyöhön osallistuta riittävästi (vaikutuksiltaan kolmanneksi vakavin). Tulosten mukaan hallinnon mielestä osallistutaan oikeisiin foorumeihin, mutta niissä voisi
olla enemmän hallinnon edustajia.
Osallistujien kielitaito arvioidaan melko hyväksi, samoin kuin itse substanssin tuntemus. Sen sijaan esiintymisvalmiuksissa koettiin oltavan muita jäljessä. Osallistujien aktiivisuus vaihtelee; osassa kansainvälisiä organisaatioita suomalaiset ovat tärkeissä asemissa ja arvostettuja esiintyjiä, mutta toisissa tulisi nykyistä enemmän pyrkiä pääsemään
työryhmien johtoon ja muihin vaikutusvaltaisiin asemiin.
Kansainvälisten kokousten vaatima tilanteenmukainen käyttäytyminen ja vaikuttaminen omien tavoitteiden saavuttamiseksi ovat myös kohtia, joissa yhteistyöhön osallistuvilla keskimäärin on parannettavaa. Tilannetta voidaan kuvata siten, että suomalaisilla
on sanottavaa (substanssi), kyky sanoa asiansa (kielitaito), mutta he eivät tuo sitä esille
(esiintymisvalmiudet).
Pienellä lisäpanostuksella kansainväliseen tietoturvayhteistyön kehittämiseen voidaan
saavuttaa merkittävästi hyötyä. Jo muutaman henkilötyövuoden lisäpanostus olisi merkittävä asia, ja mahdollistaisi kansainvälisen yhteistyön täysimittaisen hyödyntämisen myös
tulevaisuudessa.

44

3 Kansainvälisen yhteistyön…

3.6.5 Kansallisen kannanmuodostuksen haasteet
Kansallisen kannanmuodostuksen ongelmat voidaan jakaa kahteen alaryhmään: Suomen
kansallisten tavoitteiden muodostamisen haasteisiin ja varsinaiseen kannanmuodostukseen liittyviin vaikeuksiin. Yksittäiskysymyksissä kannanmuodostus tehdään ennalta asetettujen tavoitteiden ja tapauskohtaisten argumenttien pohjalta.
Kannanmuodostus voi olla reaktiivista kannanmuodostukseen käytettävissä olevan
ajan lyhyyden vuoksi. Kansainvälinen tietoturvayhteistyö on Suomessa pienen joukon
käsissä. Kannanmuodostusta ei välttämättä tehdä riittävän laajan osallistujajoukon kesken, ja sekä tavoitteiden että kantojen muodostaminen perustuu muutaman osallistujan
subjektiiviseen päätökseen.
Virallinen kannanmuodostus voi olla hidasta (jos esimerkiksi päätös vaaditaan eduskunnalta), mutta hitaus ei ole virallisen kannanmuodostuksen vallitseva piirre. Virallisen
kannanmuodostuksen haaste on saada toimivaltainen viranomainen osallistamaan muita asiantuntijoita.
Tilannetta vaikeuttaa, että virallisen ja epävirallisen kannanmuodostuksen synkronointi on haasteellista.
Foorumeissa, joissa on edustettuna useita suomalaisia organisaatioita, ei yhteistä kannanmuodostusta nähty ongelmana sinänsä. Ylipäätään ongelmana on, että tieto kokouksen
ohjelmassa olevista kannanottoja vaativista asioita saapuu yleensä varsin myöhään.
Kansallisessa kannanmuodostuksessa virkatiehen ja hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön perustuva menettelyä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena käyttää kaikkien asioiden hoitamiseen. Epävirallisen ja ”puolivirallisen” verkoston käyttö päätöksenteon tukena
koettiin arvokkaaksi, mutta verkostojen toimintaan todettiin liittyvän myös haasteita.

3.7

Haasteiden ratkaisuvaihtoehtoja

Tässä kappaleessa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja edellä kuvattuihin ongelmiin. Useat ratkaisuista helpottavat useampaa kuin yhtä ongelmaa.

3.7.1 Verkottumisen ongelmien ratkaisuja
Tietoturvavaikuttajien verkottuminen valtionhallinnossa on hyvällä tasolla. He tuntevat
toisensa ja tapaavat säännöllisesti. Vaikuttajien määrä tulee kasvamaan, ja heidän työmäärä lisääntymään. Tämä tapahtuu samaan aikaan kuin valtionhallinnon virkamiesten kokonaismäärä pienenee. Jotta lisääntyvä tietoturvaosaamisen tarve voidaan yhteen sovittaa
vähenevään kokonaisresurssien määrään, on ryhdyttävä määrätietoisiin toimenpiteisiin.
Olemassa olevia hyvin toimivia verkkoja tulee tukea, jotta niiden toiminta jatkuu tehokkaana, ja mahdollistaa tehokkuuden kasvun. Verkostot edistävät osaamisen siirtymis-
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tä, tietoa työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä toimivista ratkaisuista.
Tärkeä keino verkottumisen edistämiseen on yhteistilaisuudet. Kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön osallistuville voidaan järjestää yhteinen seminaari tai muu tapaamismahdollisuus esimerkiksi jonkin muun tietoturvatapahtuman yhteyteen. Tämä nostaa
asian profiilia ja lisää mahdollisuuksia laajentaa verkostoa. Uusien verkkoon tulleiden virkamiesten ottaminen mukaan on ehdottoman tärkeää, ja tästä tulee niin esimiesten kuin
verkostoon jo kuuluvien pitää huolta.
VAHTI:n järjestämät tilaisuudet toimivat hyvänä tukena verkostoille, ja niiden laajuutta, tiheyttä ja asiasisältöä tulee edelleen kehittää. Tilaisuuksia pidetään jo nykyisellään hyvinä ja antoisina, mutta niitä voitaisiin täydentää esimerkiksi tiettyyn aiheeseen keskittyvällä työpajalla tai seminaarilla tilaisuuden yhteydessä.

3.7.2 Tiedon jakamisen ongelmien ratkaisuja
Viestinnällisten ongelmien ratkaisu ei lähde tiedottamisen määrän lisäämisestä. Tiedotusta voidaan sen sijaan parantaa asiasisällön selkeämmällä ja yksityiskohtaisemmalla kuvaamisella. Tietoturvallisuuteen liittyvä tieto tulee tuoda myös selkeämmin esille silloin,
kun tietoturvakysymykset sisältyvät johonkin laajempaan kokonaisuuteen. Tietoturvallisuus tulee tunnistaa keskeiseksi asiasanaksi dokumentinhallintajärjestelmissä ja muissa
asianhallintajärjestelmissä. Näin menetellen viestintä kohdentuu ja aikaistuu luonnollisella tavalla. Tiedonvaihtoa ja liiallisen henkilöitymisen estämistä voidaan tukea sähköisillä ryhmätyövälineillä. Ratkaisun on oltava helppokäyttöinen, ja sitä voidaan laajentaa
muuhunkin tietoturvatyöhön.
Tiedottaminen on osa menestyksekästä kansainvälisen tietoturvayhteistyön tehtävän
hoitamista. Tiedon jakaminen on pitkälti asennekysymys: ihmisten asenteiden muuttaminen on vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Tiedottamisesta syntyneet positiiviset kokemukset
lisäävät halua tiedottaa. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää VAHTI-toimintaa. VAHTI on arvioitu kaikkein onnistuneimmaksi poikkihallinnolliseksi työryhmäksi, joka muodostaa hyvät puitteet avoimen ja aktiivisen tiedonvaihtokulttuurin luomiselle.

3.7.3 Kansainvälisen tietoturvatyön tärkeyden esille
tuominen
Kansainvälisen tietoturvatyön tärkeyden tuominen esille tapahtuu pääasiassa kolmella tavalla:
• hyvän, pitkäjännitteisen työn tekeminen sekä kansallisen osaamisen ja tavoitteiden
9

Valtion tietohallinnon kehittämisen arviointi - loppuraportti, Cap Gemini Ernst & Young, 2003 sekä Valtion tietohallinnon kehittämisen arviointi -selvitys, 5/2003.
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vieminen kansainvälisille areenoille. Näin voidaan osoittaa, että suomalaisilla on annettavaa, ja että työllä saavutetaan tuloksia, jotka hyödyttävät mukana olevia osapuolia.
• vaikuttaminen poliittiseen ja virkamiesjohtoon
• kansainvälisen tietoturvatyön saaman julkisuuden lisääminen; esiintyminen puhujana
sekä kirjoittamalla lehtiartikkeleita ja blogeja ovat keinoja julkisuuden lisäämiseksi.

3.7.4 Resurssien lisääminen ja niiden kohdentaminen
Yleisellä tasolla ei ole olemassa ongelmaa resurssien kohdentamisesta väärään kansainväliseen tietoturvatyöhön. Työhön osallistuvat pitävät foorumeita, joihin he osallistuvat
hyödyllisinä ja yleensä myös melko tehokkaasti toimivina. Sen sijaan työhön käytettävän
ajan puutteen aiheuttamat haasteet voidaan hallita vain korostamalla kansainvälisen tietoturvatyön merkitystä ja suuntaamalla huomiota kansainväliseen tietoturvatyöhön. Toiminta- ja taloussuunnittelu ja tietoturvatoiminta tulee kytkeä kiinteästi toisiinsa, ja tietoturvatyö tulee tunnustaa toiminta- ja taloussuunnittelussa yhdeksi suunnittelualueeksi. Myös
kansainvälisen tietoturvayhteistyön tavoitteet ja sen vaatimat resurssit on syytä käsitellä
osana TTS- ja muuta suunnittelua.
Hyvien foorumien määrä lisääntyy ja nykyisten foorumien toiminta aktivoituu. Tällöin tulee valikoida sellaiset, joiden toiminta on osallistuvan organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeää. Foorumien valintaan vaikuttaa luonnollisesti
myös kansallisten tavoitteiden asettaminen.
Päällekkäinen edustus ei ole tällä hetkellä ongelma, mutta jotta siitä ei muodostuisi
sellaista, on osallistumista eri foorumeille koordinoitava. Lisäksi on pidettävä huolta, että
nykyinen hyvin toimivaa vastuujako eri hallinnonalojen ja yksiköiden välillä säilyy. Samalla on kiinnitettävä huomiota verkostojen toiminnan tukemiseen, jotta tiedon kulkua
voidaan edistää. Sen kannalta verkkojen yhtymäkohtien avainhenkilöt ovat siis erityisen
tärkeitä, ja näiden ”solmujen” toimintaedellytyksiä tulee tukea.
Joissain tapauksissa Suomea edustava organisaatio ei ole täysin oikea, mutta kyse on
yksittäistapauksista.
Suomalaisten virkamiesten aktiivisuuden lisääminen foorumeilla voi olla paikallaan.
Osassa kansainvälisiä organisaatioita suomalaiset ovat tärkeissä asemissa ja arvostettuja
esiintyjiä, mutta toisissa voitaisiin hakeutua enemmän työryhmien johtoon ja muihin asemiin joissa on mahdollisuus vaikuttaa. Vaikuttamis- ja kommunikaatiotaitojen opettaminen on mahdollista. Nuorten korkeakoulutettujen valmiudet kansainvälisiin tehtäviin ovat
merkittävästi paremmat kuin aiempien virkamiessukupolvien.
Osallistujien kielitaito (ainakin englannin osalta) arvioidaan melko hyväksi kuten
myös itse substanssin tuntemus. Tarve osaajista tulee lisääntymään tulevaisuudessa, kun
tietoturvallisuuden merkitys kasvaa. Valtionhallinnon henkilömäärä tulee supistumaan,
jolloin rekrytoitavien tietoturvaosaajien laadun merkitys korostuu. On pyrittävä palk-
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kaamaan henkilöitä, joilla on kyky käsitellä laajoja asioita, hyvä kielitaito sekä muut
kommunikaatiotaidot. Kansainvälisyys on ehdottomasti nähtävä myös mahdollisuutena
rekrytoinnissa. Monet nuoret haluavat työskennellä kansainvälisissä tehtävissä, eikä valtionhallintoa aina mielletä hyväksi paikaksi niihin pääsemiseksi. Mahdollisuutta kansainvälisiin tehtäviin tulee korostaa rekrytointi-ilmoituksissa ja sisäisissä hauissa.
Usein Suomen edustus henkilöityy. Sama henkilö edustaa maatamme vuosikausia ja
hänellä on vahvaa substanssiosaamista. Henkilön ollessa estynyt on harkittava sijaisen lähettämistä. Mikäli edustus vaatii johonkin laajaan asiakokonaisuuteen perehtymistä, on
perusteltua, ettei sijaista lähetetä. On vaara, että sijainen voisi toimia ainoastaan hyvin rajatusti. Jos taas virkamies on estynyt edustamasta Suomea, ja joku toinen hallitsee asian
riittävässä määrin, on sijaisen lähettäminen perusteltua. Päätökset tulee siis tehdä tapauskohtaisesti mutta hyvissä ajoin, jotta varamies tietää seurata foorumin tapahtumia.
Valtiovarainministeriön kansainvälisen tietoturvatyöhön osoitettujen resurssien vahvistaminen auttaisi monella tavalla. Kansallisen kannanmuodostuksen kehittäminen, suomalaisten toimijoiden keskinäinen tiedonvaihto ja ulkomailta saatavien ideoiden ja hyvien toimintatapojen käyttöönotto hyötyisivät tästä panostuksesta merkittävästi. Maamme
osallistuminen ja työn vaikuttavuus lisääntyisivät.

3.7.5 Kansallisen kannanmuodostuksen kehittäminen
Suomen kannalta keskeiset kansainväliset tietoturvallisuuteen ja Suomen tavoitteisiin vaikuttavat asiat tulee tunnistaa, ja jo etukäteen huolehtia siitä, että tarpeet on huomioitu periaatepäätöksissä, lainsäädännössä ja hallinnon ohjeissa. Lait, asetukset ja ohjeet on pidettävä ajan tasalla.
Virallisessa kannanmuodostuksessa noudatetaan virkatietä sekä vastuunjakoa, joka
määritellään laissa valtioneuvostosta, hallintolaissa ja valtioneuvoston ohjesäännössä (ks.
2.2). Virallisen kannanmuodostuksen rinnalla tulee hyödyntää epävirallisia kanavia sekä
olemassa olevia kannan muodostuksen kannalta tärkeitä elimiä, kuten VAHTIa.
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Kehitysehdotusten
toteuttaminen

Merkittävä osa edellä kuvatuista kehittämisehdotuksista on toteutettavissa osana muuta valtionhallinnon kehittämistyötä. Työryhmä ehdottaa seuraavia valtionhallinnon kansainvälisen tietoturvayhteistyön kehityskohteita, jotka joko projektoidaan tai niiden edistymistä seurataan:
1) Valtioneuvoston periaatepäätösten ja kansainvälistä tietoturvallisuutta koskevien normien merkitystä tietoturvatyön kannalta tulee korostaa. Molemmissa muodostetaan
merkittävä osa kansallisista tavoitteista kansainvälisessä tietoturvayhteistyössä. Periaatepäätöksiä uudistettaessa tai uusia laadittaessa tulee aiempaa selvemmin huomioida tietoturvallisuus; erityisesti kansainvälinen yhteistyö. Säädösten ja ohjeiden pitäminen ajan tasalla ja niiden valikoiva käännöstyö lisää kansallisen kannanmuodostuksen
toimivuutta ja suomalaisten mahdollisuuksia ennakoivaan vaikuttamiseen kansainvälisillä foorumeilla.
2) Valtionhallinnon ohjauksen kannalta keskeinen on toiminnan ja talouden suunnittelu
(TTS-prosessi ). Toiminta- ja taloussuunnittelu ja tietoturvatoiminta tulee kytkeä toisiinsa entistä tiiviimmin: tietoturvatyö tulee tunnustaa TTS:n yhdeksi suunnittelualueeksi. Erityisesti osallistuttaessa kansainväliseen yhteistyöhön, on tavoitteiden oltava
selkeästi esillä tuloskortissa tai muussa johtamisen välineessä. Näin TTS:n kautta on
mahdollista parantaa henkilöresurssien riittävyyttä.
3) VAHTI-verkostoja tulee vahvistaa kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön liittyvän
toiminnan osalta. Seminaareihin kutsutaan eri foorumeille osallistuvia ja pidetään kansainvälisen yhteistyön tuloksia käsitteleviä esityksiä. Työryhmä ehdottaa, että kansainvälisen tietoturvallisuusteeman käsittelyyn varataan päivä vuoden 2007 seminaarisuunnitelmassa, ja että kansainvälistä tietoturvayhteistyötä käsitellään myös tämän
jälkeen myöhemmin päätettävällä tavalla.
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4) Varamiesjärjestelmän luominen. Kukin kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön osallistuja arvioi esimiehensä kanssa, onko tarpeen nimetä varamies. Mikäli edustetaan ensi
sijassa Suomea, on nimeäminen lähtökohtaisesti perusteltua. Asian toteutumista voidaan seurata kyselyn avulla.
5) Ryhmätyötä tukevien sähköisten työvälineiden käyttömahdollisuuksia tiedon jakamiseksi tulee selvittää. Tämä vaatii jonkin ministeriön (lähinnä VM:n) tietohallinnon resurssien käyttämistä selvitystyön tekemiseksi. Alkuun on syytä lähteä liikkeelle
pienellä budjetilla, sillä uusien toimintatapojen keskeisin este ei ole teknologia vaan
asenteet. Työryhmä ehdottaa, että VM käynnistää selvityksen ryhmätyön tukemisesta
nykyisiä ryhmätyövälineitä hyödyntäen.
6) Virkamiesten vaikuttamis- ja esiintymistaitoja tulee kehittää oikein kohdentuvalla
koulutuksella. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuvien kohdalla suositellaan sekä
kieli- että vaikuttamis- tai esiintymiskoulutusta. Suositellaan, että kaikki, jotka osallistuvat säännöllisesti kansainväliseen yhteistyöhön saavat osallistua vaikuttamis-,
neuvottelu, tai muulle vastaavalle kurssille. Kielitaidon ylläpitämiseksi tarpeellisia
ammattilehtiä ja -kirjoja tulee hankkia riittävästi. Ammatillisesta perusosaamisesta tulee luonnollisesti huolehtia osana osaamisen kehittämistä. Substanssi- ja muusta osaamisesta on pidettävä huolta erityisesti uusia virkamiehiä rekrytoitaessa.
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Liite 1: Luettelo haastatelluista
henkilöistä ja haasteiden
priorisointiin osallistuneista
henkilöistä organisaatioittain
sekä anonyymihaastattelun
antaneet valtionhallinnon
yksiköt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSC, tietohallintopäällikkö Urpo Kaila
Elinkeinoelämän keskusliitto, puheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell
Elinkeinoelämän keskusliitto, yritysturvallisuustoimiston päällikkö Kalevi Tiihonen,
FiCom, varautumispäällikkö Kari Wirman
Huoltovarmuuskeskus, valmiuspäällikkö Veli-Pekka Kuparinen ja apulaisjohtaja Ilkka Kananen
Ilmailulaitos (Finavia), tietohallintopäällikkö Eeva Björklund
kauppa- ja teollisuusministeriö, eritysasiantuntija Tuija Ypyä
liikenne- ja viestintäministeriö, apulaisosastopäällikkö Kristiina Pietikäinen
maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Juha Palonen
Netum Oy, johtava konsultti Olavi Köngäs
Nokia Oyj, Director Corporate Relations, Chiefsec Urho Ilmonen,
oikeusministeriö, eritysasiantuntija Timo Erjansola
oikeusministeriö, lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin
Poliisin tietohallintokeskus, PTHK (anonyymihaastattelu)
Poliisin tietohallintokeskus, johtaja Heikki Riippa
puolustusministeriö, tietohallintojohtaja Sauli Savisalo
Puolustusvoimat, Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosasto, eversti Kyösti Halonen
sisäasiainministeriö, tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola
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sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Kari Santalahti
Stakes, tutkimusprofessori Pekka Ruotsalainen
Suomen Pankki, turvallisuuspäällikkö Veli-Matti Lumiala
Suojelupoliisi (anonyymihaastattelu)
Tampereen Teknillinen yliopisto, tietohallintopäällikkö Jussi-Pekka Pispa
Tekes, tietohallintojohtaja Harri Eskola
TIEKE, kehityspäällikkö Timo Simell
TietoEnator, Chief Security Officer Erkki Heliö
Tietosuojavaltuutetun toimisto, tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio
Tietoturva ry, puheenjohtaja Jari Pirhonen
Tilastokeskus, tietoturvapäällikkö Eero Koljonen, sovellusasiantuntija Eija Reinert
ja lakimies Johanna Rantanen
Työministeriö, tietohallintopäällikkö Heikki Haukirauma
ulkoasiainministeriö, alivaltiosihteeri Hannu Himanen
ulkoasiainministeriö, ulkoasiainneuvos, NSA Timo Repo
Valtioneuvoston EU-sihteeristö, valtiosihteeri Antti Peltomäki
valtioneuvoston kanslia, neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika
valtionvarainministeriö, ylijohtaja Jorma Karjalainen
valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Mikael Kiviniemi
valtiovarainministeriö, Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö, tietohallintojohtaja Kari Kekki
Viestintävirasto, johtaja Timo Lehtimäki
Väestörekisterikeskus, yksikönjohtaja Tapio Aaltonen
Väestörekisterikeskus, ylitarkastaja Tuire Saaripuu
WM-data Oy, tietoturvakonsultti Mikko Jakonen

Liite 2: Tietoturva
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foorumit
BSI
British Standards Institution
www.bsi-global.com
Britannian standardointi-instituutti.
BSI
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
www.bsi.bund.de
BSI on Saksan liittotasavallan tietotekniikan turvallisuusviranomainen.
CEN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
www.cenorm.be
Euroopan standardointikomitea, jonka toimialaan kuuluvat kaikki tekniikan alat paitsi
sähkö- ja teletekniikka. Se toimii EEA-alueella luoden vapaaehtoisia teknisiä standardeja
työ- ja kuluttajaturvallisuuteen, verkkojen yhteensopivuuteen, ympäristönsuojeluun, tutkimus- ja kehitysohjelmien hyödyntämiseen sekä julkisiin hankintoihin.
CERT
Computer Emergency Response Team
www.cert.org,, www.cert.fi, http://www.csc.fi/funet
Tietoturvallisuutta edistävien organisaatioiden maailmanlaajuinen verkosto, joka välittää tietoa tietoverkkoihin kohdistuvista tietoturvariskeistä ja järjestää asiantuntija-apua ja
koulutusta niiden torjumiseksi. Suomessa verkkoon kuuluvat Viestintävirasto ja yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteinen Funet CERT.
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Common Criteria
www.commoncriteriaportal.org
Common Criteria -standardi (ISO/IEC 15408) määrittelee kriteerit, joiden avulla tietoturvallisuutta voidaan arvioida.
EDA
European Defence Agency
www.eda.europa.eu
Euroopan puolustusvirasto.
EDPS
European Data Protection Supervisor
www.edps.eu.int
Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton valvontaviranomainen, jonka perustehtävänä on valvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 45/200110 säännösten ja
muiden asiaan liittyvien säädösten soveltamista yhteisöjen toimielinten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.
EDUCAUSE
www.educause.edu
EDUCAUSE on voittoa tavoittelematon organisaatio jonka tarkoitus on edistää korkeakoulutusta informaatioteknologiaa hyödyntämällä.
EEMA
Independent European Association for e-business (ent. European Electronic Messaging
Association)
www.eema.org
Sähköisen viestinnän ja asioinnin eurooppalainen yhteistyöorganisaatio
EESSI
European Electronic Signature Standardization Initiative
www.ictsb.org/EESSI_home.htm
Sähköisen allekirjoituksen lainsäädäntöön liittynyt ICTSB:n alainen foorumi, joka analysoi ja seurasi sähköisen allekirjoitukseen liittyvän direktiivin implementaatiota. Jäseninä olivat ICTBS:n jäsenorganisaatiot, komissio, kansainvälinen kauppakamari, EEMA ja
HLSG. EESSI:n toiminta lopetettiin vuonna 2004.

		Asetus yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (18.12.200)
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eEurope
Komission vuonna 1999 käynnistämä aloite jonka Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuonna
2000. Aloite on osa Lissabonin strategiaa. Sen päätavoitteet ovat saattaa kaikki kansalaiset, kodit, yritykset, koulut ja julkinen hallinto digitaaliaikaan ja verkkoympäristöön, luoda digitaalista osaamista tukemalla tietotekniikkaa suosivaa yrittäjähenkisyyttä sekä varmistaa, että tietoyhteiskunnan mahdollisuudet ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla.
EGC
European Governmental CERTs
Eurooppalaisten valtiollisten CSIRT-ryhmien muodostama vapaamuotoinen ryhmittymä,
jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä jäsenistönsä kesken tietoturvaloukkausten käsittelyyn liittyvissä asioissa sekä pyrkiä synnyttämään lisää kansallisia CSIRT-ryhmiä.
Nykyisinä jäseninä ovat Suomi, Ruotsi, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja Hollanti.
ENISA
European Network and Information Security Agency
http://www.enisa.eu.int/
Euroopan verkko- tietoturvaviraston tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita, EU:n toimielimiä ja yritysmaailmaa ehkäisemään ja käsittelemään verkko- ja tietoturvaan liittyviä ongelmia sekä löytämään niihin ratkaisut. ENISA on perustettu vuonna 2004.
ESA
European Space Agency
www.esa.int
ESA:n tehtävä on kehittää Euroopan kykyä avaruuslentojen tekemiseen ja varmistaa, että sijoitukset avaruuteen tuottavat jatkuvasti hyötyä Euroopan kansalaisille. ESA:ssa toimii Security Committee (SC) joka on ESAn korkein turvallisuusasioita käsittelevä elin.
SC käsittelee sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä tietoturvallisuuden asioita. Se hyväksyy hankkeiden turvallisuusohjelmat, tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset seuraten myös tietoturvastrategian toteutumista ja kehittämistä.
eTEN
europa.eu.int/information_society/activities/eten
Euroopan yhteisön ohjelma, jolla edistetään televerkkopohjaisten palvelujen (verkkopalvelujen) käyttöönottoa Euroopan laajuisesti. Ohjelmassa keskitytään voimakkaasti julkisiin palveluihin erityisesti niillä aloilla, joilla Euroopalla on kilpailuetu. Ohjelman tavoitteena on nopeuttaa sellaisten palvelujen käyttöönottoa, joiden avulla voidaan jatkossakin
toteuttaa kaikkien kansalaisten osallisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen tähtäävää eurooppalaista yhteiskuntamallia.
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EGC
European Goverment CERTs
EGC on valtiollisten CERT-toimijoiden vapaamuotoinen ryhmä.
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
www.etsi.org
ETSI on Euroopan alueen teletekninen standardointilaitos. Riippumaton ja voittoa tuottamaton yhteisö, jonka päämääränä on tuottaa telekommunikaatioalan standardeja.
EURODAC
EURODAC on Euroopan unionin komission ylläpitämä sormenjälkirekisteri, johon tallennetaan turvapaikanhakijoiden ja luvattomasti rajan ylittäneiden henkilöiden sormenjäljet. Tavoitteena on vähentää turvapaikkahakemusjärjestelmän väärinkäyttöä EU-maissa.
EUMETSAT
European Organisation for Exploitation of Meteorological Satellites
www.eumetsat.int
Euroopan sääsatelliittijärjestö, joka tuottaa reaaliaikaisia
sääsatelliittikuvia ja tarjoaa jäsenmailleen mahdollisuuden osallistua satelliittien keräämän datan sovellusohjelmiin.
Europol
European Police Force
www.europol.europa.eu/
Europol on EU-maiden poliisiorganisaatioiden järjestö, jonka toiminta käynnistyi vuonna 1999. Sen toimivaltaan kuuluvat laittoman huumausainekaupan, laittoman maahanmuuton, ydin- ja radioaktiivisten aineiden laittoman kaupan, ihmiskaupan ja varastettujen kulkuneuvojen laittoman kaupan sekä näihin rikoksiin liittyvän rahanpesun estäminen
ja torjuminen. Europolin kautta jäsenmaat voivat vaihtaa rikostiedustelu- ja muuta tietoa
keskenään. Europolin rooliin kuuluu myös neuvonta, tutkimusten koordinointi sekä tutkinnan kehittäminen.
EU/TESTA
Trans European Services for Telematics between Administrations
EU:n suljettu IP-verkko, joka tarjoaa tietoturvallisen tavan välittää tietoa eri maiden ministeriöiden välillä.
ECMWF
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
www.ecmwf.int
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Euroopan keskipitkien numeeristen säämallien kansainvälinen
kehittämiskeskus. ECMWF kehittää myös meteorologisen IT-ympäristön tietoturvallisuutta ja organisoi mm. vuosittaisen Security tapahtuman jäsenmailleen.
FIRST
Forum of Incident Response and Security Teams
www.first.org
Kansainvälinen yksityisoikeudellinen järjestö, jonka toimenkuvaan kuuluu tietoturvauhkista tiedottaminen sen jäsenille ja tietoturvaloukkausten ehkäisyyn, havaitsemiseen ja
loukkauksista toipumiseen tähtäävä yhteistyö.
Galileo Security Board
Galileo-järjestelmän suojauskomitea.
IDA
Interchange of Data between Administrations
http://ec.europa.eu/enterprise/ida/index_en.htm
IDA (Interchange of Data between Administrations) ohjelma kehittää hallintojen välistä tiedonvaihtoa ja siinä käytettäviä yleisiä ratkaisuja. IDA-ohjelma muodostuu kahdesta
päätöksestä. Yhteistä etua koskevat hankkeet ovat sektorikohtaisia tiedonvaihtojärjestelmiä, joilla tuetaan yhteisön politiikkaa koskevien päätösten toteuttamista.
IETF
Internet Engineering Task Force
www.ietf.org
IETF on tärkein Internetin standardeja luova organisaatio. IETF on avoin kansainvälinen
yhteisö suunnittelijoille, operaattoreille, palveluntarjoajille ja tutkijoille. Tekninen kehitystyö tehdään pääasiallisesti työryhmissä (working group), jotka on jaettu useisiin aihealueisiin.
Interpol
www.interpol.int
Interpol toimii maailmanlaajuisena järjestönä, jonka tehtävänä on toteuttaa mahdollisimman laajaa yhteistoimintaa jäsenmaiden rikospoliisiviranomaisten välillä. Järjestöön kuuluu 184 jäsenmaata, joiden välillä on nopea ja tehokas tietoverkko.
ISACA
Information Systems Audit and Control Association
www.isaca.org
ISACA kehittää ja edistää tietojärjestelmätarkastusta, tietoturvallisuutta ja hyvää tietojär-
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jestelmien rakentamis- ja tietojenkäsittelytapaa. ISACA kehittää ja ylläpitää myös tietoturvasertifikaatteja (mm. CISA, Certified Information Systems Auditor).
2

(ISC)
International Information Systems Security Certification Consortium
www.isc2.org
Voittoa tavoittelematon sertifiointiorganisaatio (mm. CISSP, Certified Information Systems Security Professional).
ISF
Information Security Forum
www.securityforum.org
ISF on riippumaton, tietoturvallisuuden yhteistyötä tekevä järjestö. Vuonna 2006 jäsenenä oli yli 280 organisaatiota, joiden joukossa on sekä yrityksiä että viranomaisia. Toimintamuotoja ovat mm. käytännönläheinen tutkimus, parhaiden käytäntöjen tunnistaminen,
benchmarking ja vuosittain järjestettävät konferenssit.
ISO
International Organization for Standards
www.iso.org
ISO on kansallisten standardointiorganisaatioiden verkosto, johon kuuluu jäseniä 146
maasta. Se on ei-valtiollinen yhteistyöelin, jonka jäsenet eivät edusta maansa hallituksia.
Tästä huolimatta ISO:lla on keskeinen asema julkiseen ja yksityiseen sektorin liittyen.
Jäsenorganisaatiot ovat suurelta osin joko valtiollisia organisaatioita tai niiden valtuuttamia toimijoita. Tietoturvallisuuden kannalta ISO:n merkittävimpiä standardeja ovat ISO
27001 ja ISO 17799 (josta tulee ISO 27002).
ITU
International Telecommunications Union
www.itu.org
Kansainvälinen organisaatio, jonka välityksellä jäsenmaiden hallitukset ja yksityiset yritykset voivat vaikuttaa mm. telekommunikaatiosektorin kehitykseen. Tietoturvallisuuden
näkökulmasta rooli on keskeinen mm. standardoinnin osalta. ITU on keskittynyt koordinoimaan ja kehittämään tietoliikennealan standardeja. Sen työ jakaantuu kolmelle sektorille: radiokommunikaatio-, standardointi- ja kehityssektori.
IWWN
International Watch and Warning Network
Tämä on Saksan sisäministeriön ja Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön kokoama yhteenliittymä, jossa on valtion CSIRT-toimijoita, poliisiviranomaisia ja lainlaatijoita
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Meridian
www.meridian2006.org
Meridian Britannian CPNI:n (entiseltä nimeltään NISCC) kokoonkutsumakriittisen infrastruktuurin turvaajien (CIP) yhteenliittymä. Meridian-osanottajien piirissä on laadittu
myös CIIP Directory.
NATO
North Atlantic Treaty Organisation
www.nato.int
Kansainvälinen sotilasliitto
NATO CCPC
Civil Communication Planning Committee
http://hq.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1107.htm
Naton tietoliikennekomitea (muut kuin sotilasverkot)
NATO NC3A
NATO Command, Control and Consultation Agency
NC3A on NATOn johtamisjärjestelmäosasto.
www.nc3a.nato.int
NATO SCEPC
Senior Civil Emergency Planning Committee
http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb140501.htm
SCEPC on Naton pysyvä siviilikriisinhallinnan suunnitteluelin.
NIST
National Institute of Standards and Technology
www.nist.gov
NIST on Yhdysvaltojen itsenäinen viranomainen. Se tukee toiminnallaan tietoturvallisuuteen liittyvien teknologioiden ja standardien kehittämistä.
OECD
Organization for Economic Cooperation and Development
www.oecd.org
OECD on kehittyneiden markkinatalousmaiden yhteistyöjärjestö, johon kuuluu 30 jäsenmaata. OECD:n yleisiksi toimintatavoitteiksi on määritelty mm. kestävän taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. Valtaosa OECD:
ssä tehtävästä työstä pyrkii tavalla tai toisella kehittämään jäsenmaiden politiikkaa eri talous- ja yhteiskuntaelämän sektoreilla. Aihealueilla - kuten tietoturva-asioissa - joilla kan-
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sallisten yhteensovittamisen tarve on ilmeinen, OECD tuottaa jäsenmaita ohjaavia normeja ja toimintasuosituksia.
OECD: ICCP
Committee for Information, Computer and Communications Policy
OECD:n tietotekniikkakomitea. Se käsittelee politiikkakysymyksiä, joilla pyritään tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta saatavien taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen
maksimointiin. Nykyisessä työohjelmassa painottuvat digitaaliseen talouteen siirtymisen
edistäminen, uusien teknologioiden leviäminen sekä osallistuminen OECD:n horisontaalisiin sähköistä kauppaa, regulaatiota ja kasvua koskeviin hankkeisiin. Tällä ICCP-komitealla on neljä alaryhmää.
OECD work on Spam
OECD:n ryhmä joka koordinoi jäsenmaiden roskapostipolitiikkaa, roskapostia ehkäisevän teknologian kehittämistä sekä hyvien käytäntöjen omaksumista.
OECD: WPISP
WPISP (Working Party on Information Security and Privacy) on pysyvä työryhmä, jonka tehtäväalueena ovat tietoturvallisuus ja tietosuoja. Se on valmistellut muun muassa
OECD:n tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat suositukset. WPISP kehittää toimintaa
laaja-alaisesti, ja sen tuloksena on syntynyt turvakulttuurikokonaisuus.
OWASP
www.owasp.org
Open Web Application Security Project
Sovellustietoturvan edistämiseen keskittyvä järjestö, joka toimii open source -periaatteella
Panta Rhei
www.panta.org
Panta Rhei on EU-jäsenmaiden maksajavirastojen tietohallinnon välinen epävirallinen yhteisö, joka kokoontuu kahdesti vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja vaihtamaan kokemuksia. Yhteisön konferensseihin osallistuu kaikkiaan 25 EU-maata sekä EU:n
komissio ja Tilintarkastustuomioistuin.
Porvoo-ryhmä
Kansainvälinen sähköisen henkilöllisyyden foorumi eli ns. Porvoo-ryhmä. Ryhmä perustettiin syksyllä 2002 kansainvälisen eEurope2002 -hankkeen yhteydessä. Sen tavoitteena
on edistää sähköisen henkilöllisyyden ja sirullisten henkilökorttien yleistymistä Euroopassa sekä yhteensopivien varmenteiden ja teknisten määritysten käyttöönottoa ja hallin-
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non palvelujen yhteiskäyttöisyyttä. Ryhmän toimintaan osallistuvat Euroopan maiden lisäksi Yhdysvallat ja eräitä Aasian maita.
Safer Internet Programme
europa.eu.int/information_society/activities/sip/
EU:n ohjelma jonka tarkoitus on edistää Internetin turvallisempaa käyttöä ja vastustaa
laittoman aineiston leviämistä.
SANS Institute
SysAdmin, Audit, Network, Security
www.sans.org
SANS institute on vuonna 1989 perustettu voittoa tavoittelematon tietoturvakoulutus-, tutkimus- ja sertifikaatio-organisaatio.
Schengen
Schengen-säännöstö säätelee ihmisten liikkuvuutta valtiorajojen yli. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa henkilöiden vapaata liikkumista.
Secman
Secman on turvallisuusalan foorumi, jonka tarkoituksena on seurata ja vaikuttaa turvallisuusalan ja turvallisuuskoulutuksen kehitykseen Suomessa, edistää jäsentensä ammattitaitoa sekä osallistua ja antaa lausuntoja yritysturvallisuuden eri osa-alueita koskeviin kehitys- ja lainsäädäntöhankkeisiin. Foorumiin kutsutaan jäseneksi alan asiantuntijoita.
Secmanin alaisuudessa toimii tietoturvallisuuteen keskittyvä foorumi, IT-Secman
SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
www.swift.com
Pankkien omistama yhteisö, joka tarjoaa asiakkailleen turvallisen viestintäkanavan ja tarvittavat ohjelmistot.
TF-CSIRT
Task Force on Collaboration of Security Incident Response Teams
Eurooppalaisten CERT-toimijoiden yhteistyöelin Nordic CSIRT-forum, pohjoismainen
CERT-yhteistyö.
Terena
Trans-European Research and Education Networking Association
www.terena.nl
Euroopan tutkimuksen ja koulutuksen verkostojärjestö, joka pyrkii osallistumaan korkea-
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tasoisen tieto- ja viestintäteknologian kehittämiseen tutkimusta ja koulutusta varten. Verkostolla on oma tekninen ohjelmansa ja sen toimintaan kuuluu mm. konferenssien järjestäminen, joista osa käsittelee tietoturvallisuuden kannalta merkittäviä asioita.
Tietotekniikan Liitto ry
www.ttlry.fi
Tietotekniikan liitto on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö.
Tietoturva ry
www.tietoturva.fi
Tietoturva - Finnish Information Security Association ry on tietoturvallisuutta ja tietoturvatietoutta yleisesti edistävä tietoturva-ammattilaisten yhdistys. Tietoturva ry tukee jäsentensä ammattitaidon kehittämistä ja edistää hyvien tietoturvatapojen noudattamista.
Yhdistys tarjoaa jäsenilleen foorumin tietoturvakokemusten vaihtoon ja parhaiden tietoturvakäytäntöjen jakamiseen. Tietoturva ry edistää kansainvälisesti arvostettua tietoturvan CISSP-sertifiointia.
VAHTI
Valtiohallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä
www.vm.fi/vahti
Valtiovarainministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän
(VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi.
Ryhmässä ovat edustettuina eri hallinnonalat ja -tasot. Työn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta ja jatkuvuutta sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi valtionhallinnon kaikkea toimintaa.
WMO
World Meteorological Organization
www.wmo.int
YK:n alainen meteorologian alan kansainvälinen järjestö.
WP29
Article 29 Data Protection Working Party
ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy
EU:n tietosuojatyöryhmä. Työryhmä on perustettu direktiivin 95/46/EY 29 artiklan mukaisesti. Se on itsenäinen EU:n neuvoa-antava elin tietosuojan ja yksityisyyden suojan
alalla.
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WSIS
World Summit on the Information Society
www.itu.int/wsis/
YK:n järjestelmän piiriin kuuluva huippukokous, jossa käsitellään tietoyhteiskunnan aiheita globaalista näkökulmasta. Yksi keskeinen aihe on tietoturvallisuus.
W3C
World Wide Web Consortium
www.w3.org
W3C kehittää yhteisiä ja yhteensopivia Internetin pelisääntöjä ja teknologioita.
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käytetyt menetelmät
Työryhmä valitsi seuraavassa kuvatun työmenetelmän konkreettisten ongelmien analysointiin. Työn alussa todettiin, että mihin tahansa ongelmaan liittyy kaksi muita tärkeämpää ominaisuutta (attribuuttia)
1. Kuinka merkittävä ongelma on eli mitkä ovat sen vaikutukset?
Vaikutuksiin otetaan mukaan aikatekijä: onko ongelma pahenemassa, ratkeaako se itsestään ajan kuluessa ja pysyykö se vakaana. Vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon kuinka laajasti ongelma vaikuttaa, mitkä ovat sen seurannaisvaikutukset ja onko
kyseessä todellinen ongelma vai asia, joka enemmän näyttää ongelmalta kuin on todellisuudessa sellainen.
2. Kuinka helppo kyseinen ongelma on ratkaista?
Ongelman ratkaisun helppous riippuu monista seikoista. Mitä enemmän on käytössä
resursseja, sitä vaikeammat ongelmat periaatteessa ratkeavat. Aika vaikuttaa samalla
tavalla. Julkishallinnon alatasolla ratkaisematon asia ei välttämättä ole sellainen hallinnon ylätasolla. Ratkaisun helppouden arviointi perustuu osin intuitioon, osin yleiseen
elämänkokemukseen. Mikäli tiedossa on hyviä ideoita ratkaisusta, pidetään ongelmaa
yleensä helpommin ratkaistavana.
Käyttämällä kahta kriteeriä pyrittiin välttämään tilanteita, joissa esitetään sinällään oikeita ratkaisuja ongelmiin, joiden ratkominen ei onnistu VAHTI:n tai edes koko Suomen
valtionhallinnon toimin. Ongelman merkittävyyden arvioinnin tärkeyttä ei liene tarvetta
perustella laajasti. Tulee kuitenkin muistaa, että toisinaan on syytä ratkaista pieni helppo
ongelma projektin alkuun, jotta toimintaan saadaan positiivinen henki (ns. quick wins).
Kansainvälisen tietoturvatyön haasteita saatiin esille useasta lähteestä. Jo työryhmän
toimeksiannossa oli kuvattu eräitä tärkeimmistä. Haastatteluista ja kirjallisista lähteistä
niitä löydettiin lisää. Työryhmän jäsenet esittivät kokouksissa vapaasti kaikenlaisia ongelmia, haasteita, ratkaisuja ja muita seikkoja, jotka liittyvät kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön etenkin siihen liittyvän kotimaisen yhteistyön osalta. Näistä kaikista muodostettiin
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ns. pitkä lista (yli 50 asiaa). Listalta karsittiin joitakin ongelmia, joilla ei katsottu olevan
merkitystä jatkotyön kannalta. Listan pituus ei ollut itsetarkoitus; päällekkäisyyksiä poistettiin ja vaikeasti hahmotettavia asioita jätettiin pois.
Työpajassa (ks. ed.) työryhmäedustajat arvioivat pitkän listan asioita kahdella edellä
kuvatulla kriteerillä. Kukin osallistuja edusti ensisijassa itseään, kansainväliseen tietoturvayhteistyöhön osallistuvaa virkamiestä. Vasta toissijaisesti edustettiin ministeriötä, virastoa tai hallinnonalaa. Vastaukset annettiin nimettöminä. Kuhunkin pitkän listan kohtaan
työpajaan osallistujat kirjoittivat kommentteja ja ratkaisuideoita.
Ongelman ratkaistavuuden ja vaikutusten arvioinnin skaalat olivat 0-511. Osallistujat
esittivät kukin oman arvionsa ja nämä yhdistettiin laskemalla lineaarinen keskiarvo vastauksista12. Vastausten keskiarvot sijoitettiin sirontadiagrammiin. Lopulliseen arvioon otettiin mukaan myös niiden henkilöiden arviot, jotka eivät päässeet osallistumaan workshoptilaisuuteen, mutta jotka esittivät omat arvionsa (”verkkoäänestys”).
5,0

Ratkaistavuus

4,0

H6
H33
H25
H30

3,0
H40
H15

H24
H22
H31
H45
H48
H23
H32
H26
H4
H8
H52
H51 H2
H47
H12
H10
H43
H9
H16
H14 H53 H36
H49
H13
H56 H54
H37
H35 H38
H18
2,1
H46
H29
H11
H44 H27
H3
H34
H17
H50
H39
H42
H28
H55 H7
H5 H19
H21
H1

2,0

H20

H41

1,0

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Vaikutus

Tulosta analysointiin seuraavilla tavoilla:
vaikutuksiltaan pahimmat haasteet
helpoimmin ratkaistavissa olevat haasteet
jatkotyön kannalta merkittävimmät haasteet
ongelmaryhmät ja kausaalisuhteet yksittäisten haasteiden välillä sekä niiden takana
olevat yhteiset syyt (primäärisyyt).

1.
2.
3.
4.

11

12

Ongelman vaikuttavuus: 0 – ei ole ongelmaa, 5 – ongelma on erittäin paha ja sen vaikutukset ovat laajoja. Ongelman ratkaistavuus: 0 – ongelma on mahdoton ratkaista, 5 – ongelma on ratkaistavissa helposti.
Tulosten analysoinnissa hyödynnettiin myös muita tilastollisia tunnuslukuja ja menetelmiä. Vastausten
hajonta, kahden tekijän välinen korrelaatio sekä kontrollikysymykset antoivat arvo-kasta lisätietoa.
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haastatteluista
Kansainvälisen yhteistyön foorumit ovat heterogeeninen ryhmä, joka näkyi haastateltujen
vastauksissa. Toimintatavat vaihtelevat. Toisilla osallistuminen ja kannanmuodostus perustuivat osallistuvan organisaation päätöksentekojärjestelmään, toisilla taas kanta muodostui pitkälti osallistuvan henkilön tekemien päätösten mukaan. Nämä hyväksyttiin jälkikäteen, jos tarvetta ilmeni.
Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön koettiin hyödylliseksi. Toiset pitivät sitä
ehdottoman välttämättömänä. Mielipiteet vaihtelivat kuitenkin jonkin verran. Vanhoihin
ja vakiintuneisiin yhteistyömuotoihin osallistujat kokivat osallistumisen antavan enemmän tuloksia kuin uusien foorumien jäsenet.
Haastatellut olivat käytännössä yksimielisiä siitä, että foorumeihin osallistuvien suomalaisten substanssiosaaminen on hyvää, jopa kansainvälistä huippua. Suurin osa katsoi,
että osallistujien kielitaito on yleensä riittävä, vaikkakin jäljessä maista, joihin Suomea
voidaan verrata (muut pohjoismaat ja Hollanti). Kommunikaatio- ja vaikuttamistaidot
mainittiin useimmiten asioina, joissa suomalaisilla on syytä kehittyä. Hyvätkään ideat eivät aina saa ansaitsemaansa huomiota, jos niitä ei osata markkinoida ja vaikuttaa asian
puolesta (”lobata”).
Lähes kaikille haastatelluille oli muodostunut kansainvälinen verkosto, jota pidettiin
hyödyllisenä. Tilanteissa, joissa eri maiden edustajat vaihtuivat tiheään, ei verkostoa luonnollisesti päässyt muodostumaan. Myös kokoukset joiden aikataulu oli erittäin tiivis, eivät tukeneet verkostoitumista.
Suomalaisten julkishallinnon tietoturvavaikuttajien ydin muodostaa tiiviin verkoston. Haastatellut pitivät sen toimintaa erittäin hyvänä ja joustavana. Useat haastatellut pitivät nykyisiä toimintamuotoja hyvinä, eivätkä halunneet uusia organisaatioita. Verkoston muodostumista ja sen toiminnan tukemista kaikki pitivät tarpeellisena, mutta keinot
vaihtelivat. Suurin osa katsoi, että verkostoituminen tapahtuu itsestään, kun siihen annetaan tilaisuus. Tällainen voi olla seminaari, sen jälkeinen iltaohjelma tai kokousten väli-
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set tauot. Osa haastatelluista piti tarpeellisena verkoston muodostumisen tukemista teknisillä välineillä, mutta osa katsoi, ettei tällä ole oleellista merkitystä.
Virallinen kannanmuodostus toimii melko hyvin ja tätä tukee erinomaisesti epä- tai
puolivirallinen verkosto. Näiden välillä ei nähty olevan ristiriitaa, sillä samat henkilöt
kuuluvat usein niin viralliseen kuin epäviralliseen verkostoon. Useimmat katsoivat, että
virallinen ja epävirallinen verkosto tukevat toisiaan.
Hallinnonalojen välinen yhteistyö toimii enemmistön mielestä hyvin, mutta osa haastatelluista katsoi hallinnonalojen välisten rajojen haittaavan toimintaa. Ministeriöissä
työskentelevät olivat tyytyväisempiä kuin muut.
Foorumille osallistutaan yleensä substanssilähtöisesti niillä käsiteltävien asioiden perusteella. Osalla foorumeista on syytä olla Suomen edustaja, mutta suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että erilaisen kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä osallistumisen
kohteita on pakko ryhtyä valikoimaan. Tämä tulee olemaan ilmeisen vaikeaa, sillä haastatellut olivat sitä mieltä, että turhaan kansainväliseen yhteistyöhön ei nykyisin osallistuta – resurssien niukkuus pitää asiasta huolen.
Osa haastatelluista seuraa tiiviisti lukuisia foorumeita. Osa taas seuraa ainoastaan sitä, johon osallistuu tai joka suoraan liittyy omaan virkatyöhön.
Yleisesti mielipide on, että osallistuminen kansainvälisiin foorumeihin tapahtuu riittävän korkealla tasolla. Näkökanta on sopusoinnussa sen kanssa, että useimpiin foorumeihin osallistutaan substanssilähtöisesti.
Haastatellut esittivät erittäin usein kantanaan, että eri maiden lainsäädännön erot näkyvät kansainvälisessä yhteistyössä, mutta eivät haittaa sitä niin paljon kuin saattaisi luulla.
Tietosuojavaltuutettujen tekemä yhteistyö mainittiin hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kansainvälisestä yhteistyöstä. Myös poliisin tekemä yhteistyö tuli esiin. Tietosuojavaltuutetun ja poliisihallinnon edustajien haastattelut tukevat käsitystä; molemmat olivat
tyytyväisiä oman toimialansa kansainväliseen yhteistyöhön, vaikka sen sisältö ja menettelytavat poikkeavat joskus suuresti toisistaan.
Suuret maat, joilla on runsaasti resursseja (Yhdysvallat, Britannia, Saksa ja Ranska)
nähtiin toimijoina, jotka ovat olleet menestyksekkäitä kansainvälisessä yhteistyössä. Pienemmistä maista mainittiin huomiota herättävän usein Norja. Myös Hollanti, Kanada ja
Pohjoismaat tuotiin toistuvasti esiin.
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Liite 5: Tietoturvallisuuteen
liittyviä kansainvälisiä normeja
•

Suomen ja NATO:n välinen turvallisuussopimus 22.9.1994

•

Suomen ja WEU:n välinen turvallisuussopimus 22.4.1997 (SopS 42/1998)

•

EU neuvoston päätös neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta (2001/264/
EY)

•

Euroopan neuvoston OSA-neuvoston ja komission päätökset.

•

Europol management boardissa tehdyt päätökset

•

Interpol järjestelmään liittyvä sopimus Interpolin kanssa

•

OECD:n suosituksia ja ohjeita:
o Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuusperiaatteet (The promotion of a
culture of security for information systems and networks in OECD countries)
o OECD Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards
a Culture of Security
o Guidelines for Cryptography Policy
o OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal
Data
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Liite 6: Voimassa olevat VAHTI		julkaisut
VAHTI 1/2007 Osallistumisesta vaikuttamiseen – valtionhallinnon haasteet
kansainvälisessä tietoturvatyössä
VAHTI 12/2006 Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa
VAHTI 11/2006 Tietoturvakouluttajan opas
VAHTI 10/2006 Henkilöstön tietoturvaohje
VAHTI 9/2006 Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt
VAHTI 8/2006 Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa
VAHTI 7/2006 Muutos ja tietoturvallisuus, alueellistamisesta ulkoistamiseen –
hallittu prosessi
VAHTI 6/2006 Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen
VAHTI 5/2006 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje
VAHTI 4/2006 Selvitys valtionhallinnon ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan
järjestämisestä
VAHTI 3/2006 Selvitys valtionhallinnon tietoturvaresurssien jakamisesta
VAHTI 2/2006 Electronic-mail Handling Instruction for State Government
VAHTI 1/2006 VAHTIn toimintakertomus vuodelta 2005
VAHTI 3/2005 Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
VAHTI 2/2005 Valtionhallinnon sähköpostien käsittelyohje
VAHTI 1/2005 Information Security and Management by Results
VAHTI 5/2004 Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
VAHTI 4/2004 Datasäkerhet och resultatstyrning
VAHTI 3/2004 Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje
VAHTI 2/2004 Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
VAHTI 1/2004 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004-2006
VAHTI 7/2003 Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa

71

Liite 6: Vahti-julkaisut

VAHTI 5/2003
VAHTI 5/2003
VAHTI 4/2003
VAHTI 3/2003
VAHTI 2/2003
VAHTI 1/2003
VAHTI 4/2002
VAHTI 3/2002
VAHTI 1/2002
VAHTI 6/2001
VAHTI 4/2001
VAHTI 3/2001
VAHTI 2/2001
VAHTI 1/2001
VAHTI 3/2000
VAHTI 2/2000

Datasäkerhetsanvisning för användaren
User´s Information Security Instruction
Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus
Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista
Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje
Arkaluonteisten kansainvälisten aineistojen käsittelyohje
Etätyön tietoturvaohje
Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus
Tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuustarkistuslista
Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje
Salauskäytäntöjä koskeva valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus
Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus
Valtion viranomaisen tietoturvallisuustyön yleisohje
Tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus
Valtion tietoaineistojen käsittelyn tietoturvaohje (uudistettavana)

Ohjeisto löytyy VAHTIn Internet-sivuilta (www.vm.fi/vahti) ja ohjeita saa myös tilattua
painotalo Editasta.
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