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Esipuhe
Valtiovarainministeriö (VM) vastaa valtion tietoturvallisuuden ohjauksesta ja
kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja
kehittämisen elimeksi. VAHTI tukee toiminnallaan valtioneuvostoa ja valtiovarainministeriötä hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa
ja sen valmistelussa.
VAHTIn tavoitteena on tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja
varautumista sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi
hallinnon toimintaa, johtamista ja tulosohjausta.
VAHTIssa käsitellään kaikki merkittävät valtionhallinnon tietoturvalinjaukset ja tietoturvatoimenpiteiden ohjausasiat. VAHTI käsittelee valtionhallinnon
tietoturvallisuutta koskevat säädökset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut
tietoturvallisuuden linjaukset sekä ohjaa valtionhallinnon tietoturvatoimenpiteitä. VAHTIn käsittelyn kohteina ovat kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet.
VAHTIn toiminnalla on parannettu valtion tietoturvallisuutta ja työn vaikuttavuus on nähtävissä hallinnon ohella myös yrityksissä ja kansainvälisesti.
Tuloksena on aikaansaatu erittäin kattava yleinen tietoturvaohjeisto (http://
www.vm.fi/VAHTI). Valtiovarainministeriön ja VAHTIn johdolla on menestyksellisesti toteutettu useita ministeriöiden ja virastojen tietoturvayhteishankkeita. VAHTI on valmistellut, ohjannut ja toteuttanut valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelman, jossa on aikaansaatu merkittävää kehitystyötä yhteensä
26 kehityskohteessa yli 300 hankkeisiin nimetyn henkilön toimesta.
VAHTI edistää verkostomaisen toimintatavan kehittämistä julkishallinnon tietoturvatyössä.
Valtionhallinnon lisäksi VAHTIn toiminnan tuloksia hyödynnetään laajasti myös kunnallishallinnossa, yksityisellä sektorilla, kansalaistoiminnassa
ja kansainvälisessä yhteistyössä. VAHTI on saanut kolmena perättäisenä vuotena tunnustuspalkinnon esimerkillisestä toiminnasta Suomen tietoturvallisuuden parantamisessa.
Tämän ohjeen on laatinut VAHTIn alainen tietoturvallisuuden yleisohjeen
VAHTI 1/2001 päivittämisen työryhmä. Ohje on viimeistelty laajan lausuntokierroksen palautteen pohjalta ja hyväksytty julkaistavaksi VAHTIn kokouksessa lokakuussa 2007.





Yhteenveto
Säädökset velvoittavat julkishallinnon organisaatioita ja niissä työskenteleviä
huolehtimaan toimintansa tietoturvallisuudesta.
Tietoturvallisuuden toteutuminen edellyttää päätöksentekijöiden sitoutumista sekä riittäviä perustietoja asiasta. Johdon ja esimiesten tulee olla selvillä
organisaatioonsa kohdistuvista yleisistä riskienhallinta- ja tietoturvatasovaatimuksista ja tietoturvallisuuden merkityksestä toiminnalle. Heidän on myös
huolehdittava, että organisaation riskienhallinta ja tietoturvallisuus ovat säädösten edellyttämällä tasolla. Vaadittavaa tasoa ylläpitävän tietoturvakulttuurin luominen ei tapahdu hetkessä. Se edellyttää jatkuvaa määrätietietoista toimintaa sekä koulutus- ja kehittämistyötä. Organisaation johto ja henkilöstö
vastaavat viime kädessä toteutuvan tietoturvallisuuden tasosta.
Tietoturvallisuus on hyvän hallinto- ja tiedonhallintatavan perusta. Se kuuluu osana kaikkeen toimintaan ja on otettava huomioon kaikissa päätöksenteon
vaiheissa sekä päätösten vaikutusten arvioinnissa.
Tietoturvallisuus on organisaation toiminnan laatutekijä. Se ei toteudu
itsestään. Jokainen johtaja ja esimies vastaavat siitä, että tietoturvavaatimukset toteutuvat hänen omassa ja vastuullaan olevan henkilöstön toiminnassa.
Sitoutumisen taso ilmenee mm. organisaation tietohallinnon, arkistotoimen,
asiakirjahallinnon, tietopalvelun ja viestinnän asianmukaisena resursointina
sekä toiminnan selkeänä organisointina ja vastuutuksina.
Johdon ja esimiesten tehtävänä on myös varmistaa, että tietoturvallisuutta
toteutetaan organisaation perustehtävän toteutumista edistävällä, tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Tietoturvallisuudesta aiheutuvia kustannuksia voidaan hallita ja alentaa sitä paremmin, mitä aikaisemmassa
vaiheessa hanketta tai toimintaa sen tietoturvatarpeet on otettu huomioon.
Ohje toimii johdantona kattavaan, Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
johtoryhmä (VAHTI) tuottamaan, hallinnon käyttöön tarkoitettuun tietoturvallisuutta koskevaan ohje- ja suositusmateriaalin. Tässä ohjeessa käsitellään
tietoturvallisuutta erityisesti sen johtamisen kannalta.
Tämä ohje korvaa aiemman VAHTI-julkaisun 1/2001 Valtion Viranomaisen
Tietoturvallisuustyön Yleisohje. Tavallisen päivityksen sijasta ohje uudistettiin
perusteellisesti, koska VAHTI-ohjeisto on edellisen ohjeen jälkeen laajentunut
merkittävästi ja yleisohjeen lähtökohdaksi haluttiin ottaa uudistuneet standardit
ja parhaat käytännöt, sekä valtionhallinnon tietoturvan 8+ -aihealuejako. Uuden
ohjeen tarkoitus on ohjata tietoturvallisuuden johtamista, sekä antaa yleiskuva ja
toimia lähdeteoksena muihin VAHTI-ohjeisiin.





Johdon tiivistelmä
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on tuottanut hallinnon käyttöön tietoturvallisuuden koko kentän kattavan ohje- ja suositusmateriaalin. Tämä ohje toimii käsikirjana ja linkkinä koko laajaan ohjeistukseen esitellen tiivistettynä sen ydinkohdat. Ohje painottaa johtamisen näkökulmaa, johdon ja esimiesten vastuuta sekä tietoturvallisuuden suunnitteluun
liittyviä toimintoja. Sen on tarkoitus antaa valtionhallinnon organisaatioiden
johdolle sekä erityisesti niiden tietohallinto- sekä turvallisuus- ja tietoturvajohdolle ja kyseisissä tehtävissä muuten toimiville suuntaviivoja tietoturvallisuuden hallintaan osana omaa toimintaansa.
Ohje on kirjoitettu ensisijaisesti valtionhallinnon tarpeet huomioiden, mutta
se on pääosin sovellettavissa myös muihin organisaatioihin. Tietoturvallisuus on
kuvattu kokonaisuutena, joka sisältää toiminnan prosessit ja ihmiset sekä tietoaineistojen ja tietojärjestelmien turvallisuuden ja varmistamisen. Pääkohteina
ovat ihmiset, prosessit, tietoaineisto, tietoteknologia ja tietojen käytettävyys.
Politiikka, ohjeet, koulutus ja siten syntynyt yhteinen ymmärrys ja toimintatapa ovat organisaation hyvän tietoturvakulttuurin perustekijöitä.
Organisaation sisäinen tietojenkäsittely, tuotanto ja asiakkaiden palveleminen riippuvat kaiken tuotannon taustalla olevien tietojen ja tietojenkäsittelyn
luottamuksellisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä – tietoturvallisuudesta.
Tietoturvallisuuden järkkyminen voi viedä perustan organisaation toiminnan
luotettavuudelta ja keskeyttää tai estää sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden
käyttämien palvelujen toiminnan. Ilman tietoturvatoimenpiteitä ja etukäteen
luotuja vararatkaisuja ei esimerkiksi yhteiskunnan tarjoamia sähköisiä palveluita ja toimintaa voida taata normaalitilanteessa eikä varsinkaan vakavissa
häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.
Johdon tehtävänä on osana omaa johtamistoimintaansa varmistaa myös
organisaation toiminnan tietoturvallisuus. Johtamisprosessin osana tulee varmistaa, että tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan taso vastaa sille asetettuja
tavoitteita ja että tietoturvatoiminnoille on varattu riittävät ylläpito- ja kehittämisresurssit. Myös henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota, sillä
korkean turvallisuuden tason voi saavuttaa vain organisaatio, jonka kaikki
työntekijät ovat hyvin motivoituneita työhönsä.
Johto käsittelee ja vahvistaa organisaation tietoturva- ja -riskienhallintapolitiikan periaatteet. Lisäksi tulee varmistaa, että johdolle organisaation eri
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tasoilla raportoidaan säännöllisesti sovitulla tavalla organisaation tietoturvatilanteesta ja -tapahtumista ja niiden mahdollisesti aiheuttamista korjaavista
toimenpiteistä.
Ohje antaa kokonaiskuvan siitä, millainen tietoturva- ja riskienhallintapolitiikan määrittelyn perusteella luotavan, hyvää tiedonhallintatapaa tukevan
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tulisi olla ja miten sen tulisi toimia.
Tämän järjestelmän avulla organisaatio voi varmistaa, että niin sen itselleen
asettamat kuin myös Valtioneuvoston valtionhallinnon tietoturvallisuudesta
antaman periaatepäätöksen ja muiden linjausten, yleisten tietoturvaperiaatteiden ja säädösten sekä valtiovarainministeriön antamien ohjeiden mukaiset
tavoitteet saavutetaan. VAHTI-toiminnan ja -ohjeistuksen tärkein tavoite on
valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittäminen.
Ohjeistus tukee organisaatiota tietoturvallisuuden suunnittelussa, toimeenpanossa ja ylläpidossa sekä tarvittavien asiakirjojen laatimisessa.

Ohjeen rakenne
Ohjeen johdannossa kuvataan tietoturvallisuuden yleisiä periaatteita ja perusteita valtionhallinnon näkökulmasta. Toisessa luvussa käsitellään tietoturvallisuuden perustaa sekä tietoturvatoiminnan organisoinnin, seurannan ja
raportoinnin periaatteet mukaan lukien riskienhallinta. Kolmannessa luvussa
tarkastellaan tietoturvallisuuden organisointia, sen liittämistä prosesseihin ja
toimeenpanoa sekä käytännön arviointia. Neljännestä luvusta alkaen käsitellään perinteisen kahdeksan osa-aluejaon kautta keskeisiä osa-alueiden alakohtia. Yhdennessätoista luvussa tarkastellaan jatkuvuuden ja poikkeusolojen suunnittelun perusteita ja kahdennessatoista luvussa tietoturvallisuudessa
käytettäviä luokitteluja.
Ohjeen liitteinä on joukko keskeisiä, organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamiseen liittyviä asiakirjamalleja. Liitteessä yksi on esitettynä mallipolitiikka- ja suunnitelmarungot. Liitteessä kaksi on lista tietoturvavastuista rooleittain. Liitteessä kolme on luettelo viimeisimmistä valtiovarainministeriön tietoturvallisuuteen liittyvistä ohjeista. Liitteeseen neljä on koottu
luettelo tietoturvaan liittyvistä säädöksistä ja niiden keskeisistä pykälistä. Liite
viisi esittelee standardeja, jotka vaikuttavat tietoturvatyöhön.
Ajan tasalla pidetty versio tästä ohjeesta sekä muuta lisätietoa löytyy VAHTIwww-sivustolta.
Tässä ohjeessa on tarkalla tasolla otettu huomioon voimassa olevat säädökset ja ohjeet. Tietoturva-alueen nopean kehityksen vuoksi on jatkuvasti käynnissä VAHTI-hankkeita, jotka tuottavat uusia linjauksia.
Parhaillaan on käynnissä julkisuuslain hyvää tiedonhallintatapaa koskevan
asetuksen uudistaminen, jolla tulee olemaan vaikutuksia useisiin tietoturvallisuuden osa-alueisiin.
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1 Johdanto
1.1

Johdatus tietoturva-ajatteluun

Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen ja palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista ja varmistamista niihin kohdistuvien riskien hallitsemiseksi sekä normaali- että poikkeusoloissa hallinnollisilla, teknisillä ja
muilla toimenpiteillä.
Tietoturvallisuuden tavoitteena on tietojen luottamuksellisuuden, eheyden
ja käytettävyyden turvaaminen laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, tuottamuksellisten tai tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta.
Valtionhallinnon tiedot, tietojärjestelmät ja palvelut ovat suomalaiselle
yhteiskunnalle välttämättömiä, taloudellisesti korvaamattomia ja valtakunnan turvallisuuden ja toimintojen kannalta elintärkeitä. Tämän kokonaisuuden
toimivuus edellyttää riittävän tietoturvallisuuden tason varmistamista.
Tehokkuusvaatimukset nopeasti kehittyvässä ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ovat tehneet tietoteknologiasta elintärkeän kaikessa toiminnassa.
Sitoutuminen tietotekniikkaan ja riippuvuus sen luotettavuudesta, toimintavarmuudesta sekä tietojen ja teknologian jatkuvasta käytettävyydestä korostaa
entisestään kokonaisvaltaisesti tietoturvallisuuden merkitystä. Sillä on keskeinen merkitys organisaation koko toiminnan hoitamisessa ja varmistamisessa
niin normaalioloissa, häiriötilanteissa, poikkeusoloissa kuin mahdollisissa erityistilanteissakin. Tietoturvallisuus on koko hallinnon laadukkuuden ja toimintavarmuuden sekä hyvän tiedonhallintatavan perusedellytys.
Tietoturvallisuuden korkea taso ja laatu ovat tärkeitä niin kansalaisten kuin
hallinnon toiminnan ja julkisuuskuvan kannalta. Tietoturvallisuuden matala
taso voi vaarantaa valtion ja kansalaisten turvallisuuden ja taloudelliset edut,
aiheuttaa vahinkojen ja tiedonmenetysten seurauksena lisätyötä ja -kustannuksia sekä heikentää viranomaisen toiminnan uskottavuutta1.
Valtionhallinnon tietoturvatoimintaa ohjaavat keskeisimmät säädökset ovat:
• arkistolaki (831/1994)
• henkilötietolaki (523/1999)
• laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
1 Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta VM 11.11.1999/0024:
00/02/99/1998
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laki valtion talousarviosta (423/1988)
asetus valtion talousarviosta (1243/1992)
laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1030/1999)
laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
perustuslain perusoikeussäännökset (731/1999)
sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004)
valmiuslaki (1080/1991)
valtion virkamieslaki (750/1994)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta
(VM 0024:00/02/99/1998)

Kukin viranomainen vastaa omalta osaltaan säädösten sekä valtioneuvoston
valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevan periaatepäätöksen toteuttamisesta ja tietoturvallisuuden kehittämisestä.
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta koskee:
• ministeriöitä, virastoja ja laitoksia
• niiden ulkopuolisilta tahoilta hankkimia tai perustamiinsa osakeyhtiöihinsä
ulkoistamia tietojenkäsittely-, tietohallinto- ja tiedonsiirtopalveluja sekä
• valtion viranomaistoimintaa hoitavia liikelaitoksia.
Organisaation tulee johtaa toimintaansa hyvän hallintotavan mukaisesti.
Hyvä tiedonhallintotapa edellyttää johdolta tulosvastuuta ja tilivelvollisuutta
sekä sitoutumista johtamistoimessa tehokkuuteen ja läpinäkyvyyteen. Tulosprismaa tulee soveltaa myös tietoturvallisuuden johtamiseen.
Kuva 1. Tulosprisma

Yhteiskunnalliset
vaikuttavuustavoitteet

S

JA
US
OH

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

UU

Tuotokset ja
laadunhallinta
- suoritteet ja julkis
hyödykkeet
- palvelukyky ja laatu

LI S

LO
S

OL
LV

TU

Miten toiminta ja talous ovat
vaikuttaneet yhteiskunnalliseen
vaikuttavuuteen

IVE

Toiminnallinen
tehokkuus
- taloudellisuus
- tuottavuus
- kannattavuus
- kustannusvastaavuus

TI L

Toiminnalliset tulostavoitteet

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Vaikuttavuus

Toiminnalliset tulokset
(joihin johtamisella
voidaan vaikuttaa)
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Tietoturvallisuus ja sen tuloksekas johtaminen edellyttää johdon sitoutumista
tietoturvallisuuden kehittämiseen. Johdon on myös taattava tietoturvatoiminnan tarvitsemat resurssit. Organisaation on kehitettävä kyky liittää tietoturvallisuus osaksi jokapäiväistä johtamistoimintaansa ja -kulttuuriaan. Avoimen
ja läpinäkyvän johtamismallin avulla on mahdollista myös saada koko henkilöstö mukaan omalla osaamisellaan kehittämään tietoturvallisuutta. Näin
saadaan luotua organisaatiolle sen toiminnan tarpeet täyttävä tietoturvallinen
toiminta- ja palveluympäristö. Kehittynyt johtamisjärjestelmä ja organisaation
korkea tietoturvakulttuuri luovat edellytykset kustannustehokkaalle riskienhallinnalle ja sitä kautta toimivalle tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle.
Suunnitelmallinen toiminta vaatii perustakseen johdon selkeää päätöstä.
Johto määrittelee tavoiteltavan tietoturvatason (kypsyystaso) ja sen merkityksen organisaatiolle. Tavoiteltu tahtotila ja näkemys esitetään säännöllisesti
ajantasaistettavassa toimintastrategia- ja politiikkadokumenteissa (tietoturvaja riskienhallintapolitiikka). Niiden perusteella laaditaan ja vahvistetaan organisaatiolle käytännön tietoturvaohjeet, jotka ohjaavat henkilöstön käytännön
tietoturvatoimintaa ja -prosesseja.
Varsinkin tiedon, tietopääoman turvallisen käsittelyn tärkeyttä tulee korostaa niin osana työntekijöiden omaa kuin organisaationkin toimintaa.
Säännöllinen tietoturvakoulutus ylläpitää tehokkaasti henkilöstön tietoturvaosaamista ja -tietoisuutta.
Palvelujen laadukas ja kustannustehokas tuottaminen tarkoittaa myös turvallisia palveluja.
Tietoturvallisuuden tasoa tulee myös mitata. Tulosohjausprosessiin kytkettyjen mittareiden avulla varmistetaan tietoturvatavoitteiden saavuttaminen niin
vuositasolla kuin pidemmälläkin ajanjaksolla. Tietoturvallisuuden tason toteutumista ja siihen liittyvää riskien hallintaa arvioi myös organisaation sisäinen
tarkastus tai vastaava toiminto. Sen tehtävänä on todentaa, että johto noudattaa
lakeja, säädöksiä ja normeja, sekä valvoa johdon suunnitelmien toteuttamista.
Tietoturvallisuuden johtaminen tarkoittaa käytännössä riskienhallinnan
toteuttamista. Päivittäisten toimintaprosessien tulee sisältää menetelmiä, joilla
riskejä voidaan hallitusti vähentää tai niiden vaikutusta pienentää. Hyvin johdettu organisaatio on määritellyt selkeästi tietoturva- ja turvallisuustehtävät sekä
niissä tehtävissä toimivien vastuut sekä heidän väliset raportointikäytäntönsä.
Sähköisten palvelujen tuottaminen edellyttää käyttäjän luottamusta. Selvitettäessä organisaation mahdollisuuksia uusien palvelujen tuottamiseen on selvitettävä niiden tuottamiseen liittyvät tietoturvanäkökohdat. Tietoteknisten palvelujen käyttäminen edellyttää yhteyttä käyttäjän ja järjestelmän välillä. Yhteyden
tietoturvataso riippuu tietoverkossa liikkuvan tiedon luokituksesta. Yhteyden tietoturvallisuuden tulee vastata vähintään verkossa siirrettävän tiedon tietoturvatasoa. Toisiinsa liittyvien tietovarastojen on oltava käytettävissä, ristiriidattomia,
ajantasaisia ja niistä saatavien tietojen luottamuksellisuus on turvattava.
Tässä ohjeessa käytetyt tietoturvallisuuden käsitteet on kuvattu ohjeessa
Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö (VAHTI 4/2003, uudistettavana).
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1.2

Hyvä tiedonhallintatapa
Hyvä hallintotapa julkishallinnossa tarkoittaa toimintatapojen ja –rakenteiden laatua, tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta. Hyvään hallintotapaan julkishallinnossa kuuluu olennaisena osana kansalais- ja asiakaslähtöinen toimintatapa.
Se edellyttää organisaatiorakenteiden ja johdon eri tasojen roolien selkeyttä ja roolien mukaista toimintaa.
Määritelmä: valtiovarain controller
Hyvä tiedonhallintatapa on toimintatapa, johon kuuluu toiminnan korkea taso
ja hyvä laatu. Hyvän laadun vaatimus koskee ennen kaikkea hallinnon käsittelemiä
asiakirjoja ja tietoja. Näiltä vaadittavia ominaisuuksia ovat käytettävyys ja saatavuus,
eheys ja virheettömyys sekä luottamuksellisuus. Asiakirjojen ja tietojen laatu varmistetaan hallintotoiminnan ja tietojärjestelmien avulla.
VM hyvän tiedonhallintotavan määritys 11/2000

Hyvän tiedonhallintatavan on sisällyttävä jokaisen virkamiehen normaaliin
toimintaan ja se on huomioitava prosesseissa. Julkisuuslain mukaisia tavoitteita toteutetaan toimintojen tarkoituksenmukaisella organisoinnilla, resursoinnilla, suunnittelulla ja ohjeistuksella.
Hyvän tiedonhallintatavan toteuttamisen ensimmäisenä käytännön edellytyksenä on, että viranomaisella on tarkoin jäsennetyt, ajan tasalla olevat kuvaukset omista tehtävistään, esimerkiksi mitä tietoja ja asiakirjoja kyseisten tehtävien hoidossa syntyy kauanko tietoja ja asiakirjoja säilytetään. Näitä kuvauksia
tarvitaan asiakirjojen ja tietojen hallintaan. Ne palvelevat paitsi organisaatiota
itseään myös ulkopuolisia tiedon tarvitsijoita. Kysyjä voi halutessaan selvittää
mitä julkisia asiakirjoja ja tietoja virastossa on ja mistä ne löytyvät.
Toisena edellytyksenä on, että viraston yksittäiset asiat ovat hallinnassa.
Luetteloita käsittelyssä olevista ja käsitellyistä yksittäisistä asioista löytyy diaareista, erilaisista tietojärjestelmistä, rekistereistä ja arkistoluetteloista.
Kolmas edellytys hyvälle tiedonhallintatavalle on, että viranomaisen tietohallinto, arkistotoimi ja asiakirjahallinto sekä tietopalvelu ja viestintä on asianmukaisesti resursoitu ja organisoitu ja tehtävien vastuut ja keskinäinen työnjako selkeästi
määritelty. Tästä johtuen kaikki tietoprosesseihin liittyvät toiminnot ja työvaiheet
ovat merkityksellisiä. Laadukas kokonaisuus syntyy vain, mikäli tietotyön kaikki
osa-alueet toimivat yhteistyössä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Neljäs edellytys hyvälle tiedonhallintatavalle on, että toiminta on ohjeistettu. Ohjeistuksen avulla varmistetaan toiminnan jatkuvuus, läpinäkyvyys ja
laadukkuus. Yhteisin pelisäännöin tulee varmistaa, että virkamiehet toimivat
samoissa tilanteissa samalla tavalla, jolloin hyvän tiedonhallintatavan tavoitteet ja periaatteet toteutuvat. Ohjeistuksen avulla voidaan varmistaa toiminnan
jatkuvuus, koska silloin toimintatavat ovat välitettävissä henkilöltä toiselle ja
opetettavissa uusille henkilöille. Julkisuuslaki ja asetus myös edellyttävät, että
henkilöstö koulutetaan toimimaan ohjeiden mukaisesti, ja että ohjeiden noudattamista seurataan ja valvotaan.
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Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Hallintolaki (434/2003
		
Laki viranomaisen toiminnan		
julkisuudesta (621/1999)

Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje, VAHTI 2/2000
ja VM 23 /01 /2000, 28.2.2003

Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §

1.3

Tietoturvatyön koordinointi valtionhallinnossa

Valtioneuvosto teki syyskuussa 2003 periaatepäätöksen kansallisesta tietoturvastrategiasta. Sen tavoitteina on edistää kansallista ja kansainvälistä tietoturvayhteistyötä, edistää kansallista kilpailukykyä ja suomalaisten tieto- ja
viestintäalan yritysten toimintamahdollisuuksia, parantaa tietoturvariskien
hallintaa ja turvata perusoikeuksien toteutuminen ja kansallinen tietopääoma
sekä lisätä tietoturva-tietoisuutta ja -osaamista.
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta ohjaa
kehittämistoimintaa. Valtioneuvoston ohjesäännön2 mukaan valtiovarainministeriö ohjaa ja yhteen sovittaa kehitystoimia, joista vastaa kukin ministeriö
omalla hallinnonalallaan. Valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön tietoturva-asioiden linjausten valmistelussa ja yhteensovittamisessa toimii Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI).
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) tavoitteena on
tietoturvallisuutta kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, riskienhallintaa ja varautumista sekä edistää tietoturvallisuuden saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista
ja tulosohjausta. VAHTI käsittelee valtionhallinnon tietoturvallisuutta koskevat säädökset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet sekä muut tietoturvallisuuden
linjaukset sekä ohjaa valtionhallinnon tietoturvatoimenpiteitä. VAHTI toimii
hallinnon tietoturvallisuuden ja tietosuojan kehittämisestä ja ohjauksesta vastaavien hallinnon organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja koordinaatioelimenä sekä edistää verkostomaisen toimintatavan kehittämistä julkishallinnon
tietoturvatyössä.
Johtoryhmä osallistuu tarvittaessa kansallista ja kansainvälistä tietoturvallisuutta kehittävien yhteistyöryhmien toimintaan. Sen kokoonpanossa ovat edustettuina tietoturvatyön kannalta keskeisimmät valtionhallinnon organisaatiot.
Kukin ministeriö vastaa tietoturvallisuuden ohjauksesta ja seurannasta
omalla hallinnonalallaan.
2 Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
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Tietosuojalautakunta ja tietosuojavaltuutetun toimisto edistävät hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista tietosuojalainsäädännön
mukaan. Ne valvovat yksityisyyden suojaa ja antavat ohjeita henkilörekistereiden suojaamisesta ulkopuoliselta käytöltä.
Valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa valtionhallinnon IT-toimintaan
ja sähköiseen hallintoon kohdistuvia tarkastuksia. Tietoturvallisuus on eräs
näissä tarkastuksissa huomioitava näkökulma.
Arkistolaitos antaa asiakirjahallintoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita tietoaineistojen säilytyksestä, säilyvyydestä ja hävittämisestä3.
Valtiokonttori antaa ohjeita talousarvioasetuksen velvoitteiden toteuttamisesta (hallinnolliset ja maksuliikennejärjestelmät).
Viestintävirasto valvoo teletoimintaa ja antaa tarvittaessa teknisiä määräyksiä teleyritysten toiminnasta sekä telelaitteiden, -verkkojen ja -palveluiden varustamisesta riittävän turvallisuustason mukaisesti. Viestintävirasto myös toimii
kansallisena tietoturvallisuusviranomaisena sekä ylläpitää ja tarjoaa kansallisen
CERT-toimijan (engl. Computer Emergency Responce Team) palveluita. Tämän
lisäksi Viestintäviraston tehtäviin kuuluvat mm. tietoliikenneturvallisuustehtävät, joista käytetään nimitystä COMSEC (engl. Communications security).
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan tietojärjestelmäjaosto ja sen tiedonsiirto-, tietojenkäsittely- ja joukkoviestintätoimikunta yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa ohjaavat ja kehittävät yhdessä vastuullisten hallinnonalojen kanssa
virastojen, laitosten ja elinkeinoelämän tiedonsiirron, tietojenkäsittelyn ja sähköisen joukkoviestinnän valmiussuunnittelua sekä varautumista poikkeusoloihin.

Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994)

Valtionhallinnon tietoaineistojen
käsittelyn tietoturvallisuusohje, (VAHTI
2/2000 ja VM 23 /01 /2000, 28.2.2003)

Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta (238/1960)
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (389/1994)
Laki Viestintähallinnosta (625/2001)
Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta
(1391/1992)
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)

3 Arkistolaki (831/1994)
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1.4

Muuttuva ja globalisoituva toimintaympäristö

Suomalainen julkishallinto on kansainvälisen yhteistyön tiivistymisen ja toimintaympäristön kiihtyvän globalisaation myötä enenevässä määrin sitoutunut ja riippuvainen muiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen tietojenkäsittelyyn liittyvistä reunaehdoista. Yhteistyötä tehdään verkostomaisesti ja
tiedonvaihto edellyttää sähköistyessään luottamuksen lisäksi yhteisiä menettelytapoja sekä sopimustapauksissa arviointikäytäntöjä.
Suomea sitovat kansainväliset käytännöt pätevät pääasiassa tietoaineistojen käsittelyyn, joista Euroopan Unionin direktiivit, Suomen ja WEU:n (engl.
West European Union) sekä Suomen ja Naton välinen kumppanuussopimus
sitoo valtionhallintoa suoraan. Kansainvälinen tietoturvallisuuteen liittyvä
yhteistoiminta voi aiheuttaa tarpeita henkilöstöresursointiin ja tähän liittyviin sivukuluihin.
Lisäksi OECD:n (engl. Organization for Economic Cooperation and Development) suositus tietoturvaperiaatteista ohjaa valtionhallinnon tietoturvakäytäntöjä ja määrittää hyvää tiedonhallintatapaa.

Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004)

Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot (VAHTI 4/2002)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), ja Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä
tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Valtionhallinnon tietoaineistojen
käsittelyn tietoturvallisuusohje, (VAHTI
2/2000 ja VM 23 /01 /2000, 28.2.2003)

2001/264/EY: Neuvoston päätös, tehty
19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta
Suomen ja WEU:n välinen turvallisuussopimus 22.4.1997
Suomen ja NATO:n välinen turvallisuussopimus 22.9.1994
OECD:n suositus Tietojärjestelmien ja
tietoverkkojen turvallisuusperiaatteet
– turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus (VAHTI 1/2002, luku 7)
Osallistumisesa vaikuttamiseen – valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä
tietoturvatyössä, (VAHTI 1/2007)
Muutos ja tietoturvallisuus
– alueellistamisesta ulkoistamiseen
– hallittu prosessi (VAHTI 7/2006, luku 6)
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1.5

Työryhmä

Tämä ohje on laadittu valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän
vuonna 2006 asettamassa jaostossa, jossa ovat toimineet:
• turvallisuusjohtaja Seppo Sundberg, Valtiokonttori, puheenjohtaja
• tietoturvapäällikkö Kalevi Hyytiä, Pääesikunta
• yli-insinööri Olli Jokinen, Maanmittauslaitos
• tietoturva-asiantuntija Minna Manninen, Teknillinen korkeakoulu
• tietoturva-asiantuntija Minna Romppanen, valtionvarainministeriö
• tietoturva-asiantuntija Juhani Sillanpää, valtiovarainministeriö
• tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, ulkoasiainministeriö.
Jaoston sihteerinä on toiminut Jari Hirvonen Nixu Oy:stä ja erikoisasiantuntijana Jonna Särs Nixu Oy:stä.
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä ohjasi työtä huhtikuussa
2007 kokouksessaan ja päätti toimista ennen lausuntokierrosta.
Uusimistyössä huomioitiin säädöskehitys, valtion tietoturvallisuuden kehitysohjelman 2004–2006 tulokset, uudistetut VAHTI-ohjeet ja meneillään olevat sekä toteutetut VAHTI-hankkeet, valtionhallinnon IT-strategia, kansainvälinen standardien kehittyminen ja kansallinen kehitys sekä muu ohjeen
kannalta keskeinen aineisto.
Ohjeen luonnos oli lausuntokierroksella elokuussa 2007. Lausuntoja saatiin
19 kappaletta, jotka työryhmä käsitteli, ja joissa esitetyt asiat on otettu huomioon lopullisessa ohjeessa. Lausunnoissa tuotiin selkeästi esiin ohjeen merkitys kokoavana johdantona tuotettuihin VAHTI-julkaisuihin. VAHTI päätti
ohjeen julkistamisesta lokakuussa 2007.

1.6

Ohjeen lukuohje kohderyhmittäin

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) on tuottanut valtionhallinnon käyttöön tietoturvallisuuden koko kentän kattavan ohje- ja suositusmateriaalin.
Tämä ohje on tarkoitettu käsikirjaksi ja linkiksi koko laajaan ohjeistukseen
esitellen tiivistettynä sen ydinkohdat. Ohje painottaa johtamisen näkökulmaa,
johdon ja esimiesten vastuuta sekä tietoturvallisuuden suunnitteluun liittyviä
toimintoja. Sen pääkohderyhmänä on valtionhallinnon organisaatioiden johto
sekä erityisesti sen tietohallinto- sekä turvallisuus- ja tietoturvajohto. Myös
muutkin kuin edellä mainituissa valtionhallinnon tehtävissä toimivat voivat
saada siitä suuntaviivoja omaan toimintaansa.
Ohje antaa myös valtionhallinnon ulkopuolella toimiville, tietoturvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille mahdollisuuden perehtyä
VAHTI:n johdolla luotuun, jatkuvasti kehittyvään tietoturvallisuuden hallintaan ja kehittämiseen liittyvään ohje- ja suosituskokonaisuuteen.
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Lukuohje kohderyhmittäin
Rooli - tehtävä		

Luku 2

Luku 3

Luku 4

Luku 5

Luku 6

Luku 7

Luku 8

Luku 9 Luku 10 Luku 11 Luku 12

Ylin johto		

X

X								

Hallintojohto		

X

X		

X

Turvallisuusjohto 		

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tietoturvajohto		

X

X

X

X		

X

X

X

X

X

X

Osayksikön johto,
toimialajohto		

X

X

X

X

X					

X

X

Tietohallintojohto		

X

X

X

X		

Tietoturva-asiantuntija,
turvallisuusasiantuntija			

X

X

X

Esimiestehtävässä
toimiva henkilö		

X		

X

X

Tietojärjestelmän omistaja

X

X

X

X		

Järjestelmäasiantuntija,
atk-tukihenkilö		

X		

X

Valmiuspäällikkö, 		
valmiussihteeri

X

X

Sisäinen tarkastus 		
Järjestelmätarkastus

X

X

Asiakirjahallinnosta vastaava

X

X

X

X

X

X

X

X		

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X		

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X		

X							

X

Tietopalvelusta vastaava		

X		

X							

X

Tietojärjestelmän pääkäyttäjä

X		

X		

X

X

Peruskäyttäjä, 		
työntekijät

X		

X		

X				

Hankinnoista vastaavat 		
henkilöt

X									

Henkilörekisterien hoitajat

X		

Kiinteistöhallinnosta		
vastaavat henkilöt

X				

X					

X

X

Tietoturvaryhmä		

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Turvallisuus ja valmiusasiain
ryhmä

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riskienhallinnan koordinaatio
ryhmä

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sopimuksista vastaavat 		
henkilöt

X				

X					

X

Suojelujohtaja, suojeluvalvoja

X

Konsultit ja palveluyritykset

X		

X

X		

X

X		

X

X

X		
X

X

X			

X		

X			

X			

X

X

X

X

X

X
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2	Organisaation
tietoturvallisuuden perusta
2.1

Riskienhallintapolitiikka
Tiliviraston tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää
mm.:
Arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan
tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma);
Asetus valtion talousarviosta (1243/1992) 65 §, kohta 7
Tietoturvariskit monimuotoistuvat samalla kun kokonaan uusia riskejä ja uhkakuvia
syntyy. Riskien ennakoiva tunnistaminen ja hallinta on edellytyksenä kansalliselle turvallisuudelle. Kun riskit tunnistetaan luotettavasti, voidaan tietoturvallisuutta kehittämällä minimoida niiden haittavaikutuksia. Toiminnassa keskitytään ennakoivuuteen
eikä jälkikäteiseen reagointiin. Riskien hallinta edellyttää myös riittävää, ajantasaista
kansallista tilannekuvaa.
Kansallinen tietoturvastrategia, 2002, luku 3.1
Tietoturvallisuuden perustana on tunnistaa ja arvioida organisaation toimintaan
liittyvät tietoriskit. Tämän pohjalta voidaan tehdä päätökset siitä, mitä toimenpiteitä
pitää toteuttaa. Riskejä hallittaessa lähtökohdaksi on otettava organisaation toiminnan kehittäminen, kuten esimerkiksi toimintatavat, osaaminen ja johtaminen.
Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa (VAHTI
7/2003, luku 1.2)

Tietoturvallisuutta koskevien riskien hallinta on osa organisaation kokonaisriskienhallintaa. Riskienhallinnan integroituminen johtamisjärjestelmiin
parantaa olennaisesti organisaation kykyä vastata erilaisiin tietoturva- ja muihin uhkiin. Riskienhallinnan periaatteisiin kuuluu hallintajärjestelmän käyttöönotto, ylläpitäminen ja päivittäminen.
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Toimiva riskienhallinta vähentää ja lievittää organisaatiota uhkaavia menetyksiä ja muita vahinkoja. Se on suunnitelmallista ja jatkuvaa kehittämistoimintaa uhkien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Riskejä hallittaessa
lähtökohtina ovat organisaation toiminnan tavoitteet ja strategia, kehittäminen,
palveluprosessien varmistaminen sekä henkilöstön osaaminen ja johtaminen.
Riskienhallintapolitiikka jäsentää hallinnan kokonaisuutta ja luo suuntaviivoja sen hoitamiseen ja kehittämiseen. Systemaattisen riskienhallinnan järjestämiseksi politiikassa sovitaan menettelytavoista ja välineistä, joilla tuotetaan johdolle informaatiota tärkeimmistä riskitekijöistä. Politiikassa kuvatussa
menettelytavoissa määritellään riskien tunnistaminen, niiden hallinnan suunnittelu, toteutus ja seuranta, sekä sovitaan riskienhallintatyön organisoimisesta
ja jatkuvasta toimeenpanosta.
Riskienhallintapolitiikan avulla riskienhallinta kytketään osaksi johtamisjärjestelmää ja sen vuosittaista aikataulutusta. Politiikan ei välttämättä tarvitse
olla erillinen dokumentti, vaan se voi sisältyä esimerkiksi toiminta- ja taloussuunnitelmiin.
Riskienhallintapolitiikka on organisaation ylimmän johdon hyväksymä ja
sen lähtökohtana ovat säädökset ja ministeriöiden ohjeet. Johto määrittelee myös
riskienhallinnan kattavuuden, vastuut ja sisäisen organisoinnin.
Riskienhallintapolitiikkaan liittyvät lait, määräykset ja ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnassa
(VAHTI 7/2003)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004)
Asetus valtion talousarviosta (1243/1992)
§65

Valtion viraston ja laitoksen sekä
rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta, Valtionhallinnon hyvä käytäntö ja sen toteutumisen arviointi
(Valtiovarainministeriö Valtiovarain
controller –toiminto, 2005)
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 4)
Tietoturvallisuus ja tulosohjaus (VAHTI
2/2004, luku 4.4)

Valmiuslaki (1080/1991)
Kansallinen tietoturvastrategia, luku 3.1
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2.2

Tietoturvapolitiikka
Ministeriön, viraston ja laitoksen ylin johto hyväksyy ja vahvistaa organisaatiossaan
noudatettavat turvallisuus- ja varautumisperiaatteet sekä määrittelee asiaa hoitavan sisäisen organisaation. Turvallisuus- ja varautumisperiaatteiden toteutumisesta
ja seurannasta vastaa kukin yksikkö ja sen päällikkö tulosjohtamisen periaatteiden
mukaisesti. Toimintaperiaatteisiin tulee sisällyttää tietoturvallisuuden tavoitteet ja
menettelytavat.
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta, 11.11.1999
Tietoturvallisuuden parantamisessa virastojen ja laitosten on ensisijaisesti turvattava keskeiset päätehtävänsä ja määriteltävä koko toimintaa ohjaava tietoturvapolitiikka.
Tietoturvallisuus ja tulosohjaus, VAHTI 2/2004

Tietoturvapolitiikan avulla johto määrittelee tietoturvatoiminnan tavoitteet,
vastuut ja toimintalinjat. Tietoturvallisuuden merkityksen ja tietoturvatyön
yleisperiaatteiden määrittely, dokumentointi ja viestintä jokaiselle organisaation työntekijälle on välttämätön perusta tietoturvakulttuurin luomiselle. Tietoturvapolitiikka toimii perustana, jonka varaan erilaiset tietoturvasuunnitelmat ja ‑ohjeistukset rakentuvat.
Tietoturvapolitiikan luomista ohjaavat organisaation toiminnan tarkoitus
ja strategia, riskianalyysi, lait ja määräykset. Mikäli organisaatio on sitoutunut
noudattamaan tiettyjä standardeja ja varsinkin, jos organisaatiolla on tavoitteena standardin mukainen sertifiointi, tietoturvapolitiikan täytyy täyttää näiden standardien vaatimukset.
Ylin johto hyväksyy organisaatiokohtaisen tietoturvapolitiikan ja vahvistaa
noudatettavat turva- ja varautumisperiaatteet sekä määrittelee vastuut ja sisäisen toimintaorganisaation. Turvallisuus- ja varautumisperiaatteiden toteutumisesta ja seurannasta vastaavat yksiköiden esimiehet tulosohjauksen periaatteiden mukaisesti.
Tietoturvapolitiikan valmistelu ja ylläpito on usein vastuutettu tietoturvallisuudesta vastaavalle henkilölle. Johto varmistaa, että asiakirjaa tarkistetaan
tai päivitetään säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein sekä toiminnan
ja organisaation muuttuessa.
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Tietoturvapolitiikkaa koskevat säädökset ja ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus (VAHTI
2/2004 luku 4.2)

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §
Valmiuslaki (1080/1991)
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta, VM
0024:00/02/99/1998

Keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 5)
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003 luku 2)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006 Liite 3)
Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005, luku 2.1.1)
Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan
varmistaminen (PTS 1/2002, luku 3.2)

Valtion viraston ja laitoksen sekä rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta,
sivut 24, 33, VM 2005

2.3

Tietoturvallisuuden johtaminen
Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta
tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä.
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 18 §
Tietoturvallisuuden johtaminen on kiinteä osa organisaation toiminnan johtamista. Sen tulee siten sisältyä jokaisen johtotehtävissä toimivan henkilön vastuisiin.
Tietoturvallisuus toteutuu parhaiten olleessaan sisäänrakennettuna organisaation
suunnitteluprosesseissa (toiminnan kehittäminen), laatu- ja muissa seurantajärjestelmissä (arviointi, mittaaminen) sekä rutiiniluontoisen toiminnan tavoitteiden saavuttamisen seurannassa.
Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen, PTS 2002
Johdon tulee olla tietoinen organisaation tietoturvallisuuden tasosta ja siitä, mikä
on tietoturvariskien hallinnan tila. Tällöin tulee olla selvillä, mikä on tietoturvallisuuden lähtökohtainen tila, tietoturvatoiminnan merkitys toiminnalle ja kullekin toiminnolle suhteessa sen kriittisyyteen. Tietoturvallisuuden kehittäminen edellyttää
asetettuun tavoitetilaan tähtäävää kehittämisohjelmaa ja sen seurantaa riittävine
verrokkiorganisaatiotietoineen.
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus, VAHTI 3/2003, luku 2
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Tietoturvallisuuden johtaminen on siis osa kaikkea johtamistoimintaa. Johdon lisäksi tietoturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu osaltaan jokaisen
organisaatiossa työskentelevän toimintavastuisiin. Ainoastaan johdon sitoutuminen tietoturvallisuuden kehittämiseen mahdollistaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.
Kuva 2. Johtamisjärjestelmän ja tietoturvallisuuden välinen suhde
Aikajänne

Tietoturvan
johtaminen

Johtamisen välineet

Toiminta-ajatus

Perustehtävä

5 vuotta

Tavoitetila

Tietoturvapolitiikka

3....5 vuotta

Strategia

Tietoturvastrategia

1....3 vuotta

Toiminnan suunnittelu

Tietoturva- ja
jatkuvuussuunnittelu
Raportointi

Nyt

Operatiivinen johtaminen

Tietoturvaohjeistus

Jotta tietoturvatoimintaa on mahdollista säännöllisen riskianalyysin avulla
suunnitella, resursoida ja vastuuttaa, johto tarvitsee kokonaisnäkemyksen
organisaation eri tasojen toiminnasta, prosesseista, henkilöstön osaamisesta
sekä toimintaan liittyvistä keskeisistä riskeistä.
Kuva 3. Esimerkki tietoturvallisuuden organisointimallista
Ylin johto

Esikuntatoiminnot

Sisäinen
tarkastus

Turvallisuus
Turvallisuuden
eri osa-alueet

Tulosyksiköt

Toimiala

Toimiala

Toimiala

Tietohallinto
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Tietoturvallisuuden johtaminen on järjestettävä siten, että asetetut tavoitteet ovat
oikeassa suhteessa organisaation kokonaisturvallisuuteen ja tukevat eri strategioissa olevia turvallisuustavoitteita. Turvallisuus on usein osa ns. johdon esikuntatoimintoja ja tietoturvallisuus yksi sen osa-alueista, mutta muutkin organisointitavat ovat mahdollisia. Valittu organisointimalli vaikuttaa tietoturvajohtamisen tehtävien painotuksiin. Organisointi tulee toteuttaa tavalla, jossa turvallisuus
on kiinteässä suhteessa tarkastustoimintaan ja raportoi suoraan johdolle. Toteutuksen ja valvonnan (arviointi/auditointi) tulee olla toiminnallisesti eriytettyä.
Tietoturvallisuuden johtamisen perustana on ajantasainen tietoturvapolitiikka. Organisaatiossa tietoturvatoiminta ilmenee mm. säännöllisinä riskien
arviointi- ja hallintatoimenpiteinä, uusien järjestelmien tietoturvatason määrittämisenä ja siitä huolehtimisena järjestelmän koko elinkaaren ajan.
Tietoturvavastuut sisällytetään johtamisjärjestelmään, johtosääntöihin, työjärjestyksiin ja toimenkuviin sekä henkilöstön tulosohjaukseen. Toimenkuviin
sisällytetään vastuut, tietoturvallisuuden johtamistoiminta, valtuudet ja toiminta vahinkotilanteissa sekä valvonta- ja raportointivelvoitteet. Organisaation tietoturvallisuuden ohjaustehtävissä tarvitaan yleisten vastuiden lisäksi
erityisasiantuntemusta ja nimettyjä turvallisuusasiantuntijoita.
Tietoturvallisuuden vastuumäärittelyn on seurattava organisaation ja sen toiminnan muutoksia. Tietoturvallisuuden järjestelyt riippuvat organisaation kypsyystasosta. Organisaatiosta riippuen useat tietoturvavastuista voivat kuulua samankin henkilön tehtäviin. Olennaista on, että näiden tehtävien hoito on järjestetty.
Lista oleellisista vastuista ja rooleista on esitetty liitteessä 2 jossa kuvataan eri
rooleissa toimivien vastuut tietoturvallisuuden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
Tietoturvatoiminnasta ei ole säädetty erillistä lakia, vaan sen elementtejä on
löydettävissä mm. alla luetellusta lainsäädännöstä. Tietoturvallisuuden johtamista on käsitelty mm. seuraavissa VAHTI- ja muissa ohjeissa:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003)

Laki valtioneuvostosta (175/2003)

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)
Valmiuslaki (1080/1991)

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan
varmistaminen (PTS 1/2002, luku 3.1)
Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 5.1)
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 2.2)
Muutos ja tietoturvallisuus
(VAHTI 7/2006, luku 4.2)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006, luku 1.3)
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2.4

Tietoturvallisuus tulosohjauksen elementtinä
Tuloksellisuutta koskevien tietojen tulee sisältää vertailut 11 §:n mukaisesti vahvistettuihin tulostavoitteisiin sekä selvitykset poikkeamista ja niiden olennaisimmista syistä.
Asetus valtion talousarviosta, 65 §
Esimerkiksi viraston tietoturvallisuuden riittävä taso on välttämätön edellytys toiminnan jatkuvuudelle ja uskottavuudelle.
Valtiovarainministeriön suosituksessa Tietoturvallisuus ja tulosohjaus (VAHTI 2/2004)
on esitetty tietoturvallisuuden kehittämisen keskeiset periaatteet ja niiden yhteys
tulosohjaukseen ja virastojen johtamiseen sekä toiminnan arviointiin.
Tulosohjauksen käsikirja, (VM 2/2005, luku 6.4)
Tietoturvallisuus on osa normaalia toiminnan kehittämistä, riskienhallintaa ja tulosohjausta, jossa voidaan hyödyntää sekä laadullisia että määrällisiä tietoja ja niihin
perustuvia mittareita.
Tietoturvallisuus ja tulosohjaus, VAHTI 2/2004

Jokaisen organisaatiotason ja kaikkien tulosalueiden tehtävänä on huolehtia
oman toimintansa ja hankkimiensa palvelujen tietoturvallisuudesta, määritellä tarvittavat periaatteet sekä laatia ja antaa tarvittaessa määräykset ja yksityiskohtaiset ohjeet.
Tulosneuvotteluissa sovitaan selkeiden ja mitattavien tietoturvatavoitteiden
tarkentamisesta kullekin organisaatiotasolle. Suurten kehityshankkeiden tietoturvatavoitteista kannattaa sopia hankekohtaisesti niiden kustannustehokkuuden varmistamiseksi. Tulostavoitteilla on tiivis yhteys varsinaiseen toimintaan.
Tällä taataan tulosten aikaansaaminen.
Organisaation tulee tulosohjauksessa:
• huolehtia tietoturvallisuuden tulosohjauksesta toiminnassaan
• sopia tulosyksikköjensä kanssa tietoturvatyön konkreettisesta
toteuttamisesta
• huolehtia tietoturvamenettelyistä palveluja ulkoistettaessa ja
hankittaessa alihankintoina tai menettelyjen koskiessa useita osapuolia
• huolehtia henkilöstönsä tietoturvakoulutuksesta sekä
• huolehtia jatkuvuus- ja valmiussuunnittelusta ja varautumisesta
poikkeusoloihin sekä niihin liittyvistä sopimusmenettelyistä.
Tietoturvatehtävät liittyvät kaikkien työntekijöiden toimenkuvaan. Ne koskevat yhtälailla organisaation johtoa kuin peruskäyttäjääkin. Tulosyksikkö määrittelee tulostavoitteet aina yksittäisten työntekijöiden tietoturvatavoitteisiin
saakka.
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Taulukko 1. Tietoturvatavoitteet ja aika
Organisaation omista lähtökohdista johdetut tavoitteet eri aikaväleille
Aikaväli			

Tavoitealueet

Strateginen suunnitteluaikaväli

Toiminnan tuottavuus, laatu, palvelutuotannon häiriöttömyys.

Toiminta- ja taloussuunnittelukausi

Tavoiteltavan tietoturvatason (kypsyystaso) määrittäminen ja sen mukaisen
kehittämisohjelman läpivienti.
Hallintajärjestelmän mukaisen kypsyystason saavuttaminen.

Vuositavoitteet

Mitattavissa olevat tavoitteet tietoturvatason toteutumiselle.
Kehittämistavoitteet (vrt. kehittämisohjelman läpivienti).

Reunaehdot
Säädösperusteisen tietoturvatason toteutuminen.
Johdon lausuma riskien hallinnasta.

Tavoiteasetannan yhteydessä määritellään myös mittarit. Niitä voivat olla esimerkiksi kehittämistavoitteiden toteutuminen, tietoturvapoikkeamien lukumäärän kehityssuunta sekä turvallisuustoimenpiteillä saavutettavat laskennalliset säästöt vakavissa häiriötilanteissa (htp:t ja niitä vastaava euromäärä).
Turvallisuustilanteen ja tulosten seuraamiseksi tulossopimuksissa on määriteltävä myös seurantavastuut sekä raportointi ylimmälle johdolle, organisaation operatiiviselle ja keskeisten tukitoimintojen johdolle, keskeisille vastuuhenkilöille ja esimiehille. Tulosohjauksen tavoiteasetannalla ohjataan käytännön turvallisuuden suunnittelua ja toteutusta. Tietoturvatehtäviä, vastuita ja
raportointivelvoitteita voidaan kirjata tulossopimusten ohella myös muihin
asiakirjoihin.
Tietoturvallisuus sisältyy vuosisuunnitteluprosessiin. Vuositason ja pidemmän aikavälin tavoitteet viedään tulosohjaukseen. Tietoturvatoimenpiteiden
aiheuttamat kustannukset ovat normaaleja toimintamenoja ja ne otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa ja talousarvioesityksiä laadittaessa.
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Kuva 4. Esimerkki tietoturvallisuuden vuosikellosta
Vuosiraportointi
• Sisäisen valvonnan ja
• Riskienhallinnan tilan arviointi

Tulossopimukset

Palvelusopimukset
XII

Strategiapäätökset ja TTS
XI
Sisäinen budjetointi
Sopimuksen seuranta
Uhkakartoitukset
Jatkuvuusharjoitukset
Pelastusharjoitukset
Strategia valmistelu

Asiakirjojen katselmoinnit:
• Riskienhallintapolitiikka
• Tietoturvapolitiikka
• Muut turvallisuusasiakirjat

I
II

X

III

IX

IV
V

VIII

II Osavuosiraportointi
• Tietoturvallisuuden
mittaaminen

VII

Itsearviointi
Kehittämishankkeiden valinta,
riskikartoitukset ja arvioinnit

Tulos- ja kehityskeskustelut
Johdon katselmus

Talousarvioehdotus
Tietoturvaryhmän suorittama sisäinen
auditointi
I Osavuosiraportointi
• Tietoturvallisuuden mittaaminen

VI
Ulkopuolisen tekemä auditointi

Budjetissa huomioidaan tietoturvallisuuden kehitysinvestoinnit, suunnitelmissa olevat kuluerät sekä operatiiviset menot kuten henkilöstömenot ja ylläpitosopimusten kulut. Budjetissa tulee myös varautua riskien aiheuttamiin
menoihin sekä tietoturvallisuuden arvioinnin ja mittauksen kuluihin.
Operatiivisen toiminnan kehittämisessä on varattava resursseja tietoturvallisuuden huomioimiseksi uusissa prosesseissa ja järjestelmissä. Tehtäville tietoturvainvestoinneille lasketaan takaisinmaksuaika, joka on suhteessa arvioituun riskiin.

Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004 luku 3.2)

Laki valtion talousarviosta (423/1988)
§17, §18

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003, luku
5.2.3)

Asetus valtion talousarviosta
(1243/1992) §1b, §65

Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 3.2.2)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006, luku 1.6, liite 6)
Tulosohjauksen käsikirja,
Valtiovarainministeriö, 2/2005
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2.5

Tietoturvallisuus toiminnan
strategisen suunnittelun osana
Virastojen ja laitosten on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa sekä tuloksellisuuttaan usean vuoden aikavälillä. Ministeriöiden on suunniteltava toimialansa toiminnan vaikuttavuutta ja toiminnallista tuloksellisuutta usean vuoden aikavälillä.
Laki valtion talousarviosta (423/1988), 12 §
Kansallinen tietoturvallisuusstrategia on keskeinen osa hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Sen avulla torjutaan tietoturvallisuuden uhkia ja hyödynnetään
siihen liittyviä mahdollisuuksia sekä normaali- että poikkeusoloissa. Strategia antaa
valtioneuvoston, elinkeinoelämän, järjestöjen ja yksittäisten kansalaisten tietoturvallisuusponnisteluille yhteisen suunnan. Strategia ei kuitenkaan vaikuta tietoturvallisuuteen liittyvään vastuunjakoon eikä olemassa oleviin organisaatiorakenteisiin.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen perustelumuistio, Kansallinen tietoturvallisuusstrategia
Tietoturvan tulee olla keskeisenä osana toimintastrategiaa.
Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen, VAHTI 5/2004
Organisaatiolla on tietoturvastrategiaan ja -politiikkaan pohjautuva tietoturvallisuuden kehittämis- ja toimintasuunnitelma, jonka perusteella tietoturvatyö
budjetoidaan.
Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen, VAHTI 5/2004

Tieto ja sen hyödyntäminen ovat avainasemassa nykypäivän organisaatioiden
strategiassa. Samalla tietoturvallisuudesta on tullut strateginen kysymys. Tietoyhteiskuntakehitys antaa mahdollisuuden uudistaa toimintatapoja, parantaa
asiakaspalvelua ja säästää voimavaroja.
Tietoturvastrategia on johdon linjaus tietoturvallisuuden tavoitteista sekä keinoista, joilla näihin tavoitteisiin pyritään. Tietoturvallisuus sisältyy ensi sijassa
toimintastrategiaan. Toimintastrategioihin liittyvinä turvallisuuden linjaukset
kytkeytyvät toimintaan ja siinä välittömästi tapahtuviin muutoksiin. Tietoturvallisuus sisällytetään myös organisaation muihin strategioihin (esimerkiksi
henkilöstö- ja tietohallintostrategiat). Organisaation toimintastrategian toteutumista tukeva tietoturvastrategia voidaan määritellä myös erikseen.
Strategiset päätökset ja suunnitelmat tarkistetaan myös tietoturvallisuuden
osalta silloin, kun toimintalinjauksia muutetaan tai otetaan käyttöön esimerkiksi uusia sähköisiä palveluja. Toimintastrategioihin sisällytetään toimintokohtaiset tietoturvallisuuden strategianomaiset painotukset ja uusiin palveluihin kohdistuvat tietoturvallisuuden linjaukset.
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Taulukko 2. Suunnitteluasiakirjojen suhde aikaan
Vaikuttavuus			

Suunnitteluasiakirja

Strateginen suunnitteluaikaväli

Tietoturvastrategia, riskienhallintapolitiikka, tietoturvapolitiikka

Toiminta- ja taloussuunnittelukausi

Kehityssuunnitelmat, tietoturvaohjeet,
jatkuvuussuunnitelmat

Vuosi

Riskianalyysit, riskienhallintasuunnitelmat, toimintasuunnitelmat

Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki valtioneuvostosta (175/2003)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku

Keskeisten tietojärjestelmien
turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 5)
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus (VAHTI 3/2003,
liite 4)

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §
Valmiuslaki (1080/1991)

2.6

Tietoturvallisuus ja laatu

Kaikille laatujärjestelmille yhteisiä piirteitä ovat asiakaskeskeisyys, prosessien, vastuiden ja tehtävien kuvaaminen, sekä toiminnan mittaaminen ja jatkuva kehittäminen. Tietoturvallisuus on oleellinen osa toiminnan ja palvelun
piirteitä ja ominaisuuksia, joilla täytetään asetetut tai odotetut tarpeet. Se on
siten toiminnan laatutekijä. Tietoturvallisuus on osa organisaation laatujärjestelmää.
Turvallisuusvaatimuksia on jo jonkin aikaa käsitelty standardeissa, kuten
mm. tietoturva-standardeissa ISO19977 ja ISO27001 sekä niiden edeltäjissä.
Standardia voidaan soveltaa sekä tietoturvatoimenpiteiden tarkastuslistana että
sertifiointivaihtoehtona. Standardin ohella on kuitenkin otettava huomioon
suomalaisista säädöksistä johtuvat lisävaatimukset esimerkiksi poikkeusolojen
valmiudelle. Erityisesti kriittisten ja toiminnan kannalta keskeisten järjestelmien ja ohjelmistojen arviointi on välttämätöntä.
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Uusien tietojärjestelmien ja niihin perustuvien palvelujen tietoturvallisuuden ja laadun perusta luodaan järjestelmäkehityksen yhteydessä esitutkimusvaiheessa tai ulkoistettavan palvelun hankinnan määrittelyssä. Kehitystyön tai
valmistuotteen oston jälkeen tehtynä tietoturvallisuuden huomiointi on joko
hyvin kallista tai mahdotonta. Tietoturvallisuus on siten järjestelmäkehityksen
keskeinen osa-alue jo alkuvaiheista lähtien.
Tärkeitä arvoja tietoturvallisuuden laadussa ovat julkisuuskuva, yksityisyyden suoja ja asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu, toimintaa ohjaavat perusarvot
sekä taloudelliset ehdot. Vaatimuksia tietoturvatoimenpiteille asettavat myös
laaja verkostomainen yhteistoiminta organisaatioiden välillä.
Myös valtionhallinnossa sovellettava laatupalkintokriteeristöön perustuva
eurooppalainen laatujärjestelmä EFQM (European Foundation for Quality
Management) asettaa organisaation toiminnoille laatukriteerejä, joihin selkeästi liittyy myös tietoturvavaatimuksia.
EFQM:n liittyvä CAF (Common Assessment Framework) on eurooppalainen julkishallinnon laadun itsearviointimenetelmä. Seuraavassa taulukossa
on kuvattu CAF-laatuarviointimenetelmän tietoturvallisuuden pääkriteerejä
arviointialueittain jaoteltuina:
Taulukko 3. CAF-menetelmän pääkriteerit
Arviointisuhde

Tietoturvallisuuden arviointikriteerit

Johtajuus

Tietoturvallisuuden johtamiskäytäntö

Strategiat ja toiminnan
suunnittelu

Turvallisuuspolitiikka, tietoturvapolitiikka ja turvallisuus
toimintastrategioissa sekä näiden muuttaminen toiminnaksi

Henkilöstöjohtaminen

Tietoturvaosaaminen ja sen sisällyttäminen toimintatapoihin

Kumppanuudet ja
resurssit

Tietoturvallisuuden hallinta yhteistyösuhteissa, teknologiassa, tiedon ja tietämyksen hallinnassa sekä fyysisen
toimintaympäristön hallinnassa
Ulkoistaminen ja turvallisuuden hallinta
Palvelujen hankinnan tietoturvallisuus

Prosessit ja
muutosjohtaminen

Tietoturvallisuuden hallinta prosessien kehittämisen,
suunnittelun ja järjestelmällisen hallinnan osana omassa ja
yhteistyökumppaneihin liittyvissä prosesseissa sekä tietoturvallisuuden prosessien jatkuva kehittäminen

Asiakas- ja
kansalaistulokset

Tietoturvallisuuden mittari ja tulosten seuranta asiakkaiden
ja suorituskyvyn näkökulmista

Henkilöstötulokset

Motivaatio, tyytyväisyys ja suorituskyky, tietoturvatyön
osaaminen, sitoutuminen

Yhteiskunnalliset
tulokset

Vastuu yhteiskunnan toimivuudesta Turvallisen kehityksen
seuraaminen Turvallisuutta vaarantavien tapahtumien
havainnointi ja niihin ennalta vaikuttaminen

Keskeiset suorituskykytulokset

Sovittujen kehitysprojektien tulokset
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Laaja-alaisessa tietoturvatyössä tarvitaan kattavaa dokumentaatiota ja suunnitelmallisuutta. Yksinomaan toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien olemassaolo ei tuota laatua, vaan sen edellytyksenä ovat käytännössä toteutetut toiminnot ja niillä saavuttavat tulokset.
Laadukas toimintatapa edellyttää selkeitä tavoitteita ja niiden saavuttamista,
menetelmien vertailua ulkopuolisten organisaatioiden parhaisiin käytäntöihin,
suorituskyvyn ja tulosten paranemista sekä vertailuun perustuvia, tunnustettuja tuloksia. Hyvä laatu edellyttää lisäksi tulosohjauksen ja prosessin hallintaa siten, että saavutetut tulokset ovat jäljitettävissä seurauksena määritellyistä
toimintatavoista.
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus (VAHTI 3/2003,
liite 4)
Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus (VAHTI
3/2000, luku 6)

2.7

Arviointi ja seuranta
Tiliviraston tilinpäätökseen kuuluvan toimintakertomuksen tulee sisältää
mm.:
Arviointi sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä sen perusteella laadittu lausuma sisäisen valvonnan
tilasta ja olennaisimmista kehittämistarpeista (sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma);
Asetus valtion talousarviosta (1243/1992), §65, kohta 7
Tietoturvallisuuden arviointia tulee organisaatiossa suorittaa osana suunnittelurytmin mukaista riskienhallintaa.
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006
Tietoturvallisuuden arvioinnin taustalla on säädösten toteutuminen.
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006

Tietoturvallisuuden arviointi on osa organisaation suunnittelurytmin mukaista
riskienhallintaa. Arviointi tuottaa tietoa toiminnan tuloksista ja kehittämistarpeista sekä tukee tulosvastuun ja tilivelvollisuuden toteutumista. Tietoturval-
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lisuuden arviointi tulee aloittaa arvioimalla ensin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ja sen kattavuus. Hallintajärjestelmän lisäksi arvioinnissa käsitellään tietoturvallisuuden eri osa-alueet.
Arvioinnilla on selkeät päävaiheet: asetetaan arviointityöryhmä, suunnitellaan arviointi ja valitaan arviointimenetelmä, toteutetaan arviointi, kootaan ja
analysoidaan saatu materiaali, sekä lopuksi raportoidaan tulokset, perustelut
ja toimenpide-ehdotukset. Arvioinnin jälkeen esitetyt toimenpide-ehdotukset
vastuutetaan ja niiden toteutus aikataulutetaan.
Kuva 5. Arviointiprosessi
Vuosisuunnitelma
Toimeksianto
Arvioinnin
suunnittelu
Arvioinnin
suoritus

Valittu
kohde
Nimetty
ryhmä
-vetäjä
-Jäsenet

Yhteenveto ja
palaute kohteelle
Arvioinnin
raportointi

Arvioijan työkalut
Vuosisuunnitelma

Arviointiperusteet

Arviointisuunnitelma

Tarkastuslistat

Haastattelut

Muut
lomakkeet

Korjaavat
toimenpiteet ja
Seuranta
Raportit

Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004 luku 2)

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §
Laki valtioneuvostosta (175/2003)
Laki valtion talousarviosta (423/1988),
24 § Asetus valtion talousarviosta
(1243/1992), 40 §, 41 §, 47 §, 9. luku
Valtion viraston ja laitoksen sekä rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta,
sivut 23, VM 2005

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus
(VAHTI 3/2003 luku 5.4.4)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006)
Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005, luku 4.2)
Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa
(VAHTI 7/2003, liite 3)
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 5.6)
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3 Tietoturvallisuuden organisointi
3.1

Prosessiajattelu tietoturvallisuuden perustana
Ministeriön, viraston ja laitoksen ylin johto hyväksyy ja vahvistaa organisaatiossaan
noudatettavat turvallisuus- ja varautumisperiaatteet sekä määrittelee asiaa hoitavan sisäisen organisaation. Turvallisuus- ja varautumisperiaatteiden toteutumisesta
ja seurannasta vastaa kukin yksikkö ja sen päällikkö tulosjohtamisen periaatteiden
mukaisesti. Toimintaperiaatteisiin tulee sisällyttää tietoturvallisuuden tavoitteet ja
menettelytavat.
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta, 11.11.1999
Organisaation keskeiset prosessit, samoin kuin kaikki tietoturvallisuuden toteutukseen liittyvät prosessit, on oltava kuvattuna ja niistä on voitava tunnistaa tietoturvallisuudesta huolehtiminen ja vastuuhenkilöiden tehtävät. Olennaista on kiinnittää
huomiota prosessiajattelun toteuttamiseen organisaatiossa ja kuka prosessien kehittämisessä vastaa tietoturvallisuuden integroinnista prosessiin.
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006
Tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan kehittäminen on luonteeltaan jatkuva prosessi, jossa painopiste on laillisuuteen, tuloksellisuuteen, tieto-omaisuuden turvaamiseen ja tietoturvapoikkeamien luotettavaan raportointiin liittyvien tavoitteiden
edistämistä.
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen, VAHTI 6/2006
Ulkoistamisen ohella ja siihen liittyen tiedon hallinnan kenttään kohdistuu lukuisia turvauhkia, jotka tulee muutostilanteissa olevissa organisaatioissa huomioida
muutoksen eri vaiheissa.
Muutos ja tietoturvallisuus –alueellistamisesta ulkoistamiseen – hallittu prosessi, VAHTI
7/2006

Tietoturvallisuus tulee sisällyttää osaksi organisaation toimintaprosesseja,
jotta se toteutuisi käytännön toiminnassa. Sen sulauttaminen toimintaprosesseihin vaatii hyvää yhteistyötä tietoturvajohdolta, tietoturvallisuudesta
vastaavasta operatiiviselta henkilöstöltä, palvelun omistajilta sekä sen tuottajilta. Turvallisuutta lisäävät toimenpiteet huomioidaan jo prosesseja suunniteltaessa, jotta turvallisuusvaatimukset täyttyvät.
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Kuva 6. Tietoturvallisuuden kypsyystasot
Kypsyys
Jatkuva tietoturvan parantaminen on
käytössä ja se perustuu kvantitaviisiin
mittareihin, palautteisiin ja innovatiivisiin
uusiin ideoihin ja teknologioihin.

5

4

3

2

1

Tietoturvatoiminnalla on mittarit.
Tietoturvatuotokset ja -prosessit ovat
toiminnassa ja valvonnassa, ja niitä
mitataan.

Tietoturvaprosessit ovat mallinnettuja,
dokumentoituja ja vakiinnettuja sekä
integroituja organisaation menettelyihin.

Tietoturvaprosessit ovat määriteltyjä ja
niitä seurataan kustannusten, ajankäytön
ja toiminnallisuuden suhteen. Prosessia
voidaan jossain määrin toistaa.

Tietoturvatoimenpiteet perustuvat AdHoctoimintaan, harva toiminto on selkeästi
määritelty ja tulos riippuu yksilön
onnistumisesta ja ”sankaruudesta”.

1
2
3
4
5

Aloittava (Initial)
Toistettava (Repeatable)
Määritelty (Defined)
Hallittu (Managed)
Optimoitu (Optimizing)

Turvallisia prosesseja ylläpidettäessä ja kehitettäessä huomioidaan lisäksi
organisaation prosesseille tavoitteeksi asetettu kypsyysaste ja sen asettamat
reunaehdot kehitykselle.
Tietoturvastandardi ISO 27001 mukaisen kehittämisen PDCA (Plan, Do,
Check, Act) -prosessimallin sisältämät tehtävät voidaan jakaa neljään osaan:
• suunnitteluvaiheessa (Plan) prosessi käynnistetään, tehdään
liiketoimintavaikutus- ja riskianalyysit sekä muodostetaan näiden
pohjalta jatkuvuusstrategia
• toteutusvaiheessa (Do) suunnitellut ratkaisut toteutetaan ja aloitetaan
koulutus
• tarkistusvaiheessa (Check) prosessin tilasta tuotetaan tietoa valvonnan,
testauksen, katselmointien ja auditointien sekä raportoinnin avulla
• kehitysvaiheessa (Act) ratkaisuja parannetaan kerättyjen tietojen
perusteella.

Aika
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Tietoturvallisten prosessien PDCA-mallin ylläpito- ja kehittämissykliin kuuluu hallintajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen (Plan), sen toimeenpano
ja noudattaminen (Do), seuranta ja arviointi (Check) sekä ylläpito ja kehittäminen (Act). Sykli edellyttää aktiivista toimintaa ja sen tarkoituksena on johtaa
toiminnan jatkuvaan parantamiseen.
Kuva 7. PDCA-mallin soveltaminen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä
(IEC/ISO 27001:2005)

Hallintajärjestelmän
rakentaminen

SIDOSRYHMÄT

Hallintajärjestelmän
toimeenpano
Tietoturvallisuuteen liittyvät
vaatimukset ja
odotukset

SIDOSRYHMÄT

Hallintajärjestelmän
ylläpito ja kehittäminen

Hallintajärjestelmän
seuranta ja arviointi

Hallittu
tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden hallintaprosessi eli tietoturvallisuuden kehittämisen ja
ylläpitämisen prosessi kuvaa olennaisin osin myös tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmän. Prosessin tavoitteena on tuottaa hallittu tietoturvakokonaisuus, joka osaltaan mahdollistaa organisaation tavoitteiden toteutumisen ja
toiminnan luotettavuuden.

Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Muutos ja tietoturvallisuus – alueellistamisesta ulkoistamiseen – hallittu
prosessi (VAHTI 7/2006, luku 6)

Laki valtioneuvostosta (175/2003)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §
Valmiuslaki (1080/1991)

Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006, luku 4.4.6)
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006)
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3.2

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
Tietoturvapolitiikkojen, -toimien ja –menettelyjen tulee olla yhteen sovitettuja ja
yhdennettyjä niin, että ne muodostavat yhtenäisen turvallisuusjärjestelmän.
Tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallisuusperiaatteet, OECD:n suositus
Turvallisuuden hallinnan tulee perustua riskien arviointiin ja ennakointiin. Organisaation tietoturvapolitiikan, -toimien ja -menettelyjen tulee olla siten yhteen sovitettuja ja yhdenmukaisia, että ne muodostavat yhtenäisen turvallisuusjärjestelmän.
Tietoturvallisuus ja tulosohjaus (VAHTI 2/2004, luku 3.2)

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on luonteeltaan viitekehys, joka koostuu mm. seuraavista toimintamalleista ja dokumenteista:
• tietoturvapolitiikka ja -strategia
• tietoturvakäytännöt ja -periaatteet, joka kuvaa käytössä olevat
turvakäytännöt
• tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelma
• tietoturvallisuuden perus- ja lisäohjeistus
• tietoturva-arkkitehtuurit (topologia ja ratkaisujen periaatekuvaukset)
• tietoturvaraportointi johdolle
• pelastus-, jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmat
• toimintaan liittyvät tietoturvaprosessit
• auditointisuunnitelma.
Hallintajärjestelmä toteuttaa organisaation strategiaa. Se kattaa tietoturvallisuuden yksityiskohtaisen organisoinnin, politiikat, suunnittelun, vastuut,
menettelytavat, prosessit ja tarvittavat resurssit. Sen avulla myös seurataan ja
arvioidaan tietoturvatoimien tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Järjestelmän jatkuva kehittäminen parantaa organisaation valmiuksia hallita systemaattisesti tietoturva-asioitaan.

Tietoturva työtehtävissä

Ohjeet

Järjestelmien
riskianalyysit

Kehittämissuunnitelma

Tietoturvapolitiikka (periaatteet)

Teknisten
riskien kartoitus

Valvonta
Harjoitukset

Valmiussuunnittelu

Jatkuvuussuunnittelu

Turvasuunnittelu

Ydinprosessien
haavoittuvuus
analyysit

Tietoturva ja -suoja lainsäädäntö ja normiohjaus

Tietoturvallisuustietouden lisääminen, koulutus, motivointi ja tietoturvallisuuden arviointi

Organisaation,
sidosryhmien ja
tietojärjestelmien
vaatimukset.
Varsinaisen toiminnan
tulostavoitteet,
tärkeysluokitus ja
priorisointi.
Tietohallintostrategia
Ydinprosessit ja tietotekniikkariippuvuudet
ja sopimukset.

Uhkakartoitus
ja riskianalyysi

Turvallisuustoimenpiteiden toteutus

Liiketoimintastrategiat

ISO 27001
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Kuva 8. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän malli
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Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän olennaisimmat osat ovat ajantasainen tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät asiakirjat sekä säännöllinen riskienhallinta, joka koskee sekä nykyistä toimintaa että suunniteltuja muutoksia.
Niiden pohjalta laaditaan tietoturvastrategia ja suunnitelmat, joiden avulla
tietoturvaratkaisut toteutetaan tietoturvavaatimusten mukaisesti. Hallintajärjestelmä sisältää myös tietoturvatoiminnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden säännöllisen mittaamisen ja arvioinnin.
Kuva 9. Esimerkki kypsyysajattelun soveltamisesta eräässä
valtionhallinnon organisaatiossa
5

Kypsyys

Benchmarking
Benchmarking, yleinen
Denchmarking

4

Tarkastukset (sisäinen ja ulkoinen)
Mittarit, seuranta ja raportointi
Benchmarking, suppea
Tietoturvallisuus sopimuksissa

3

1
2
3
4
5

Aloittava (Initial)
Toistettava (Repeatable)
Määritelty (Defined)
Hallittu (Managed)
Optimoitu (Optimizing)

Hallintaprosessit dokumentoitu
Jatkuvuus ja varautuminen
Tietoturvasuunnitelma

Koulutussuunnitelma Jatkuva koulutus Tietoturvatietoisuus

2

1

Kehittämissuunnitelma

Uhkakartoitus

Riskikartoitus

Riskienhallintasuunnitelma

Ohjeistusta

Perusohjeistus

Kattava ohjeistus

Tietoturvapolitiikka Riskienhallintapolitiikka

Aika
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Hallintajärjestelmän kehittämisessä voidaan käyttää apuna erilaisia kypsyysmalleja. Niiden avulla tietoturvatoiminnan nykytila pystytään määrittelemään ja asettamaan sen kehittämiselle tavoitetaso, joka toteuttaa organisaation tietoturvallisuudelle linjatut vaatimukset. Organisaatio voi myös sitoutua
noudattamaan tietoturvastandardien kuvaamia hallintomalleja.
Tavoitetason saavuttaminen on yleensä monivuotinen kehityshanke, jonka
tavoitteet kuvataan talous- ja toimintasuunnitelmissa ja jaetaan useammalle
vuodelle. Lisäksi hanke ositetaan niin, että vuositasolla kehitystoiminnalle
pystytään asettamaan mitattavat tavoitteet sekä osoittamaan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat resurssit.
Hallintajärjestelmää sääteleviä lakeja ja määräyksiä sekä valtionhallinnon
ohjeita on lueteltu seuraavassa taulukossa:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003)

Laki valtioneuvostosta (175/2003)

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004, luku 3.2)

Laki valtion talousarviosta (423/1988)
Asetus valtion talousarviosta
(1243/1992), 9. luku
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku

Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnassa
(VAHTI 7/2003, luku 3.6)
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 2.1)
ISO/IEC:27001

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1-4 §, 8 §

ISO/IEC-17799

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku
Valmiuslaki (1080/1991)

3.3

Tietoturvallisuuden suunnittelu ja kehittäminen

Turvallisuussuunnittelu välittää organisaation toimintapolitiikoista ja eri strategioista seuraavat niihin kirjatut turvallisuustoimenpiteet vastuuhenkilöiden
ja koko organisaation tavoitteiksi. Suunnitelmat ovat siten perusta tietoturvallisuuden ja muun turvallisuuden toimeenpanolle ja kokonaisvaltaiselle kehittämiselle ja ne tulee ottaa huomioon tulosohjauksessa tulosarvioinnin yhteydessä
sekä toteutettaessa palvelujen ja järjestelmien laajoja kehittämishankkeita.
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Tietoturvallisuuden suunnitelmallinen kehittäminen edellyttää tietoturvallisuuden hallinta- ja johtamisjärjestelmän synkronoitua toimintaa. Strategioista tulevat tietoturvavaatimukset sekä organisaation kehittämishankkeiden
toiminnalliset vaatimukset tulee sovittaa yhteen. Kehittämissuunnitelmissa
arvioidaan toiminnallisten vaatimusten aiheuttamia tietoturvariskejä ja etsitään niille tarkoituksenmukaiset riskejä poistavat tai pienentävät ratkaisut. Näin
saavutetaan valittu tietoturvallisuuden taso.
Suunnitelmat ohjaavat tietoturvallisuustyötä ja sen toteutumista käytännössä. Ne laaditaan kaikilla organisaatiotasoilla. Niissä otetaan huomioon jatkuvuuteen ja varautumiseen liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet.
Kuva 10. Tietoturva- ja turvallisuussuunnitelmien keskinäiset suhteet
Toimintastrategia

Henkilöstöstrategia

Tietohallintostrategia

Riskien
hallintapolitiikka

Muut
strategiat

Turvallisuuden edistäminen

Riskianalyysi

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvaohjeet

Riskien
hallintasuunnitelma

Turvallisuusratkaisut

Turvallisuus prosessissa

Turvallisuuden
kehittämisohjelma

Turvaohjeet

Varautuminen

Pelastussuunnitelma
Jatkuvuussuunnitelmat

Turvallinen toiminta

Raportointi

Valmiussuunnitelmat
Harjoitukset
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Suunnittelun lisäksi on kiinnitettävä huomiota suunnitelmien toteuttamiseen,
niiden arviointiin, valvontaan ja seurantaan. Valvonnan ja seurannan vastuunjaon tulee olla selvä sekä toiminnan tehokasta ja tarkoituksenmukaista.
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän avulla kyetään toteuttamaan järjestelmällinen valvonta, seuranta ja suunnitelmien arviointi.
Jotta laaditut suunnitelmat kyetään toteuttamaan asetettujen tavoitteiden
mukaisesti, on niissä otettava huomioon tarvittavat resurssit, aikataulut sekä
riippuvuudet muuhun toimintaan.
Suunnitteluun tarvitaan riittävästi aikaa ja resursseja ja sen tulee olla kytköksissä koko organisaation TTS-toimintaan, joka tarkentuu vuosittaisiin suunnitelmiin.
Tietoturvakustannukset pystytään hallitsemaan sitä paremmin, mitä aikaisemmassa vaiheessa hanketta tai toimintaa näkökulma on otettu mukaan. Usein
hankkeiden alkuvaiheessa voidaan löytää kustannustehokkaita tietoturvaratkaisuja, joita ei enää myöhemmin kyetä toteuttamaan.
Tietoturvallisuuden suunnittelemiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004 luku 2)

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki valtioneuvostosta (175/2003)

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus
(VAHTI 3/2003 luku 5.4.4)

Laki viranomaisen julkisuudesta
(621/1999)

Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006 luku 8)

Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintotavasta (1030/1999)

Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005, luku 4.2)

Valmiuslaki (1080/1991)

Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa
(VAHTI 7/2003, liite 3)
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 5.6)

3.3.1

Suunnittelun lähtökohdat

Tietoturvallisuuden suunnittelun lähtökohtina ovat säädökset, valtiovarainministeriön VAHTI-ohjeet sekä organisaation toiminnan varmistaminen ja laatu.
Toimenpiteet kohdistuvat tietoturvallisuuden eri osa-alueisiin. Suunnitelmissa
otetaan huomioon organisaation tietoriskien, tietotekniikkariippuvuuden ja tek-
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niikan käyttöön liittyvien muiden uhkatekijöiden arviointi sekä riskien hallinnan
edellyttämien toimenpiteiden määrittely ja toteuttamissuunnitelmat.
Organisaation tulee laatia:
• tietoturvakäytännöt ja periaatteet, jonka tarkoituksena on toiminnan
suojaaminen tietoon ja tietotekniikkaan kohdistuvilta sisäisiltä ja
ulkoisilta vahingoilta kuvaten keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan.
• jatkuvuussuunnitelma, jolla mahdollistetaan tärkeät palvelut ja toiminnot
silloin, kun normaali tietojen käsittely on teknisistä tai muista syistä
estynyt normaaliaikana.
• poikkeusolojen valmiussuunnitelma, joka laaditaan organisaation
(tietojenkäsittelyn) tärkeysluokituksesta riippumatta poikkeusoloihin
varautumiseksi.
• kehittämissuunnitelma tietoturvallisuuden systemaattista kehittämistä
varten
Tietoturvallisuuden eri osa-alueet huomioidaan riittävästi suunnittelun eri
vaiheissa.

3.3.2

Tietoturvakäytännöt ja -periaatteet eli tietoturvasuunnitelma

Tietoturvallisuuden kokonaisohjausta ja hallintaa varten organisaatiolla tulee
olla ajantasainen kuvaus käytössä olevista ratkaisuista ja periaatteista. Tästä
asiakirjasta on monessa yhteydessä käytetty sanaa tietoturvasuunnitelma.
Sisältö ei kuitenkaan ole suunnitelma vaan myöhemmin käyttöön otettavat
ratkaisut kuvataan kehittämissuunnitelmassa. Asiakirjassa kuvataan organisaation tietoturvallisuuden hallintaan liittyvät ratkaisut.
Asiakirjassa :
• kuvataan käytössä olevat tietoturvaratkaisut, -tehtävät, vastuut ja niiden
taso sekä tapa, joilla ne toteutetaan organisaatiossa
• kuvataan ratkaisut tietoaineiston suojaamisesta, oikeasta käsittelystä ja
salassapidosta.
• määritellään varsinaisen toiminnan, sitä tukevan teknologian sekä
kehittämishankkeiden seuranta tietoturvatoimenpiteiden toteuttamiseksi
niiden yhteydessä
• määritellään menettelyt tietoturvatoiminnan ja sen tulosten raportoinnista
organisaation johdolle ellei näitä ole kuvattuna muissa asiakirjoissa.
Tietoturvallisuuden ylläpidon ja kehittämisen lähtökohtana on organisaation
keskeisten toimintojen määrittely ja niille sekä niitä tukeville tietojärjestelmille ja organisaatiossa suoritettu riskikartoitus.
Tietoturvakäytännöt ja -periaatteet tähtäävät normaaliajan tietoturvatarpeiden täyttämiseen. Lisäksi huomioidaan sellaiset perustekijät, joilla on vaikutusta jatkuvuussuunnitteluun ja poikkeusolojen valmiussuunnitteluun, vaikka
nämä suunnitelmat tehdään erillisinä.
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Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004 luku 4.2)

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki valtion talousarviosta (423/1988), 24 §

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus
(VAHTI 3/2003 luku 5.2.3)

Asetus valtion talousarviosta
(1243/1992), 9. luku

Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005, luku 2.1.2)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 4 §
Valmiuslaki (1080/1991)

3.3.3

Tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelma

Tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelma liittyy yleensä asiakirjaan tietoturvakäytännöt ja -periaatteet. Sen lisäksi kehityssuunnitelma muodostaa tietoturvapolitiikan ja tietoturvallisuuden arvioinnin kanssa loogisen kokonaisuuden, joka kuvaa toiminnon suunnitelmallista kehittämistyötä. Kehittämissuunnitelma toimii toteutuksen ohjaajana niille toimenpiteille, joilla korjataan
tietoturvallisuuden arvioinnissa havaitut puutteet ja joiden avulla pyritään hallitusti kehittämään tietoturvallisuuden kypsyystasoa tavoitetasolle. Kehityssuunnitelman toteutumista raportoidaan osana organisaation raportointia.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004 luku 4.2)

Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 4 §

Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja
mittaaminen (VAHTI 6/2006, luku 3.2.1)
Tietoturvapoikkeamatilanteiden
hallinta (VAHTI 3/2005, luku 2.1.2)
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3.4

Tietoturvallisuuden toimeenpano ja toteutus
Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi
huolehtia:
Suunnitella ja toteuttaa asiakirja- ja tietohallintonsa samoin kuin ylläpitämänsä
tietojärjestelmät ja tietojenkäsittelyt niin, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivattomasti toteuttaa ja että asiakirjat ja tietojärjestelmät sekä niihin sisältyvät tiedot
arkistoidaan tai hävitetään asianmukaisesti ja että asiakirjojen ja tietojärjestelmien
sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, eheys ja laatu turvataan asianmukaisin menettelytavoin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon tietojen merkitys ja käyttötarkoitus sekä asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkatekijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 18 § 4. kohta
Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on
määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai muodostamista henkilörekisteriksi.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.
Henkilötietolaki, 6 §
Organisaatiolla tulee olla kattava tietoturvallisuuden ohjeistus lähtien organisaation tietoturvapolitiikasta ja päätyen yksittäisten tietojen turvalliseen käsittelyyn.
Ohjeistus tulee riittävällä koulutuksella ja tiedotuksella jalkauttaa osaksi organisaation toimintaa.
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006
Organisaatioiden on kattavasti dokumentoitava tietojärjestelmänsä ja toimintaprosessinsa.
Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen, VAHTI 5/2004

Tietoturvallisuudessa tarvitaan muita toimintoja enemmän yhdenmukaisia ja
yhteensopivia toimintaohjeita. Ohjeistus voidaan jakaa yleisiin, organisaatiokohtaisiin sekä jotakin suppeaa osa-aluetta koskeviin erityisohjeisiin. Ohjeita
valtionhallinnossa ovat valtiovarainministeriön tietohallinnon kehittämisestä
annetut ohjeet sekä VAHTI-ohjeet. Ne soveltuvat sellaisenaan käytettäväksi
valtion organisaatioiden tietoturvatyön perustana.
Organisaatiokohtaisin ohjein määritellään tietoturvakäytännöt yksilöityinä
ja täsmennettyinä organisaation omiin toimintatapoihin ja prosesseihin. Tällaisia ohjeita ovat mm. henkilöstölle suunnatun koulutuksen perustana olevat
tietoturvaohjeet. Henkilöstön sitoutuminen turvallisiin toimintatapoihin saavutetaan vain harvoin yleisluontoisilla ohjeilla. Siksi varsinaisen ohjeistuksen
tulee koostua omaan organisaatioon ja sen toimintatapaan sovitetuista ja omaan
tietoturvapolitiikkaan perustuvista tietoturvaohjeista. Tietoturvalliset toimin-
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tatavat sisällytetään osaksi organisaation normaaleja toimintaprosesseja, jotka
dokumentoidaan ja ohjeistetaan selkeästi.
Erityisohjeet ovat ensi sijassa organisaation omia ohjeita, jotka koskevat
esimerkiksi rajoitettua toimintakokonaisuutta tai tietojärjestelmää. Ne ovat
tietohallinnon ja turvahenkilöstön käyttöön tarkoitettuja tai liittyvät yksittäisiin palveluihin, toimintoihin, hankkeisiin, teknisiin turvaratkaisuihin tai
jatkuvuus-, valmius- ja toipumissuunnitelmiin. Nämä asiakirjat ovat pääsääntöisesti turvaluokiteltuja.
Yleinen ja organisaatiokohtainen tietoturvaohjeistus voidaan sijoittaa omana
kokonaisuutenaan organisaation ohje- tai pysyväismääräyskokoelmiin. Yksittäisiä palveluja ja toimintoja koskevat tietoturvaohjeet voidaan sijoittaa laatujärjestelmään ao. toimintojen yhteyteen. Koko henkilöstölle tarkoitetut ohjeet
jaetaan koko organisaatiolle. Erityisohjeet sijoitetaan niiden käyttötarpeen
mukaisiin yhteyksiin ohjeistossa tai laatujärjestelmässä ja jaetaan tarkoituksenmukaisella tavalla kohderyhmille. VAHTI 8/2006 -ohjeessa on tarkemmin
luetteloitu keskeiset asiakirjat sisältöineen.
On tärkeää huomata, ettei henkilöstöltä voida edellyttää tietoturvatoimenpiteiden osaamista ellei käytettävissä ole vahvistettuja, hyväksyttyjä tietoturvaohjeita sekä niiden noudattamiseen vaadittavaa koulutusta ja perehdytystä.
Ohjeet sijoitetaan helposti saataville ja jokainen, jota ohje koskee, perehdytetään sen sisältöön.
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Tietoturvallisuus ja tulosohjaus
(VAHTI 2/2004 luku 3.2)

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki valtioneuvostosta (175/2003)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
Valmiuslaki (1080/1991)

Muutos ja tietoturvallisuus – alueellistamisesta ulkoistamiseen – hallittu
prosessi (VAHTI 7/2006, liite 6)
Keskeisten tietojärjestelmien
turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 5)
Opas julkishallinnon tietoturvakoulutuksen järjestämisestä
(VAHTI 6/2003, luku 6)
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003, liite 4)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006 Liite 3)
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3.4.1

Hankinnat

Palvelukokonaisuuden, tietoteknisen laitteen tai tietojärjestelmän hankintaan
liittyy tuotteen tietoturvavaatimusten määrittely ja tietoturvaominaisuuksien
arviointi. Keskeiset vaatimukset määritellään ja esitetään selkeästi jo tarjouspyyntövaiheessa ja tietoturvatekijät sisällytetään tarjouksen vertailu- ja valintaperusteisiin. Tietoturvavaatimusten toteutuminen voi olla hankinnan ehdoton edellytys.
Tietoteknisten palvelujen ja laitteiden hankinnoissa noudatetaan aiheista
annettuja valtionhallinnon ohjeita. Mikäli organisaatiolla on tietoturvaresursseihin liittyen vaje, se voi hankkia jaettuja tietoturvaresursseja julkisen sektorin
kumppanilta yksityiseltä sektorilta ostamisen sijaan4.
Valtionhallinnon yleisissä hankintasopimusehdoissa tietoturvallisuus ei ole
erityisenä huomion kohteena. Hankinnan yhteydessä saattaakin olla tarvetta
solmia erillinen turvallisuussopimus. Siinä määritetään mm. sopimusosapuolien kesken jaettavien tietojen suojausperiaatteet ja salassapitoajat. Sopimuksilla pyritään estämään tietovuotoja ja -varkauksia toimitusten yhteydessä tai
niiden jälkeen. Toimittajasta tehdään turvallisuusselvitys riippuen hankkeen
tai palvelun kriittisyydestä.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (Oikeustoimilaki, 228/1929)

Valtion tietotekniikkahankintojen
tietoturvallisuuden tarkistuslista
(VAHTI 6/2001)

Kauppalaki (355/1987)
Vahingonkorvauslaki (412/1974)
Tekijänoikeuslaki (404/1961) 1.2§
Tietokoneohjelmat
Laki julkisista hankinnoista (348/2007)
ja Valtioneuvoston asetus julkisista
hankinnoista (614/2007)

Esimerkki turvallisuussopimuksesta:
Muutos ja tietoturvallisuus
(VAHTI 7/2006, liite 1A).
Esimerkki turvallisuusselvityksestä:
Muutos ja tietoturvallisuus
(VAHTI 7/2006, liite 2).
Selvitys valtionhallinnon tietoturvaresurssien jakamisesta (VAHTI 3/2006)

Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)

4 Selvitys valtionhallinnon tietoturvaresurssien jakamisesta (VAHTI 3/2006)
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3.4.2

Ulkoistaminen

Ulkoistamisen edellytyksenä on organisaation tietoturvavaatimuksista johdettujen menettelyjen ulottaminen ulkoistettujen palvelujen toimittajaan.
Menettelyt sisältyvät valtiovarainministeriön valtion tietohallintotoimintojen
ulkoistamisen tietoturvasuosituksiin5. Vaatimukset ja tavoitteet on sovittava
ulkoistamisprosessin alussa.
Toimintojen ja palvelujen ulkoistaminen edellyttää organisaation ja toimittajan välisten velvoitteiden jakoa, tehtävämäärittelyä ja suunnitelmaa, jotta
haluttu tietoturvallisuuden taso voidaan saavuttaa ja säilyttää koko ulkoistamisprosessin ajan. Kokonaisvastuu toiminnoista säilyy organisaatiolla, vaikka
palveluntoimittaja vastaa organisaatiolle tuottamistaan palveluista.
Organisaatioilla on välttämätöntä olla riittävä osaaminen ulkoistamisen turvallisuussuunnitteluun ja palvelutoimittajan turvallisuustoimenpiteiden seurantaan. Palvelujen yhteydessä on siis niiden sisällöstä riippuen tarkistettava tietoturvatarpeet ja laadittava tarvittaessa salassapitosopimus tai turvallisuussopimus.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki julkisista hankinnoista (348/2007)
ja Valtioneuvoston asetus julkisista
hankinnoista (614/2007)

Muutos ja tietoturvallisuus – alueellistamisesta ulkoistamiseen – hallittu
prosessi (VAHTI 7/2006).

Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 23 §

3.4.3

Koulutus

Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi:
Huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä sekä niiden ja
asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamisessa noudatettavista menettelyistä, tietoturvallisuusjärjestelyistä ja tehtävänjaosta, samoin kuin siitä, että hyvän tiedonhallintavan toteuttamiseksi annettujen säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista valvotaan.
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 18 § 5. kohta

5 Muutos ja tietoturvallisuus – alueellistamisesta ulkoistamiseen – hallittu prosessi,
VAHTI 7/2006
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Organisaation tietoturvakulttuuria ilmentää joko huolellinen tai huolimaton
tapa käsitellä tietoa sekä suunnitella ja hankkia järjestelmiä. Koska tietoturvallisuus liittyy muodossa tai toisessa kaikkeen toimintaan, on henkilöstön
sitouttaminen turvallisuusnäkökulmasta avainasemassa. Tämän vuoksi henkilöstön tietoturvatietoisuutta on jatkuvasti kehitettävä.
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä edellyttää, että valtionhallinnon organisaatioissa työskentelevällä
henkilöstöllä on riittävä tietoturvaosaaminen. Organisaation johto linjaa tulosohjauksen yhteydessä tietoturvakoulutuksen suuntaviivat. Henkilöstöhallinto
tai vastaavaan koulutusorganisaatio liittävät johdon linjausten perusteella tietoturvakoulutuksen osaksi organisaation johdon, esimiesten, henkilöstön ja
erikoishenkilöstön koulutussuunnitelmia. Koulutuksen tuloksia ja sen kattavuutta seurataan säännöllisesti.
Koulutuksen lisäksi myös muissa yhteyksissä pidetään yllä riskitietoisuutta
ja vastuullisuutta. Esimiehen omalla esimerkillä on suuri vaikutus siihen, noudatetaanko tietoturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta käytännön toiminnassa.
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 18 §

Tietoturvakouluttajan opas
(VAHTI 11/2006).

3.4.4

Viestintä

Tietoturvaohjeissa määritellään turvallisuutta ja tietoturvallisuutta koskevat
sisäisen ja ulkoisen viestinnän vastuut, oikeudet, velvollisuudet sekä viestintään kohdistuvat rajoitukset. Tietoturvallisuus ei ole aktiivisen ulkoisen viestinnän kohde turvaamisen käytännön järjestelyjen tasolla. Julkisuuskuvan
vuoksi, luottamuksen herättämiseksi asiointiin tai palveluun sekä asiakkaiden
opastamiseksi saattaa olla tarvetta tiedottaa yleisluontoisesti myös tietoturvamenettelyistä. Tällainen tiedottaminen on suunniteltava huolellisesti.
Sisäisessä viestinnässä ja ohjeistuksessa henkilöstölle on kerrottava mm.
mitä henkilökohtaisia käyttötietoja tietojärjestelmistä kerätään, miten sähköpostin yksityiskäyttöön suhtaudutaan, mitä työtehtävien ulkopuolisia toimia
sallitaan ja miten suhtaudutaan luvattomiin käyttöyrityksiin.
Kriisistä selviämisen onnistumiseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka hyvin
organisaatio on valmistautunut kriisiviestintään. Onnistuneen viestinnän takaa
selkeä roolittaminen viestintävastaavalle ja muille kontaktihenkilöille sekä viestinnän suunnitteleminen niin, että tiedottaminen, viestintä ja niihin käytettävät kanavat on määritelty ja viestintää on harjoiteltu ennakolta.
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Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku

Tietoturvakouluttajan opas
(VAHTI 11/2006).

Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005, luku 2.2.6)

Laki yksityisyyden suojasta työelämästä
(759/2004)

3.5

Käytännön arviointi ja raportointi

Johto vastaa arviointiprosessista osana normaalia johtamista ja tulosohjausta.
Tähän kokonaisuuteen liittyvät johdon vahvistamat tietoturvallisuuden mittarit. Linjajohdon on tarpeen omaksua arviointien toimintamallit ja viedä tietoturva-ajattelua eteenpäin kaikilla organisaatiotasoilla.
Tietoturvallisuuden seurantaan kuuluvat tietoturvallisuuden valvonta sekä
tietoturvatilanteen ja ‑tason sekä poikkeamien tai tapahtumien raportointi.
Organisaation tietoturvallisuuden seuranta ja raportointi on osa tulosohjausta
ja käsitellään tulosneuvotteluissa vuositasolla. Raportointi, kuten valvontakin,
kohdistuu koko tietoturvallisuuteen eikä vain tietotekniikan turvallisuuteen.
Tietoturvallisuuden seurannan tulee olla jatkuvaa ja aktiivista. Valvonta
suunnitellaan siten, että henkilöresurssit suunnataan tietoturvallisuuden kannalta merkityksellisimpiin kohtiin kuten tärkeimpiin prosesseihin, tietojärjestelmiin, tietovarastoihin sekä tietoturvaohjeiden noudattamiseen.
Tietoturvallisuuden seuraamiseksi kehitetään valvontamenettelyt ja raportointitapa olennaisten saavutusten, tietoturvapoikkeamien sekä tietoturvaarviointien tulosten raportoimiseksi aina ylimmälle johdolle asti. Tietoturvallisuuden tulosraportointitavasta sovitaan osana tulosneuvotteluja. Lisäksi
ylimmälle johdolle raportoidaan säännöllisesti hallintajärjestelmän tuottamaa
tietoa riskeistä ja niiden hallinnasta.
Kumppaneilta ja palvelujen toimittajilta tulee saada säännöllinen raportointi tuotettujen palveluiden toimittamiseen liittyviltä tietoturvallisuuden
osa-alueilta. Ulkoistaja ei voi siirtää vastuutaan, vaan toimintaa ja siihen liittyviä riskejä on säännöllisesti seurattava.
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Esimerkki tietoturvallisuuden raportointikäytännöistä:
Taulukko 4. Tapahtumat ja niiden raportointiaika
Raportointiaika

Aihe

1 Välitön raportointi johdolle,
operatiiviselle johdolle,
keskeisille esimiehille

Hetkellinen, toimintaa vaarantava tapahtuma:
vakava uhka, vakava vahinko, jonka korjaamiseen on
heti ryhdyttävä, uusi riski tai läheltä-piti tapahtuma

2 Viikoittain raportointi
keskeisten järjestelmien
vastuuhenkilöille

Viikon tapahtumat automaattisesti, vaatimustenmukaisuus

3 Kuukausittain tilannekuva
turvajohdolle

Kuukausiyhteenveto tapahtumista ja toimenpiteistä
joilla tapahtuma jatkossa voidaan estää tai riskiä
vähentää.

4 Kolmannesvuotiskatsaus
ylimmälle johdolle riskienhallintapolitiikan mukaisesti

Turvallisuuden tilanneraportti (mahdollisesti osana
muuta raportointia) sekä tieto uusista uhkista,
palveluiden tietoturvallisuuden katsaus.
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4 Tietoaineistoturvallisuus
– tietopääoman hallinta
Tietoaineistoturvallisuudessa on kyse eri talletusmuodoissa olevien tietojen suojauksesta. Se koskee paperiasiakirjoja, optisia ja magneettisia muistivälineitä,
mikrofilmiä, äänitteitä sekä muita vastaavia teknisiä laitteita. Tietoaineistoturvallisuus kattaa käsittelysäännöt tietoaineiston synnystä sen tuhoamiseen asti.
Tietoaineiston käsittelystä tarvitaan organisaatiokohtaiset ohjeet. Viranomaisen on huomioitava erityisesti laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
ja sen nojalla annettu asetus. Organisaation johto vastaa henkilöstön perehdyttämisestä tietoaineistojen käsittelyohjeisiin. Tietoaineistojen tietoturvallisuuden
varmistaminen koskee koko henkilöstöä ja tietoaineiston koko elinkaarta.
Kuva 11. Tietoaineiston elinkaari
Vastaanotto

Luonti

Luokittelu ja
merkintä

Rekisteröinti

Kopiointi

Jakelu

Luonnokset

Siirto

Vastaanotto

Pääsy
tietoon

Hävittäminen

Säilytys ja
tallennus

Arkistointi
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Viranomaisella tulee olla ajantasainen, kaikki tietoaineistot kattava arkistonmuodostussuunnitelma, josta ilmenee tietoaineiston käsittelysäännöt sekä
eheyden ja käytettävyyden varmistaminen aineiston elinkaaren eri vaiheissa.
Luokitellun tiedon käsittelyssä huomioidaan ko. turvaluokan edellyttämät
suojaustoimenpiteet.
Liittyvä materiaali:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994)

Asianhallinnan tietoturvallisuutta
koskeva ohje (VAHTI 5/2006),

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki sähköisistä allekirjoituksista
(14/2003)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 2 § , 3 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
(785/1992)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista (812/2000)
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä (1058/2002)
Pakkokeinolaki (450/1987)
Väestötietolaki (507/1993)
Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintäohje,
VM 5/01/2000

Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot (VAHTI 4/2002)
Valtionhallinnon tietoaineistojen
käsittelyn tietoturvallisuusohje, VAHTI
2/2000 ja VM 23 /01 /2000, 28.2.2003
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5 Henkilöstöturvallisuus
Henkilöstöturvallisuus on henkilöstöstä johtuvaa riskien hallintaa. Henkilöstöturvallisuuden perustana on osaava ja sitoutunut henkilöstö, jolle tietoturvavastuut ja –tehtävät on selkeästi kuvattu toimenkuvissa. Lisäksi tarvitaan
riittävällä tasolla määriteltynä olevat henkilöstöhallinnon prosessit sekä muut
prosessit, joissa kuvataan työtehtävät niin tarkasti, että avainhenkilöriskien
syntyminen vältetään.
Keskeisiä asioita ovat työhönottoon, toimenkuvien olennaisiin muutoksiin
ja palvelussuhteen loppumiseen liittyvät prosessit ja niistä on tarpeen olla kaikilla osallisilla käytössään sovittu toimintamalli. Tehtävien vaativuudesta tai
luottamuksellisuudesta riippuen rekrytoitavan henkilön tausta, sopivuus ja
osaaminen on selvitettävä ennen työhönottoa.
Avainhenkilöriskien hallinnassa tunnistetaan toiminnan kannalta avainhenkilöt sekä varmistetaan heidän käytettävyytensä organisaation palveluksessa eri tilanteissa. Suunnittelussa varaudutaan lomiin, poissaoloihin, työnkiertoon ja väliaikaisjärjestelyihin riittävän hyvin sekä lisäksi valmennetaan
henkilöstö poikkeusoloihin. Vaaralliset työyhdistelmät tulee tunnistaa ja poistaa, jotta organisaation toiminnan suojaksi rakennettuja menetelmiä ei voida
havaitsematta kiertää.
Henkilöstön riittävällä määrällä, työtyytyväisyydellä ja motivaatiolla on
merkittävä vaikutus myös tietoturvallisuuden toteutumiseen. VAP-varausten (vapautettu asepalveluksesta sodan aikana) tekeminen on osa riittävien
henkilöresurssien varmistamista osana poikkeusoloihin liittyvää valmiussuunnittelua.
Henkilöstöturvallisuudesta on valmisteilla ohje, joka on käytettävissä
2008 alkaen.
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Keskeisimmät henkilöstö- ja henkilöturvallisuutta koskevat säädökset ja
hallinnolliset velvoitteet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi
(VAHTI 7/2003, luku 5.3.2, liite 2)

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003)

Laki kunnallisesta viranhaltijasta
(304/2003)

Keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 6)

Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)

Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, luku 6.2, liite 6 (VAHTI 8/2006)

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988), 7 §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (44/2006)
Pakkokeinolaki (450/1987)
Työsopimuslaki (55/2001)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Valtion virkamieslaki (750/1994)

Henkilöstön tietoturvaohje
(VAHTI 10/2006)
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6 Fyysinen turvallisuus
Fyysisen turvallisuuden tarkoituksena on turvata organisaatioiden häiriötön
toiminta kaikissa olosuhteissa niiden erityistarpeet ja riskit huomioon ottaen.
Kukin organisaatio vastaa itse fyysisestä suojauksestaan.
Tähän tietoturvallisuuden osa-alueeseen kuuluvat mm. kulunvalvonta,
kameravalvonta, muu tekninen valvonta ja vartiointi sekä palo-, vesi-, sähkö-,
ilmastointi- ja murtovahinkojen torjunta. Vähimmäisvaatimukset tilaturvallisuutta lisääville toimille ja järjestelmille määräytyvät turvallisuustarpeiden
perusteella, jotka voi kohdistua alueeseen, rakennukseen, tilaryhmään tai tilaan.
Uusien rakennusten tai tilojen peruskorjausten yhteydessä toimitilojen suojaus toteutetaan tai sitä parannetaan turvallisuusluokituksen mukaisesti töiden yhteydessä.
Usein toimitilojen hallinta ja turvallisuusjärjestelyjen toteutus on kiinteistöhallinnon tai rakennuksen omistajan tehtävä. Toimintojen ja sen käyttämän
tietotekniikan turvallisuustarpeet tuntee kuitenkin parhaiten käyttäjäorganisaation johto, joka päättää turvallisuusratkaisuista. Toimitilaturvallisuuden
kehittämistarpeet otetaan huomioon vuosisuunnitelmia laadittaessa.
Seuraavat valtionhallinnon ohjeet, lait ja säädökset käsittelevät toimitilaturvallisuutta:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994), 12§

Ohje teknisten laitetilojen suojaus
(VAHTI 1/2002)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)
Pelastuslaki (486/2003), 8§
Työturvallisuuslaki (738/2002) 27, 29, 32§

Suositus toimitilaturvallisuuden huomioonottamisesta valtionhallinnossa
(VM 30.12.1998)
Keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 7)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (8/2006, liite 6)
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7 Tietoliikennepalveluiden
turvallisuus
Organisaation tietoliikennetoiminnot ja niitä toteuttavat eri verkkojärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti siten,
että valittu arkkitehtuuri tukee varautumista erilaisia uhkia vastaan. Tietoliikenneturvallisuuteen sisältyvät mm. tietoliikennelaitteiston kokoonpano,
luettelointi, ylläpito ja muutosten valvonta, ongelmatilanteiden kirjaus, käytön
valvonta, verkon hallinta, viestinnän salaus ja varmistaminen, merkittävien
tietoturvapoikkeamien tarkkailu, kirjaus ja selvittäminen sekä tietoliikenneohjelmien testaus ja hyväksyminen.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Älypuhelimien tietoturvallisuus – hyvät
käytännöt (VAHTI 2/2007)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Ohje teknisten laitetilojen suojaus
(VAHTI 1/2002)

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Valtion keskeisten tietojärjestelmien
turvaaminen (VAHTI 5/2004 luku 8, 6)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)

Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje (VAHTI 1/2003).

Pakkokeinolaki (450/1987)

Lähiverkkojen tietoturvasuositus
(VAHTI 2/2001).

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku

Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje (VAHTI 3/2002)

Viestintämarkkinalaki (393/2003)

Turvallinen etäkäyttö turvattomista
verkoista (VAHTI 2/2003)
Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje (VAHTI 3/2004)
Valtiontietohallinnon Internet-turvaohje
(VAHTI 2/2003)
Käyttövaltuushallinnan periaatteet ja
hyvät käytännöt (VAHTI 9/2006, luku 3)
Tietoliikenne- ja päätelaitteet
-työryhmän loppuraportti, 23.5.2006
Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa ( VAHTI 12/2006)
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8	Laitteistoturvallisuus
Laitteistoturvallisuudella tarkoitetaan laitteistojen suojausta, asennusta, ylläpitoa ja poistoa sekä niihin liittyvää hallinnointia, jossa määritellään laitteiden
omistaja ja turvaluokka sekä laitteiden valvonta ja niiden kapasiteettien suunnittelu. Ylipäätään laitteistoturvallisuudella turvataan laitteiston elinkaarta,
johon myös kuuluvat asennuksen, takuun ja ylläpidon lisäksi erilaiset tukipalvelut ja -sopimukset sekä laitteiston turvallinen poisto elinkaaren lopussa.
Laitteiston elinkaareen liittyvät palvelusopimuksien palvelun tasoa määrittelevien rajojen ja vasteaikojen sopimisella voi olla merkittäviä vaikutuksia
tietoturvatason ylläpidettävyyteen ja tietoturvapoikkeamiin reagointiin. Palvelusopimusten vasteaikoihin tukeutumalla voidaan vähentää varastoitavaa
varalaitteistoa, mutta toisaalta riippuvuus toimittajan kyvystä toimia vasteaikojen puitteissa kasvaa. Erityisen tärkeää on määritellä sopimuksilla tilanteissa,
joissa joko koko palvelu sijaitsee palvelun tarjoajalla tai osa organisaation laitteista sijaitsee siellä, jolloin joudutaan kiinnittämään huomiota yksittäisen laitteen fyysisen turvallisuuden järjestämiseen toisen osapuolen tiloissa ja tilojen
pääsynhallintaan poikkeamatilanteissa. Näissä tapauksissa palvelusopimukset ulotetaan koko järjestelmään ja vaaditaan riittävän tarkat selvitykset verkkoyhteyksistä ja fyysisestä pääsystä järjestelmään työajan ulkopuolella, mikäli
palvelun täytyy olla jatkuvasti asiakkaiden käytettävissä.
Laitteiston ylläpidossa huolehditaan, että kaikki tiedot laitteista voidaan
milloin tahansa palauttaa, kun toivutaan poikkeamasta. Tämä tarkoittaa, että
laitteiston käyttöjärjestelmistä, ohjelmistoista ja niiden asetuksista on olemassa
varmuuskopiot. Samaa edellytetään tietenkin niiden sisältämästä operatiivisesta tiedosta.
Kaikkia järjestelmän laitteita on kyettävä jatkuvasti valvomaan ohjelmien
avulla ja niiden käyttöasteiden kehittymistä seuraamaan säännöllisesti. Järjestelmien tietoturvapäivityksiä varten tarvitaan selkeät ohjeet ja ne testataan
ennen tuotantojärjestelmän asennusta. Päivitysten peruminen tulee olla mahdollista, mikäli päivityksessä havaitaan ongelmia.
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Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §

Älypuhelimien tietoturvallisuus – hyvät
käytännöt (VAHTI 2/2007)

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku

Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus,
(VAHTI 2/2001, luku 4.5)

Asetus viranomaisten toiminnan
julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje (VAHTI 3/2004)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)

Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
(VAHTI 5/2004, luku 9)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku

Tietoteknisten laitetilojen tuvallisuussuositus (VAHTI 1/2002, luku 2)

Viestintämarkkinalaki (393/2003)

Valtionhallinnon tietotekniikkahankintojen tarkastuslista (VAHTI 6/2001, luku 3)
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9 Käyttöturvallisuus
Käyttöturvallisuudella luodaan ja ylläpidetään tietotekniikan turvallisen käytön vaatimat toimintaolosuhteet. Tämä toteutetaan huolehtimalla mm. toimivuuden valvonnasta, käyttöoikeuksien hallinnasta, käytön ja lokien valvonnasta, ohjelmistotukeen, ylläpito-, kehittämis- ja huoltotoimintoihin liittyvistä
turvallisuustoimenpiteistä, varmuuskopioinnista sekä häiriöraportoinnista.
Kaikkien tietojärjestelmien suojaaminen haittaohjelmilta (kuten sähköpostiviruksilta tai verkkomadoilta) on osa käyttöturvallisuutta. Järjestelmien käyttöturvallisuuden taso perustuu järjestelmässä olevien tietojen luokitukseen.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen (VAHTI 5/2004)

Asetus talousarviosta (1243/1992)
Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku
Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 1 §, 4 §, 8 §
Laki valtioneuvostosta (175/2003)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku
Viestintämarkkinalaki (393/2003)

Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005)
Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje (VAHTI 3/2004)
Salauskäytäntöjä koskeva Valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus.
Käyttövaltuushallinnan periaatteet ja
hyvät käytännöt (VAHTI 9/2006).
Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskevan ohjeen (VAHTI 1/2000 luku 3, 7)
Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje
(VAHTI 5/2006)
Arkaluonteiset kansainväliset aineistot
-ohje (VAHTI 4/2002)
Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005, luku 2.1.8)
Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje (VAHTI 3/2002)
Turvallinen etäkäyttö turvattomista
verkoista (VAHTI 2/2003)
Tietoliikenne- ja päätelaitteet
-työryhmän loppuraportti, 23.5.2006
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9.1

Järjestelmien ylläpito

Ammattitaitoinen tietojärjestelmien ylläpito toteuttaa ja parantaa omalta
osaltaan tietoturvallisuutta pitämällä järjestelmät ajantasaisena ja tuntemalla
niiden normaalin tilan. Näin ehkäistään ennalta poikkeustilanteita ja minimoidaan niiden vaikutuksia.
Hyvä ylläpitokäytäntö on suunnitelmallista, vastuuntuntoista ja ammattitaitoista. Se on selkeästi ohjeistettua ja tehtävät vastuutettu. Ylläpidettävät järjestelmät, niihin liittyvät menettelytavat ja toimenpiteet on dokumentoitu, ja
dokumentaatiota päivitetään tarpeen mukaan.
Ylläpitävän tahon ja järjestelmän omistajan välillä täytyy olla selkeä sopimus siitä, mitkä ovat kummankin vastuut ja minkä tasoisena ylläpitopalvelu
toteutetaan. Sopimus sisältää palvelutasoa ja vasteaikoja määrittäviä rajoja.
Ulkoistettujen ylläpito- ja etenkin tietoturvapalveluiden sisällön, eri tilanteiden vasteaikojen, eskaloinnin ja toiminnan häiriötilanteissa tai jopa poikkeusoloissa tulee olla tarkasti määriteltyjä. Järjestelmästä vastuusta olevalta ylläpitäjältä edellytetään riittävää koulutusta ja hänen tietonsa järjestelmän osista
tulee olla ajan tasalla.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:
Tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuus suositus,
(VAHTI 3/2000, kappaleet 6.4-6.9)
Selvitys valtion ympärivuorokautisen
tietoturvatoiminnan järjestämisestä
(VAHTI 4/2006)

9.2

Etätyön ja -käytön tietoturvallisuus

Organisaation johdolla on ohjaus- ja seurantavastuu etätyön turvallisesta järjestämisestä. Etätyöstä on aina sovittava kirjallisesti ja sitä varten laaditaan
työn erityispiirteitä vastaavat tietoturvaohjeet. Työntekijöiden ja johdon valmiudet etätyöhön on varmistettava turvallisuustietoisuuden lisäämisellä,
motivoinnilla ja koulutuksella. Etäkäytössä korostuu tietojen luottamuksellisuus eli tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavissa.
Työvälineet, kuten kannettavat tietokoneet sekä matka- ja älypuhelimet, asettavat erityisiä haasteita niiden sisältämän ja välittämän tiedon turvaamiseksi.
Laitteisiin kirjautuminen toteutetaan riittävän vahvasti. Niiden sisältämä luot-
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tamuksellinen tieto salataan. Lisäksi tarvitaan keinoja suojata ja rajoittaa tietoliikennettä, mikäli laitteet ovat yhteydessä turvattomaan verkkoon tai turvattoman
verkon kautta kytkettyjä. Käyttäjät ohjeistetaan noudattamaan erityistä huolellisuutta laitteiden käsittelyssä, jotta vältyttäisiin laitteiden ja tiedon katoamiselta ja
varkauksilta. Etätyössä on huomioitava, että organisaation mahdollisuus valvoa
kotona sijaitsevan etätyöpisteen fyysistä turvallisuutta on yleensä heikko.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:
Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuus ohje (VAHTI 3/2002, luku 3)
Turvallinen etäkäyttö turvattomista
verkoista (VAHTI 2/2003, luku 4)

9.3

Tietotekninen valvonta

Tietoturvallisuuden tietotekninen valvonta koostuu järjestelmien tilan ja käytön seurannasta. Se voi olla reaaliaikaista tarkkailua (esimerkiksi onko tietty
palvelu jatkuvasti tavoitettavissa) tai laitteiden ja järjestelmien kirjaamiin
tapahtumalokitietoihin perustuvaa poikkeavien tapahtumien havainnointia.
Valvonta tulee toteuttaa tietojen luokituksen ja palvelujen kriittisyyden edellyttämässä laajuudessa. Esimerkiksi palveluja, joiden jatkuva käytettävyys on
luokiteltu kriittisiksi, joudutaan myös valvomaan ympäri vuorokauden. Toisia
valvotaan työajalla ja automaattiset hälytykset kutsuvat päivystäjän paikalle
tarvittaessa myös työajan ulkopuolella.
Erilaisia ohjelmistoja voidaan käyttää tietoturvapoikkeamien havaitsemiseen suuresta käyttötapahtumamassasta. Valvonnan helpottamiseksi valvontajärjestelmät voivat tuottaa tosiaikaista tilannekuvaa koko tietojärjestelmästä ja
kerätä tietoa sekä hälyttää hyväksytyt raja-arvot ylittäneistä tapahtumista.
Tietoturvapoikkeamien todentamisessa käytetään hyväksi lokitietoja. Lokien
kerääminen ja tallentaminen järjestetään niin, että niitä ei päästä muuttamaan
tai poistamaan tietomurtojen yhteydessä. Osa lokien sisältämästä tiedosta on
säädösten mukaan luottamuksellista ja suojataan valtuuttamattomalta käsittelyltä. Henkilöstön toiminnan valvontaa ja valvontatiedon käsittelyä säädellään lailla. Työntekijöiden teknisen valvonnasta sovitaan henkilöstön kanssa
yhteistoimintamenettelyssä.
Toimintaohjeissa määritellään tahot, joiden antamia varoituksia tietoturvauhista seurataan. Suomessa Viestintäviraston CERT-FI on kansallinen toimija,
joka havainnoi ja valvoo tietoturvauhkia sekä tiedottaa niistä.
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Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (44/2006)

Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006, liite 6

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988), 7 §

Selvitys valtion ympärivuorokautisen
tietoturvatoiminnan järjestämisestä
(VAHTI 4/2006)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku
Työehtosopimuslaki (436/1946)
Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
Laki Viestintähallinnosta (625/2001)
Valtion virkaehtosopimusasetus
(1203/1987)

9.4

Käyttöoikeuksien hallinta

Tietojärjestelmien käyttäjien työrooleihin perustuva käyttöoikeuksien ja
-valtuuksien ajantasainen hallinta on tietoturvallisuuden perusedellytyksiä. Toimenpiteiden avulla varmistetaan, että valtuutetut käyttäjät pääsevät
käsiksi ainoastaan siihen tietoon, johon heillä on työtehtävien ja niihin liittyvien vastuiden mukaiset pääsyoikeudet.
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:
Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja
hyvät käytännöt (VAHTI 9/2006)
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10	Ohjelmisto ja ohjelmistokehityksen turvallisuus
Ohjelmistoturvallisuudella tarkoitetaan käyttöjärjestelmien, varus- ja työkaluohjelmistojen sekä muiden ohjelmistojen ja sovellusten tunnistamis-,
suojausominaisuuksia, valvonta- ja lokimenettelyjä sekä ohjelmistojen ylläpitoon ja päivitykseen liittyviä turvallisuustoimenpiteitä. Ohjelmistojen
turvallisuuteen vaikuttavat ohjelmistokehityksessä käytetyt prosessit, ohjelmiston käytönaikaiset asetukset ja ohjelmiston palvelualustan (käyttöjärjestelmän ja mahdollisten väli- ja apuohjelmistojen) asetukset sekä käyttäjien
saama koulutus ja ohjeistus.
Ohjelmistoturvallisuuteen voidaan vaikuttaa myös muita teknisiä turvakeinoja käyttämällä. Käyttäjien ja muiden ohjelmien pääsyä ohjelman sisältämään tietoon voidaan rajoittaa tietoverkon eriyttämisellä ja parantamalla
ohjelmistoympäristön turvallisuutta. mm. turvapäivityksiä ja -ohjelmia asentamalla sekä käyttämällä järjestelmien turvaominaisuuksia.

10.1 Sähköisten palvelujen turvallisuus
Sähköisten palvelujen turvallisuus on mm. ohjelmistoturvallisuuden ilmenemismuoto. Sähköisten palvelujen tuottamiseen käytettyjen ohjelmistojen
turvallisuus on keskeinen edellytys turvalliselle sähköiselle asioinnille.
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Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Arkistolaki (831/1994) 7§, 8§, 4. luku

Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus
(VAHTI 3/2000)

Henkilökorttilaki (829/1999) 3 §, 4 §,
14 §
Henkilötietolaki (523/1999) 5-10 §,
7. luku, 48 §
Laki sähköisistä allekirjoituksista
(14/2003)
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 5§, 6 §, 13 §, 21 §
Laki työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmistä (1058/2002)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 1§, 3 §, 10 §, 5. luku,
6. luku, 7. luku

Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje (VAHTI 3/2004)

Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
(VAHTI 5/2004, luku 10)
Sähköisten palveluiden ja asioinnin
tietoturvallisuuden yleisohje
(VAHTI 4/2001)
Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa ( VAHTI 12/2006).
Valtionhallinnon sähköpostin käsittelyohje (VAHTI 2/2005).

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 3 §, 4 §, 8 §

Tietoturvakouluttajan opas
(VAHTI 11/2006)

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
(759/2004)

Henkilöstön tietoturvaohje
(VAHTI 10/2006)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004), 2. luku, 3. luku, 5. luku
Viestintämarkkinalaki (393/2003)
Palvelujen käytettävyys, http://www.
w3.org/, http://www.w3c.tut.fi/
Valmisteilla oleva asetus tietoturvallisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta valtionhallinnassa, §3, §13
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10.2 Järjestelmäkehityksen turvallisuus
Tietojärjestelmähankkeiden yhteydessä varmistetaan tietoturvallisuuden sisällyttäminen hankkeeseen ja uuteen tietojärjestelmään. Tietoturvallisuus liittyy tietojärjestelmän muutoksiin ja kehittymiseen tietojärjestelmän koko elinkaaren ajan.
Myös järjestelmän teknisten ja hallinnollisten rajapintojen turvallisuus tulee varmistaa. Hankkeen alussa tehtävällä riskien arvioinnilla suunnataan tietoturvatoimenpiteet kehitystyön kohteena olevan järjestelmän luonteen mukaisesti.
Tietojärjestelmän esitutkimusvaiheessa määritellään tärkeysluokitus, turvallisuustarpeet ja -taso sekä asetetaan tietoturvavaatimukset. Tietojärjestelmän testaus on suunniteltava sekä hallinnolliselta että tekniseltä kannalta.
Testit voivat kohdistua joko kertaluonteisesti osaan tai koko järjestelmään tai
säännöllisesti tuotantoympäristöön, jolloin voidaan testata vähitellen järjestelmässä tapahtuvia pieniäkin muutoksia. Hallinnollisia tietoturvatarkastuksia
ovat erilaiset vaatimusmäärittely- ja suunnitelmakatselmoinnit sekä ratkaisujen
varmentamiset tietoturva-asiantuntijoita käyttäen. Teknisiä tarkastuksia ovat
koodikatselmoinnit erityisesti ohjelmistojen kriittisiin toimintoihin.
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11 Jatkuvuuden ja
erityistilanteiden hallinta
Poikkeusoloilla tarkoitetaan alueellisesti tai valtakunnallisesti vaikeutuneita
toimintaolosuhteita, jolloin tilanteen hallitsemiseksi ei voida tukeutua enää
säännönmukaisiin toimivaltuuksiin. Poikkeusolot on määritelty valmiuslaissa
ja puolustustilalaissa.

11.1 Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
Organisaation on kyettävä valmistautumaan siten, että poikkeusolojen ja normaaliaikojen häiriötilanteiden aikana toimintakyky säilytetään suunnitellusti.
Nämä tilanteet ovat yllättäviä tai äkillisiä tapahtumia, jotka voivat lamaannuttaa organisaation tai sen ylläpitämien keskeisten toimintojen turvallisuuden
ja keskeisten järjestelmien toiminnan. Yhteiskunnan kannalta keskeiset tietojärjestelmät ovat luonteeltaan sellaisia, jotka toteuttavat tai tukevat toimintoja, joiden puuttuminen, tietojen virheellisyys tai paljastuminen tuottavat
yhteiskunnalle suuria taloudellisia tai muita vahinkoja. Toiminnot voivat olla
myös sellaisia, että niiden puuttuminen tai häiriintynyt toiminta vaikuttaa
yhteiskuntaa tai organisaation toimintaa lamauttavasti tai henkilöiden turvallisuutta heikentävästi.
Jokaisen organisaation on itse tunnistettava ne tietojärjestelmänsä, jotka
ovat keskeisiä valtion toiminnan kannalta. Keskeiset järjestelmät on toteutettava siten, että niiden toiminnan jatkuvuus on turvattu kaikissa olosuhteissa.
Häiriötilanteissa joudutaan erityistoimenpiteisiin normaalin tilanteen palauttamiseksi. Häiriötilanteet voivat aiheuttaa merkittävää resurssien uudelleen
ohjaustarvetta.
Poikkeusolojen valmiuden perustana ovat jatkuvuussuunnitelma, valmiussuunnittelu, muut etukäteisvalmistelut ja näihin liittyvät harjoitukset. Viranomaiset ovat velvollisia varautumaan normaalioloissa häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Näitä tilanteita varten organisaation on pidettävä yllä kokonaisuuteen liittyviä suunnitelmia.
Varautumisen painopiste on uhkien tunnistamisessa ja ennalta ehkäisyssä
sekä välttämättömän tietojenkäsittelyn varmistamisessa. Suunnitelmien avulla

Tietojenkäsittelyn
jatkuvuussuunnitelma

Häiriötilanne

Valmiuslaki astuu voimaan
Normaaliolojen
suunnitelmilla
luodaan perusta
poikkeusoloja varten

Viraston
valmiussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn
valmiussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Tietoturvakäytännöt
ja -periaatteet

Toipumissuunnitelma

Paluu
normaalitoimintaan

Tilanteen vakavuus

Lainsäädäntö, Riskienhallintapolitiikka, Tietoturvapolitiikka, Turvallisuuspolitiikka, Standardit

Pelastussuunnitelma

Tietoturvakäytännöt ja -periaatteet (tietoturvasuunnitelma)

Häiriötön toiminta

Normaaliolot

Asiakirjojen
suojelusuunnitelma

Tietojärjestelmän
valmiussuunnitelma

Poikkeusolot

Organisaatiossa noudatettavat ohjeet ja määräykset sekä suunnitelmat
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Kuva 12. Toimintojen turvaamisen kokonaisuus
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pyritään toimimaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ensisijaisesti olemassa olevalla organisaatiolla ja resursseilla.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/1992) ja Asetus
Huoltovarmuuskeskuksesta (1391/1992)

Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus (VAHTI 1/2002, luku 4)

Pelastuslaki (486/2003)
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003)

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän
arviointisuositus (VAHTI 3/2003 liite 6)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006 liitteet 3,6)

Valmiuslaki (1080/1991)
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (350/2002)

Keskeisten tietojärjestelmien
turvaaminen (VAHTI 5/2004)

Puolustustilalaki (1083/1991)

Tietoturvapoikkeamatilanteiden
hallinta (VAHTI 3/2005 luvut 2.3, 4)

Laki puolustustaloudellisesta
suunnittelukunnasta (238/1960)

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen
turvaamisen strategia

Kuntalaki (365/1995)

Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan
varmistaminen, PTS, 1/2002

11.1.1

Jatkuvuussuunnitelma

Varautuminen toiminnassa, tietojärjestelmissä, tietoyhteyksissä ja palveluissa
tapahtuviin keskeytyksiin on entistä tärkeämpää. Keskeytysten vaikutukset
kohdistuvat yhä laajemmin omaan käyttäjäkuntaan, toisiin viranomaistahoihin, asiakaskuntaan ja yhteistyötahoihin sekä laajalti koko yhteiskuntaan.
Keskeytys yhdessä laajan järjestelmäkokonaisuuden osassa saattaa rajoittaa tai
jopa estää tietojenkäsittelyn koko verkoston osalta.
Tietoturvallisuuden hallintaa ja ohjausta varten viranomaisilla tulee olla
vahinkojen varalta toimintaansa liittyvä jatkuvuussuunnitelma. Sillä varaudutaan paikallisiin, toimintaan tai tietojenkäsittelytiloihin kohdistuviin vakaviin
onnettomuustilanteisiin, joita voivat aiheuttaa tulipalot, vesivahingot, räjähdykset ja kaasuvuodot, sekä itse tietotekniikan laajoihin vahinkoihin tai niihin
kohdistuviin muihin ulkoisiin uhkiin, kuten verkkohyökkäyksiin.
Varautuminen edellyttää valmiuksia tietokantojen ja reaaliaikaisten prosessien eheyden säilyttämiseen, järjestelmän rakentamista vikasietoiseksi, luotettavaa varmuus- ja suojakopiointia sekä valmiita varajärjestelmäsuunnitelmia ja
jopa rinnakkain toimivaa varalaitteistoa tärkeimmissä järjestelmän osissa.
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Tärkeimpiä huomioitavia seikkoja selvitettäessä palvelujen ja sitä tukevan
tietotekniikan jatkuvuuden varmistamista ovat:
• keskeisten toimintojen ja palvelujen määrittely
• keskeisille toiminnoille välttämättömän tietojenkäsittelyn määrittely
• tilannearviot vakaviin keskeytyksiin johtavista tapahtumista
• keskeytysten vaikutukset tuotantoon, palveluihin, asiakkaisiin ja toimituksiin
• toimintojen tietojenkäsittelyriippuvuudet
• muiden tahojen välilliset riippuvuudet palvelujen keskeytymisestä
• kriittisiksi muodostuvat keskeytysajat
• kausiluonteiset kriittiset ajankohdat
• arviot keskeytystilanteessa syntyvistä taloudellisista menetyksistä
sovelluksittain
• tietotekniikan käytön rajoittuessa ylläpidettävien sovellusten ja
varmistamistoimenpiteiden prioriteetit.
Jatkuvuussuunnitelmaan sisällytetään kaikki ne toimenpiteet, joita tarvitaan
toiminnan jatkamiseen keskeytystilanteissa siihen asti, kunnes toiminta voidaan palauttaa alkuperäiselle käyttötasolle 6.
Suunnitteluun kuuluvat:
• suunnitelma järjestelmien varmistamisesta
• varajärjestelmän käyttöympäristön suunnittelu laitteineen, ohjelmineen,
yhteyksineen ja käyttötoimintoineen sekä
• toipumissuunnitelma.
Jatkuvuussuunnitelman ja siihen liittyvien varajärjestelmien suunnittelu on
turhaa, ellei suunnitelman toimivuutta ole varmistettu. Siksi on välttämätöntä, että jatkuvuussuunnitelma on testattu ja sen tiedetään toimivan myös
vakavassa keskeytystilanteessa. Ylin johto tarvitsee tiedon varautumisen kulloisestakin tasosta.

11.1.2

Valmiussuunnitelma

Keskeisiä seikkoja selvitettäessä palvelujen ja sitä tukevan tietotekniikan suunnittelua poikkeusoloihin ovat:
• ajantasaiset uhkakuvat
• poikkeusolojen vaikutus toimintaan
• ulkomaisten tietoliikenneyhteyksien lamaantuminen tai katkeaminen
laitteiden ja varaosien saanti
• organisaation kannalta tärkeiden reserviläisten ja muiden henkilöiden
henkilövaraukset (VAP)
• tietojenkäsittelyn merkitys organisaatiolle ja asiakkaille poikkeusoloissa
• organisaation toiminnan, tuotannon tai palvelun merkitys kansalaisten ja
yhteiskunnan toimeentulolle eri tilanteissa
6 Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen, PTS, 1/2002, korvaa Tietojen
käsittelyn turvaaminen tietoyhteiskunnassa (PTS, Tietojärjestelmäjaosto 1/1996)

77
•
•
•

valtiovallan asettamat poikkeusolojen tuotantovaatimukset ja sen
edellyttämä tietojenkäsittelyn ylläpito
tietotekniikan käytön supistaminen ja riippuvuuksien vähentäminen sekä
turvallisuustoimenpiteet.

Poikkeusolojen valmiussuunnitelma sopeuttaa tietojenkäsittelyn vaikeiden kriisitilanteiden sallimalle tasolle. Valmiussuunnitelmalla on pyrittävä varmistamaan tai korvaamaan etukäteen sovittu ja organisaation päättämä toiminta.
Valtion tietotekniikan varakeskus (VAVK) tarjoaa poikkeusolojen toimintaan liittyviä varmistuspalveluja. Varakeskuspalvelua koskevissa yksityiskohdissa organisaatio voi kääntyä Huoltovarmuuskeskuksen puoleen.

11.1.3

Toipumissuunnitelma

Toipumissuunnitelman avulla valmistaudutaan palauttamaan toiminta häiriö- tai poikkeusoloista normaaliin toimintaan. Siinä kuvataan kuinka varajärjestelmistä palaudutaan tuotantojärjestelmiin ja mitkä varmistavat toimenpiteet tulee tehdä, jotta palvelut voidaan käynnistää riskittä.
Toipumissuunnitelmat ovat järjestelmäkohtaisia.

11.1.4

Pelastussuunnitelma

Organisaation on laadittava toimitiloilleen pelastussuunnitelmat, mikäli toimitiloissa samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä ylittää 20 tai
mikäli konesalitilat on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä
vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella7. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava työntekijöille.
Suunnitelmassa varatut henkilöt on koulutettava normaaliaikojen pelastustoimintaan työpaikalla.

11.1.5

Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta

Tietoturvallisuuteen poikkeamia aiheuttavat tilanteet voivat olla tahallisia tai
tahattomia. Organisaation on varauduttava suunnitelmallisesti jo etukäteen
suurimpiin riskeihin sekä suunnitella korjaavat toimenpiteet, toipuminen ja
kriisiviestintä. Poikkeamien hallintaprosessi on osa tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmää ja riskien hallinnan osa-alue. Poikkeamien käsittely on osa
normaalia toimintaa ja siihen liittyy määritelty prosessi. Organisaation tulee
ennaltaehkäistä tietoturvapoikkeamien syntymistä, mutta myös varmistaa
kyky havaita erilaiset poikkeamat sekä reagoida niihin. Tietoturvakäytännöt ja
periaatteet (tietoturvasuunnitelma) kuvaa organisaation käytössä olevat erilaiset suojautumiskeinot ja menetelmät, joilla tietoturvallisuutta ylläpidetään.
7 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 9§7
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Kuva 13. Tietoturvapoikkeamien hallinta
tietoturvallisuuden merkityksen tiedostaminen

johtopäätökset

tietoturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen

hyvä tietoturvallisuuden
taso normaalioloissa

poikkeamiin reagointiin
varautuminen

poikkeamista toipumiseen
varautuminen

poikkeaman havaitseminen

poikkeaman käsittely:
• tapahtumapäiväkirjan pito
• tapahtuma-analyysi ja todistusaineiston keruu
• lähteen määrittäminen
• eristämisestä päättäminen
• viestintä

normaalitoiminnan palauttaminen

tiedottaminen

o
p
p
i
m
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n
e
n

raportointi

Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:
Rikoslaki (39/1889)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
(516/2004)

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:
Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta
(VAHTI 3/2005)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa (VAHTI 8/2006, liite 6)
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12 Tietoturvallisuudessa
käytettäviä luokitteluja
Tarkoituksenmukainen luokittelu on vaatimusten hallinnan kannalta keskeinen apuväline. Tietoaineistot, tehtävät, henkilöt, prosessit, järjestelmät, toimitilat sekä organisaatiot luokitellaan tietoturvatarpeiltaan toisistaan eroaviin
ryhmiin ja niille muodostetaan luokituksen mukaiset tietoturvavaatimukset.
Kullekin luokalle määritellään asetettujen vaatimusten lisäksi yksikäsitteiset
luokittelukriteerit. Niissä otetaan huomioon mm. luokiteltavan tekijän elinkaari
ja toiminnan valmiudelle sekä jatkuvuudelle asettamat vaatimukset. Luokituksen perusteella on helppoa tunnistaa kulloinkin noudatettavat vaatimukset.
Tietoturvallisuuden tason arvioinnissa voidaan hyödyntää kypsyysmallia
(engl. Capability Maturity Model – CMM) Tietoturvallisuuden arviointi ohjeen
(VAHTI 8/2006) mukaisesti.

12.1 Organisaation luokitus
Organisaatiot voidaan luokitella sen mukaan, tarjoavatko ne tai niiden osat
elintärkeitä palveluja poikkeusoloissa. Tässä tärkeysluokituksessa käytetään
hyväksi valtionhallinnon voimassa olevia ohjeita. Organisaation tai sen osien
tärkeysluokituksen avulla pystytään kohdentamaan tietoturvatoimenpiteitä
niin, että organisaation kriittisten toimintojen suojaaminen tapahtuu tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

12.2 Toimitilojen luokitus
Alueiden, rakennusten ja toimitilojen luokitus voi perustua ajantasaisiin luokitusmalleihin, joita ovat esimerkiksi valtiovarainministeriön luokitus tai EU:n
turvaluokitus8.
Suojaluokitus on neliportainen:
8 2001/264/EY: Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta (pdf)
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Taulukko 5. Tilaturvallisuusluokitusmallit
Turvallisuus
EU-luokitus	    Perinteinen        	Luokituksen kuvaus
vyöhykeluokitus		                tilaluokitus
1 turvallisuusvyöhyke (erikoisvyöhyke)

(teknisesti Luokka 4,
suojattu
täyssuojaus
alue)

Pääsy tilaan paljastaa luottamuksellista
ja salaista tietoa. Tila on EMP- ja HMPsuojattu.
Tila selkeästi määritelty ja rajattu
Kulku valvottu ja sallittu vain valtuutuksen saaneille
Kulunvalvonta, kameravalvonta

2 turvallisuusvyöhyke (eristysvyöhyke)

turvaalue I

Luokka 3,
erityissuojaus

Pääsy tilaan paljastaa luottamuksellista
ja salaista tietoa
Tila on selkeästi määritelty ja rajattua.
Kulku on valvottua ja sallittu vain valtuutuksen saaneille
Kulunvalvonta, kameravalvonta

3 turvallisuusturvavyöhyke (rajoi- alue II
tusvyöhyke)

Luokka 2,
tehostettu
perussuojaus

Luottamuksellisen ja salaisen tietoaineistoa käsittelyä ja varastointia
Kulku valvottu ja sallittu vain valtuutuksen saaneille, muut saatettuna
Kulunvalvonta, kameravalvonta

4 turvallisuushallinnolvyöhyke (vallinen alue
vontavyöhyke)

Luokka 1,
perussuojaus

Yleisessä kokous- ja vierailukäytössä,
kulunvalvonta, kameravalvonta

Pääosa valtionhallinnon toiminnoista, rakennuksista ja niissä säilytettävästä
omaisuudesta on sellaista, että niiden suojaus on järjestettävä vähintään turvallisuusvyöhykeluokan 4 toimenpitein. Virastojen toimitilojen ryhmittely
turvallisuusvyöhykeluokkiin 1–3 perustuu niiden toiminnan tärkeyteen. Turvallisuusvyöhykeluokkiin 1 ja 2 kuuluvan kohteen osalta on pyydettävä suunnitteluvaiheessa Suojelupoliisilta lausunto kohteen erityisriskeistä ja suojelutoimenpiteistä.
Tärkeysluokituksen perusteella organisaatiolla on tilaturvallisuuden turvallisuusvyöhykeluokka, joka linjaa vähimmäisvaatimukset koko tilaturvallisuudelle. Turvallisuuskartoituksen perusteella alueille, rakennuksille, tilaryhmille,
tiloille ja kohteille voidaan määritellä tästä poikkeava suojausluokka. Näitä ovat
esimerkiksi konesalit ja arkistot. Turvallisuuskartoituksessa otetaan huomioon
tiloissa säilytettävä tieto ja sen luokitus sekä tiloissa tapahtuva toiminta ja niihin kohdistuvat riskit. Organisaation toimitilojen suojausluokitus ja luokkien
yksityiskohtaiset vaatimukset ja eri organisaatioiden sijoittuminen luokitukseen on määritelty valtiovarainministeriön suosituksessa.
Kirjoitushetkellä valmisteilla oleva asetus tietoturvallisuudesta määrittelee luokiteltavan tiedon säilyttämiseen tarkoitetuille suljetuille tiloille suojavaatimuksia, joissa tilat varustetaan asianmukaisella sähköisellä lukituksella,
kulunvalvonnalla ja toimenpiteillä, jotka estävät luvattoman pääsyn siellä oleviin
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tietoaineistoihin. Lisäksi voidaan vaatia, että pääsy on valvottu ja dokumentoitu
sekä siellä työskentelevillä on voimassa oleva henkilötunniste9.
Toimitilojen suojaluokitukseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Suositus toimitilaturvallisuuden
huomioonottamisesta valtionhallinnossa,. VM 30.12.1998

Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus (VAHTI 1/2002 luvut 1.5, 7)

2001/264/EY: Neuvoston päätös, tehty
19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta

12.3 Henkilöstön luokitus
Henkilöstön osalta luokituksen tehtävänä on tunnistaa organisaation toiminnan kannalta kriittiset avainhenkilöt. Heidän toimestaan toimintaa voidaan
jatkaa erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tai avullaan toiminta pystytään varmistamaan kaikissa tilanteissa.
Avainhenkilöksi luetaan henkilö, jolla on organisaatiolle olennaista tietoa,
osaamista tai kokemusta, mikä voi ilmentyä esimerkiksi tärkeinä henkilösuhteina tai elintärkeitä toimintoja tukevien järjestelmien erityisosaamisena tai
perustua avainhenkilön asemaan tai hänen hallussaan olevaan tietoon.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:
Valmiuslaki (1080/1991)

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:
Keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen (VAHTI 5/2004, luku 6.4)

Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)
Valtiohallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
(VAHTI 5/2006, luku 6.4)
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnassa (VAHTI 8/2006 liite 6)
Avainhenkilöriskit, ohjeita avainhenkilöiden hallintaan, Keskuskauppakamari,
12/2006

9 Suositus toimitilaturvallisuuden huomioonottamisesta valtionhallinnossa,. VM 30.12.1998
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12.4 Tehtävien luokitus
Tehtävien luokituksessa määritellään ne tehtävät, jotka ovat kriittisiä toiminnan
vakavasti häiriintyessä ja poikkeusoloissa. Ne ovat kiinteässä kytköksessä henkilöstön luokitukseen, turvallisuusselvityksiin ja eri suunnitelmien toimeenpanoon sekä prosesseihin, joita organisaation on hoidettava kaikissa tilanteissa.
Liittyvät ohjeet:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Valmiuslaki (1080/1991)
Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)

12.5 Järjestelmien tärkeysluokitus
Järjestelmien tärkeysluokkaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa niiden
sisältämän tiedon tärkeysluokitus ja kunkin järjestelmän käytettävyysvaatimukset.
Järjestelmät tulee luokitella organisaatiossa yhtenevien periaatteiden
mukaisesti:
• eheys, käytettävyys ja luottamuksellisuus tärkeitä
• eheys ja käytettävyys tärkeitä
• eheys ja luottamuksellisuus tärkeitä.
Toinen järjestelmien luokitustapa perustuu Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan luokitukseen:
1. ryhmään kuuluvat tärkeät tietojärjestelmät, joiden tietoturvallisuuden ja
toipumisvalmiuden on oltava korkealla tasolla. Näitä ovat esimerkiksi logistiikkajärjestelmät, tuotannon ohjaus, palveluketjut, tärkeät tietovarastot
sekä valtakunnallisesti tärkeät ja muut keskeiset hallinnon järjestelmät sekä
sähköposti.
2. ryhmään kuuluu organisaation sisäisille toimintaedellytyksille tärkeitä
tietojärjestelmiä, kuten taloushallinto, asiakaspalvelujärjestelmät sekä
johdon informaatiojärjestelmät, joiden käytettävyys normaalioloissa tulee
varmistaa.
3. ryhmään kuuluvat sellaiset tietojärjestelmät, joissa käytön tilapäinen keskeytyminen ei aiheuta välittömiä vahinkoja. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnon, suunnittelun ja markkinoinnin järjestelmät sekä tilastointi.
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Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Valmiuslaki (1080/1991)

Valtiohallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
(VAHTI 5/2006, luku 4.3)
Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan
varmistaminen, PTS, 1/2002 luku 3.4

12.6 Tietoaineistojen luokitus
Tietoaineisto voidaan jakaa julkiseen tai salassa pidettävään tietoon. Salassa
pidettävä tieto voi olla joko luokittelematonta tai luokiteltua, jolloin se voidaan luokitella käytöltään rajoitetuksi, luottamukselliseksi, salaiseksi tai erittäin salaiseksi.
Taulukko 6. Salassapidettävien tietoaineistojen luokitusvastaavuuksia
Luokitus 	    

Perinteinen       
luokka	               

Perinteinen
luokitus

EU:n englanninkielinen
luokitus

Erittäin salainen

I turvaluokka

Erittäin salainen

EU Top Secret

Salainen

II turvaluokka

Salainen

EU Secret

Luottamuksellinen III turvaluokka

Luottamuksellinen EU Confidential

Käyttö rajoitettu

Viranomaiskäyttö

IV turvaluokka

EU Restricted

Parhaillaan on käynnissä julkisuuslain hyvää tiedonhallintatapaa koskevan
asetuksen ja tietoaineistojen käsittelyn ohjeistamisen uudistaminen.
Tietojen ja tietoaineistojen luokitusta koskevaa lainsäädäntöä, määräyksiä
sekä ohjeita:
Lakeja ja kansainvälisiä linjauksia:

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden
ohjeistusta:

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), 6. luku, 7. luku

Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot (VAHTI 4/2002)

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999), 2 §, 3 §

Valtionhallinnon tietoaineistojen
käsittelyn tietoturvallisuusohje
(VAHTI 2/2000)

2001/264/EY: Neuvoston päätös, tehty
19 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston
turvallisuussääntöjen vahvistamisesta

Valtiohallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen
(VAHTI 5/2006, luku 11.1)
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Liite 1. Mallipolitiikat ja suunnitelmarungot
Tietoturvapolitiikka
1. Johdanto
2. Tietoturvapolitiikan tavoite
2.1. Tietoturvallisuuden käsite ja merkitys
2.2. Määritelmät
3. Tietoturvatoimintaa ohjaavat tekijät
4. Tietoturvallisuuteen kohdistuvat uhat
5. Tietoturvallisuuden merkitys organisaatiolle
5.1. Toiminnan kannalta elintärkeät palvelutehtävät
5.2. Tietoturvaperiaatteet
5.3. Tietoturvallisuuden toteutumista tukevia käytäntöjä
6. Turvatoimien priorisointi
7. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
8. Tietoturvavastuut
8.1. Organisaation tietoturvavastuut
8.2. Organisaation yhteistyökumppaneiden vastuut
9. Tietoturvakoulutus ja -ohjeet
10. Tietoturvallisuudesta tiedottaminen
11. Tietoturvallisuuden toteutumisen valvonta
12. Toiminta poikkeustilanteissa ja -oloissa

86

Riskienhallintapolitiikka
1. Johdanto
2. Riskienhallinnan tavoitteet
3. Riskienhallinnan periaatteet ja käsitteistö
4. Riskienhallinnan järjestäminen
4.1. Organisointi ja vastuut
4.2. Kattavuus
5. Riskienhallinnan toteutus
5.1. Riskienhallintaprosessi
5.1.1. Riskien tunnistaminen
5.1.2. Riskien arviointi
5.1.3. Riskien hallinta
6. Ohjeistus
7. Riskienhallinnan toimivuuden seuranta, valvonta ja raportointi
8. Tiedottaminen
9. Koulutus
Liite 1 Käsitteistö
Liite 2 Riskialueet
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Mallisuunnitelmarungot
Seuraavassa esitetään esimerkki tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelman
sisällöstä. Osa-alueiden sisällön määrittelyssä kannattaa käyttää hyväksi valtiovarainministeriön tietoturvaohjeita sekä tämän ohjeen lukuja 4-10.
Osa-alueiden tarkka sisältö on organisaatiokohtainen.

Tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelma
1. Tietoturvatarpeiden ja kehityskohteiden analysointi ja valinta
1.1. Gap-analyysi (puutealueiden analyysi, jossa arvioidaan
nykytilan ja tavoitetilan välisiä eroja)
1.2. Kehityspainopistealueiden valinta
2. Luokituksen kehittäminen
3. Hallintajärjestelmän kehittäminen
3.1. Politiikan kehittäminen
3.2. Ohjeiston kehittäminen
3.3. Riskienhallinnan kehittäminen
3.4. Mittariston ja seurannan kehittäminen
4. Prosessien kehittäminen
4.1. Kypsyystason nostaminen
5. Turvakulttuurin kehittäminen
5.1. Turvatietoisuuden lisääminen
5.2.Tietoturvaviestinnän kehittäminen
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Tietoturvaperiaatteet ja -käytännöt
(aiemmin nimellä Tietoturvasuunnitelma)
1. Hallinnolliset turvallisuustoimenpiteet ja johtaminen
1.1. Turvallisuuden tarkoitus ja tavoitteet
1.2. Johdon hyväksymät periaatteet ja linjaukset
1.3. Toteutusidea
1.4. Vastuut, toiminnan organisointi ja johtaminen
1.5. Turvattavat toiminnot ja järjestelmät
1.6. Sopimukset
2. Tietoturvatoimenpiteet ja menettelyt
2.1. Henkilöstöturvallisuus
2.2. Tietoaineistoturvallisuus, varmuus- ja suojakopiointi
2.3. Fyysinen turvallisuus
2.4. Laitteistoturvallisuus
2.5. Ohjelmistoturvallisuus
2.6. Tietoliikenneturvallisuus
2.7. Käyttöturvallisuus, haittaohjelmistoilta suojautuminen
3. Ulkoistettujen tietojenkäsittelytoimintojen turvallisuus
4. Keskeisten kehittämiskohteiden varmistaminen
(esimerkiksi asiointipalvelu, etätyö)
5. Tietoturvatoimenpiteiden toteuttaminen hankintojen yhteydessä
6. Tietoturvallisuuden seuranta, valvonta, tarkastus ja testaus
7. Ohjeet
8. Valmiudet ja menettelyt vahinkotilanteisiin
9. Koulutus
10. Suunnitelman päivitys ja toimenpiteiden ylläpito
11. Raportointi johdolle
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Valmiussuunnitelma
1. Perusajatus
(kuvaa kuinka erityistilanteeseen varaudutaan ja sitä hallitaan)
1.1. Tiedon saanti
1.2. Tilannekuvan muodostaminen ja jakelu
1.3. Ennaltaehkäisy
1.4. Varautuminen tilanteen hallintaan mukaan lukien
etukäteisvalmistelut
1.5. Kriisijohtaminen
1.6. Viestintä
2. Uhka-analyysi
3. Tehtävien toteutus
3.1. Tarvittavat toimenpiteet
3.2. Vastuiden tarkentaminen
3.3. Käytettävät voimavarat
3.4. Toimintaedellytykset
3.5. Lainsäädännöllinen perusta
4. Arvio yhteensovittamisesta
4.1. Yhteistoiminta muiden hallinnonalojen kanssa
4.2. Yhteistoiminta muun yhteiskunnan kanssa
5. Suunnitelmien ylläpito, varautumisen koulutus ja valmiusharjoitukset

	 YETT, Liite 2
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Jatkuvuussuunnitelma
1. Elintärkeiden toimintojen, tietojärjestelmien ja sovellusten
määrittely, varmistettavat palvelut
2. Elintärkeät, toiminnoille määritellyt suurimmat sallitut keskeytysajat
3. Sähköisten palvelujen varmistaminen
4. Kuvaukset vakavaan keskeytykseen johtavista tapahtumista
5. Varajärjestelmäratkaisu
5.1. Laitteet
5.2. Varatilat
5.3. Korjauksen ja uuden laitteiston toimitukset
5.4. Tiedonsiirto
5.5. Sähkö- ja teleliitännät
5.6. Välttämättömien manuaalitoimenpiteiden varmistaminen
6. Valmiusorganisaatio
		
6.1. Vastuut jatkuvuussuunnitelman käynnistämisestä ja
		
toimenpiteistä
6.2. Vastuuhenkilöiden hälyttäminen
6.3. Yhteyshenkilöt (laitetoimittaja, huolto, varajärjestelmän
omistaja, vakuutusyhtiö)
7. Toimenpiteet
7.1. Varmuus- ja suojakopiointi ja käytön varmistaminen
7.2. Ohjeet laitteiden, ohjelmistojen, tiedostojen ja tarvikkeiden
pelastamisesta
7.3. Muut vahingon rajoittamismenettelyt
7.4. Varajärjestelmän käynnistysjärjestys
7.5. Suojakopioiden ja ohjelmistosiirron suoritus
7.6. Siirtosuunnitelma varatilaan tai varajärjestelmään
siirtymiseksi
7.7. Varajärjestelmän turvallisuustoimenpiteet
7.8. sopimukset
8. Toipumissuunnitelma
9. Keskeytysvakuutukset
10. Koulutus
11. Jatkuvuussuunnitelman ylläpito, testaus ja päivitys
12. Raportointi johdolle
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Toipumissuunnitelma
Toipumissuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, miten
palautus tuotantojärjestelmään tehdään
1. Toipumisjärjestelyt
2. Valmiusorganisaatio
		
2.1. Vastuut toipumissuunnitelman käynnistämisestä ja
		
toimenpiteistä
2.2. Vastuuhenkilöiden hälyttäminen
2.3. Yhteyshenkilöt (laitetoimittaja, huolto, varajärjestelmän
omistaja, vakuutusyhtiö)
3. Toimenpiteet
3.1. Varmuus- ja suojakopiointi ja käytön palauttaminen
3.2. Ohjeet laitteiden, ohjelmistojen, tiedostojen ja tarvikkeiden
palauttamisesta
3.3. Muut vahingon rajoittamismenettelyt
3.4. Normaalijärjestelmään palautumisen edellyttämät hankinnat,
kunnostus- ja toimitus
3.5. Tiedottaminen ja asiakkaisiin liittyvät toimenpiteet
3.6. Toiminnan uudelleenkäynnistys ja tietojärjestelmien
kunnostus
3.7. Järjestelmän testaus palautumisen jälkeen
4. Koulutus
5. Toipumissuunnitelman ylläpito, testaus ja päivitys
6. Raportointi johdolle
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Liite 2. Tietoturvavastuut rooleittain
Tietoturvallisuuden johtamisen ja toimeenpanon tehtävät rooleittain
Rooli		

Vastuu

Ylin johto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallintojohto

•

•

•
•
•

hyväksyy riskienhallinta- ja tietoturvapolitiikan
sekä niihin liittyvät periaatteet
vahvistaa tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan
päälinjaukset
vastaa tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan
toteutumisesta
nivoo riskienhallinta osaksi johtamistoimintaa
sisällyttää tietoturvallisuus osaksi riskienhallintaa
edellyttää toimintojen tietoturvapriorisointia sekä
riskienhallinnan priorisointia
luo edellytykset ja taata tietoturvallisuuden ja
riskienhallinnan tarvitsemat resurssit
asettaa vaatimukset raportoinnille sekä
asettaa vaatimukset tietoturvallisuuden ja
riskienhallinnan huomioon ottamisesta
toiminnoissa.
määrittelee henkilötietojen käsittelyyn liittyvät
tehtävät ja niiden vastuualueet erityisesti
tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskien
huolehtii palo- ja pelastustoiminnasta sekä muun
turvallisuuden järjestelyistä silloin kun siihen ei ole
nimettyä vastuuhenkilöä
vastaa henkilöstön perehdyttämis- ja tietoturvakoulutuksen järjestämisestä
vastaa henkilöstöhallintoprosessien sisällön
määrittelyistä ja ylläpidosta
valvoo tietoturvallisuustoimintaan liittyvät
vuosikellon mukaiset asiat osana talouden- ja
toiminnansuunnnittelua.
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Rooli		

Vastuu

Turvallisuusjohto

•
•

•

•
•
•
Tietohallintojohto •
•
•
•
•
•
•
•
Tietoturvajohto

•

•
•
•

osallistuu riskienhallinta-, turvallisuuspolitiikan ja
-periaatteiden sekä tietoturvapolitiikan määrittelyyn
kehittää riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikan
mukaisesti turvallisuuden kokonaistoimintoa ml
tietoturvallisuus
ohjaa turvallisuuden käytännön toteutusta
henkilöstön, toiminnan ja omaisuuden
turvaamiseksi ja niihin kohdistuvien riskien
hallitsemiseksi
valvoo riskejä ja niiden hallinnan tilaa
järjestää riskienhallintakoulutus sekä
raportoi ylimmälle johdolle turvallisuudesta,
riskeistä ja uhista.
tietohallintoon ja tietotekniikkaan liittyvän
tietoturvapolitiikan valmistelu ja esittely
hallinnonalan tai organisaation tietoturvallisuuden
kehittämistoimenpiteiden ohjaus
tietohallinnon tietoturvallisuuden tulosohjaus
tietoturvallisuuden toteutumisen varmistaminen
tietohallinnossa sekä
tietoturvallisuuden toteutumisen valvonta ostetuissa
tietopalveluissa.
avustaa johtoa ja yksiköitä riskienhallinnan
toimeenpanossa
tulosohjaustavoitteiden mukaisesti seuraa ja kehittää
ehdotuksin riskienhallintaa ja
järjestää riskienhallintaa koskeva seuranta ja johdon
informaatio.
osallistuu riskienhallintapolitiikan ja -periaatteiden
sekä tietoturvapolitiikan ja -periaatteiden
määrittelyyn
kehittää tietoturvallisuutta turvallisuuspolitiikan
mukaisesti
huolehtii henkilöstön turvallisuustietoisuuden
lisäämisestä ja tietoturvakoulutuksen järjestelystä
ohjaa tietoturvallisuuden käytännön toteutusta ja
siihen liittyvää riskienhallintaa ja raportoi
ylimmälle johdolle tietoturvallisuudesta, riskeistä
ja uhista.
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Rooli		

Vastuu

Osayksikön johto, •
toimialajohto
•
•
•

toimialansa tietoturvallisuuden
kehittämistoimenpiteiden toimeenpano
turvallisuustilanteen valvonnan organisointi
tietojärjestelmän omistajien nimeäminen ja
toimialansa tietoturvallisuuden tulosohjaus.

Esimiestehtävässä •
toimiva henkilö
•

toimeenpanee tietoturvallisuutta asetettujen
tietoturvatavoitteiden mukaisesti
seuraa valtionhallinnon ja omien
tietoturvallisuuden ohjeiden noudattamista ja
raportoi riskeistä ja tietoturvallisuudesta sekä
havaituista tietoturvapoikkeamista.

•

Tietoturva-asian- •
tuntija,
turvallisuus•
asiantuntija
•

avustaa johtoa ja yksiköitä tietoturvallisuuden
toimeenpanossa
tulosohjaustavoitteiden mukaisesti seuraa ja
kehittää ehdotuksin tietoturvallisuutta ja
järjestää tietoturvallisuutta koskevaa seurantaa ja
johdon informaatiota.

Asiakirjahallinnon vastaava

toimeenpanee tietoturvallisuuden tietopalveluissa
ja asiakirjahallinnossa hyvän tiedonhallintatavan
mukaisesti.

•

Tietojärjestelmän •
omistaja
•
•
•

Tietotekninen
asiantuntija,
järjestelmäasiantuntija, atk-tukihenkilö

•

•
•
•

ylläpitää tietojärjestelmäkuvaukset
toimeenpanee tietojärjestelmäänsä liittyvät
turvallisuustoimenpiteet
seuraa tietoturvallisuutta tietojärjestelmässä ja
raportoi tietoturvallisuudesta sekä havaituista
tietoturvapoikkeamista.
soveltaa ja toteuttaa organisaation
tietoturvapolitiikkaa omaa erikoisasiantuntemusta
hyödyntäen
vastaa tietoturvatoimenpiteiden huomioon
ottamisesta omalla vastuualueellaan
noudattaa hyvää tietoturvatapaa ja
raportoi tietoturvallisuudesta.
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Rooli		

Vastuu

Tietojärjestelmän •
pääkäyttäjä
•
•
•

Peruskäyttäjä,
työntekijä

•
•

Valmiuspäällikkö, •
valmiussihteeri
•
•
•

Sisäinen tarkastus, •
järjestelmätarkastaja
•
•

•
Hankintahenkilöstö

•

ylläpitää turvallisuusmenettelyt tietojärjestelmässä
seuraa järjestelmän toimintaa tietoturvallisuuden
kannalta
varautuu poikkeaviin tapahtumiin ja niiden
vaatimiin vastatoimenpiteisiin ja
raportoi turvallisuutta vaarantavista tapahtumista
ja häiriöistä.
tuntee tietoturvallisuudesta annetut ohjeet ja
noudattaa niitä sekä
raportoi havaitsemistaan ongelmista, uhista ja
ohjeiden vastaisista menettelyistä.
varautumistoimenpiteiden huomioon ottaminen
organisaation toiminnassa
hallinnonalan poikkeusolojen valmiuden
kehittäminen
poikkeusoloissa turvattavien toimintojen
selvittäminen ja esittely sekä
elintärkeiden järjestelmien valmiuden kehittäminen
yhdessä tietohallintojohdon ja muun johdon kanssa.
seuraa hyväksyttyjen periaatteiden ja suunnitelmien toteutumista
tarkastaa tietoturvallisuutta ja riskienhallintaa
arvioi riskienhallinnan ja tietoturvatoimenpiteiden riittävyyttä suhteessa organisaation vastuisiin
ja velvoitteisiin sekä
raportoi johdolle tarkastustulokset.
ottaa huomioon tietoturvallisuus osana
hankintakriteerejä.

Henkilörekisterien •
hoitajat ja tietopalveluhenkilöstö

ottaa huomioon tietoturvallisuus asiakirjojen
käsittelyssä ja hallinnassa.

Sopimus- ja
kiinteistöhallinnon henkilöstö

ottaa huomioon tietoturvallisuuden vaatimukset
toimitiloissa, valvonnassa ja kulunvalvonnassa
ottaa huomioon tietoturvallisuuden sopimuksissa.

•
•
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Vastuu

Tietoturvaryhmä

•
•
•

edustaa organisaation eri tahojen
tietoturvanäkemyksiä
sovittaa yhteen tietoturvatoimenpiteet ja
turvallisuustason
ohjaa tietoturvatoimenpiteitä organisaation
tuottamien palvelujen rajapinnoissa.

Turvallisuus- ja
•
valmiusasioiden
ryhmä tai riskienhallinnan koordinaatioryhmä

organisaation riskienhallintaa, turvallisuutta
ja valmiusasioita kehittävä, suunnitteleva ja
koordinoiva yhteistyöelin.

Suojeluhenkilöstö •

huolehtii pelastussuunnitelmien toimivuudesta
osana henkilöturvallisuutta ja pelastusasioita.

Konsultit ja
palveluyritykset

noudattavat hyvää tietojenkäsittely- ja
tietoturvatapaa
ylläpitävät ja valvovat toiminnassaan
valtionhallinnon tietoturvallisuuden
yleisohjeistuksen mukaista ja ohjeistettua
tietoturvallisuutta valtionhallinnon hankkeissa
sekä
raportoivat hankkeiden tai palveluiden
tietoturvallisuudesta ja siihen vaikuttavista
tekijöistä.

•
•

•
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Liite 3. Luettelo VAHTI-julkaisuista
Valtiovarainministeriön voimassaolevat VAHTI-julkaisut:
Tietoturvallisuudella tuloksia – yleisohje tietoturvallisuuden johtamiseen ja
hallintaan, VAHTI 3/2007
Äypuhelimien tietoturvallisuus – hyvät käytännöt, VAHTI 2/2007
Osallistumisesta vaikuttamiseen – valtionhallinnon haasteet kansainvälisessä tietoturvatyössä, VAHTI 1/2007
Tunnistaminen julkishallinnon verkkopalveluissa, VAHTI 12/2006
Tietoturvakouluttajan opas, VAHTI 11/2006
Henkilöstön tietoturvaohje, VAHTI 10/2006
Käyttövaltuushallinnon periaatteet ja hyvät käytännöt, VAHTI 9/2006
Tietoturvallisuuden arviointi valtionhallinnossa, VAHTI 8/2006
Muutos ja tietoturvallisuus – alueellistamisesta ulkoistamiseen – hallittu
prosessi, VAHTI 7/2006
Tietoturvatavoitteiden asettaminen ja mittaaminen, VAHTI 6/2006
Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje, VAHTI 5/2006
Electronic Mail-handling Instructions for State Government, VAHTI 2/2006
Tietoturvapoikkeamatilanteiden hallinta, VAHTI 3/2005
Valtionhallinnon sähköpostien käsittelyohje, VAHTI 2/2005
Information Security and management by Results, VAHTI 1/2005
Valtionhallinnon keskeisten tietojärjestelmien turvaaminen, VAHTI 5/2004
Datasäkerhet och resultatstyrning, VAHTI 4/2004
Haittaohjelmilta suojautumisen yleisohje, VAHTI 3/2004
Tietoturvallisuus ja tulosohjaus, VAHTI 2/2004
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden kehitysohjelma 2004–2006,
VAHTI 1/2004
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Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa, VAHTI 7/2003
Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö, VAHTI 4/2003
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän arviointisuositus, VAHTI 3/2003
Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista, VAHTI 2/2003
Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje, VAHTI 1/2003
Arkaluonteiset kansainväliset tietoaineistot, VAHTI 4/2002
Valtionhallinnon etätyön tietoturvallisuusohje, VAHTI 3/2002
Tietoteknisten laitetilojen turvallisuussuositus, VAHTI 1/2002
Valtion tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuuden tarkistuslista,
VAHTI 6/2001
Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje,
VAHTI 4/2001
Salauskäytäntöjä koskeva valtionhallinnon tietoturvallisuussuositus,
VAHTI 3/2001
Valtionhallinnon lähiverkkojen tietoturvallisuussuositus, VAHTI 2/2001
Valtionhallinnon tietojärjestelmäkehityksen tietoturvallisuussuositus,
VAHTI 3/2000
Valtionhallinnon tietoaineistojen käsittelyn tietoturvallisuusohje,
VAHTI 2/2000
Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen laadintasuositus,
VM 17.2.2000
Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen esimerkki
Julkisuuslain mukaisen tietojärjestelmäselosteen rtf-lomakepohja
Salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen turvaluokittelu- ja merkintäohje
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Liite 4. Säädökset
Säädökset aakkosjärjestyksessä
Säädös		

Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

Arkistolaki (831/1994)

•
•
•

7§ käytettävyys ja säilyminen, tarpeettoman
aineiston hävittäminen
8§ asiakirjojen säilymisajat ja
arkistonmuodostussuunnitelma
4 luku, Asiakirjojen laatiminen,
säilyttäminen ja käyttö

Asetus Huoltovarmuuskeskuksesta (1391/1992)

•

1 § Huoltovarmuuskeskuksen tehtävät

Hallintolaki (434/2003)

•

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja
edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa
hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on
myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja
tuloksellisuutta.

Henkilökorttilaki
(829/1999)

•
•
•

3 § Henkilökortin teknisen osan sisältö
4 § Viranomaisen palveluksessa olevan
henkilökortti
14 § Henkilökorttirekisteri

•
•
•
•
•
•
•
•

5 § Huolellisuusvelvoite
6 § Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu
7 § Käyttötarkoitussidonnaisuus
8 § Käsittelyn yleiset edellytykset
9 § Tietojen laatua koskevat periaatteet
10 § Rekisteriseloste
7. luku Tietoturvallisuus ja tietojen säilytys
10. Luku 48 § Rangaistussäännökset

Henkilötietolaki
(523/1999)
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Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

Kauppalaki (355/1987)
Kuntalaki (365/1995)

•

9 luku Hallinnon ja talouden tarkastus

•
•

1. luku Tarkoitus ja periaatteet
7 § Yleiset hankintoja koskevat poikkeukset
soveltamisalasta
5. luku Hankintamenettelyt
41 § Tarjouspyynnön sisältö
75 § Asiakirjojen julkisuutta koskevien
säännösten soveltaminen

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta
(1390/1992)
Laki julkisista hankinnoista (348/2007)

•
•
•

Laki kansainvälisistä
tietoturvallisuusvelvoitteista (588/2004)

•
•
•
•
•
•
•
•

6 § Salassapitovelvollisuus ja tietojen käyttö
7 § Vaitiolovelvollisuus ja
hyväksikäyttökielto
8 § Turvallisuusluokan merkitseminen
9 § Turvallisuusluokkaa vastaavat
käsittelyvaatimukset
10 § Tiloihin liittyvät
turvallisuusvaatimukset
11 § Henkilöturvallisuusselvitykset ja arviot
12 § Yhteisöturvallisuusselvitykset ja arviot
19 § Rikkomusten selvittäminen ja niistä
ilmoittaminen

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)
Laki potilaan asemasta ja •
oikeuksista (785/1992)
Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta (238/1960)

13 § Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen
salassapito
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Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

Laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja
oikeuksista (812/2000)

•

3 luku Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja
salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Laki sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

•
•

1 § Lain tarkoitus
5 § Sähköisten asiointipalvelujen
järjestäminen
6 § Viranomaisen saavutettavuuden
turvaaminen
13 § Sähköisen asiakirjan kirjaaminen tai
rekisteröiminen
21 § Arkistointi

•
•
•

Laki sähköisistä allekirjoituksista (14/2003)

Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta (389/1994)
Laki turvallisuusselvityksistä (177/2002)
Laki työhallinnon
asiakaspalvelun tietojärjestelmästä (1058/2002)
Laki työsuojeluhallinnosta (16/1993)
Laki työsuojelun
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (44/2006)
Laki valtioneuvostosta
(175/2003)

•

Tämän lain tarkoituksena on edistää
sähköisten allekirjoitusten käyttöä ja niihin
liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjontaa
sekä sähköisen kaupankäynnin ja sähköisen
asioinnin tietosuojaa ja tietoturvaa.
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Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

Laki valtion talousarviosta (423/1988)

•

24 b § velvollisuus hoitaa sisäinen valvonta

Asetus valtion talousarviosta (1243/1992)

•

40§ maksuliikenne- ja
palkanlaskentajärjestelmien turvallisuus
41§ kirjanpitojärjestelmien turvallisuus
47§ koneellisin menetelmin pidetty
kirjanpito ja sen menetelmäkuvaus
9 luku, sisäinen valvonta

•
•
•

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (Oikeustoimilaki,
228/1929)
Laki Viestintähallinnosta •
(625/2001)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta
(621/1999)

•
•
•
•
•
•

•
Asetus viranomaisten
toiminnan julkisuudesta
ja hyvästä tiedonhallinta- •
•
tavasta (1030/1999)
•
•
Laki yhteistoiminnasta
valtion virastoissa ja
laitoksissa (651/1988)

•

Määrittelee Viestintäviraston aseman

1 § julkisuusperiaate
3 § velvoite hyvään tiedonhallintatapaan
10 § tiedonsaanti salassa pidettävästä
asiakirjasta
5. luku: Viranomaisen velvollisuudet edistää
tiedonsaantia ja hyvää tiedonhallintatapaa
6. luku Salassapitovelvoitteet
7. luku Salassapidosta poikkeaminen ja sen
lakkaaminen
1 § selvitykset hyvän tiedonhallintatavan
toteuttamiseksi
2 § erityissuojattavan tietoaineiston luokitus
3 § erityissuojattavaa tietoaineistoa koskevat
yleiset tietoturvallisuustoimenpiteet
4 § ohjeet, valvonta ja seuranta
8 § selosteet tietojärjestelmistä
7 § Yhteistoimintamenettelyn piiriin
kuuluvat asiat
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Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

Laki yksityisyyden
suojasta työelämässä
(759/2004)

•

Tässä laissa säädetään työntekijää koskevien
henkilötietojen käsittelystä, työntekijälle
tehtävistä testeistä ja tarkastuksista sekä
niitä koskevista vaatimuksista, teknisestä
valvonnasta työpaikalla sekä työntekijän
sähköpostiviestin hakemisesta ja
avaamisesta.

Pakkokeinolaki
(450/1987)

•

5a luku Telekuuntelu, televalvonta ja
tekninen tarkkailu

Pelastuslaki (486/2003)

•

8 § Omatoiminen varautuminen

•
•

28.luku 7 § Luvaton käyttö (769/1990)
28.luku 8 § Törkeä luvaton käyttö
(769/1990)
28.luku 9 § Lievä luvaton käyttö (769/1990)
34.luku 1 § Tuhotyö (578/1995)
34.luku 9a § Vaaran aiheuttaminen
tietojenkäsittelylle (951/1999)
35.luku 1§ Vahingonteko(769/1990)
35.luku 2§ Törkeä vahingonteko(769/1990)
35.luku 3§ Lievä vahingonteko(769/1990)
38.luku 1§ Salassapitorikos (578/1995)
38.luku 2 § Salassapitorikkomus (578/1995)
38.luku 3 § Viestintäsalaisuuden loukkaus
(2000/531)
38.luku 4 § Törkeä viestintäsalaisuuden
loukkaus (578/1995)
38.luku 5 § Tietoliikenteen häirintä
(578/1995)
38.luku 6 § Törkeä tietoliikenteen häirintä
(578/1995)

Valtioneuvoston
asetus pelastustoimesta
(787/2003)
Puolustustilalaki
(1083/1991)
Rikoslaki (39/1889)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

•
•
•
•
•

38.luku 7 § Lievä tietoliikenteen häirintä
(578/1995)
38.luku 8 § Tietomurto (578/1995)
38.luku 8a § Suojauksen
purkujärjestelmärikos (1118/2001)
38.luku 9 § 1. kohta Henkilörekisteririkos
(525/1999)
40. luku 5 § Virkasalaisuuden rikkominen
(604/2002)

Suomen ja LänsiEuroopan unionin
välisen turvallisuussopimuksen eräiden
määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta
(282/1998)
Suomen perustuslaki
(731/1999)

•
•

10 § Yksityiselämän suoja
12 § Sananvapaus ja julkisuus

Sähköisen viestinnän
tietosuojalaki (516/2004)

•

2 luku Yksityisyyden ja luottamuksellisen
viestin suoja
3 luku Viestien ja tunnistamistietojen
käsittely
5 luku Viestinnän tietoturva

•
•

Tekijänoikeuslaki
(404/1961)

•
•
•
•

1. luku Tekijänoikeuden kohde ja sisällys
tekijänoikeus suojaa tietokoneohjelmaa (1 §)
25 j,k § Tietokoneohjelmia ja tietokantoja
koskevia erityissäännöksiä
26 § Sopimuslisenssi (821/2005)

Työehtosopimuslaki
(436/1946)
Työsopimuslaki (55/2001) •
Työterveyshuoltolaki
(1383/2001)

8 luku Työsopimuksen purkaminen
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Tämän ohjeen kannalta keskeinen sisältö

Työturvallisuuslaki
(738/2002)

•
•

27, 29 § Väkivallan uhka, yksin työskentely
32§ Työpaikan rakenteellinen ja
toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys

•

6. luku Varautuminen

Valtion virkamieslaki
(750/1994)

•

17 § (626/1999) viranomaisen
vaitiolovelvollisuudesta
6 luku Varoitus
7 luku Virkasuhteen päättäminen
9 luku Virantoimituksesta pidättäminen

Valtioneuvoston asetus
julkisista hankinnoista
(614/2007)

•

Valtioneuvoston
ohjesääntö (262/2003)

•

Vahingonkorvauslaki
(412/1974)
Valmiuslaki (1080/1991)
Valtion virkaehtosopimusasetus (1203/1987)

•
•
•

•

•
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon tietoturvallisuudesta
VM 11.11.1999/0024:00/0
2/99/1998

Valtioneuvoston päätös
huoltovarmuuden
tavoitteista (350/2002)

11 § Hankintalain ja erityisalojen
hankintalain jälki-ilmoitus
4. luku Viestintä kansallisten ja EUkynnysarvojen ylittävissä hankinnoissa
17§ Valtiovarainministeriön toimiala

Tietoturvallisuuspäätöksen tarkoituksena
on parantaa organisaatioiden toimintojen ja
tietojenkäsittelyn tietoturvallisuuden
sekä henkilötietojen tietosuojan tasoa
kehittämällä valtionhallinnon tietoturvallisuusperiaatteita ja antamalla
tietoturvallisuuden hallintaa ja kehittämistoimenpiteitä koskevia suosituksia. Lisäksi
päätös täsmentää tietoturvallisuuden työnjakoja ja vastuita sekä yksilöi keskeisiä viranomaisten tehtäviä.
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Viestintämarkkinalaki
(393/2003)

•

•
•

Väestötietolaki
(507/1993)

72 § Viestintäverkon rakennus- ja
kunnossapitotyö sekä tietoturvaan liittyvät
toimenpiteet
90 § Teleyrityksen velvollisuus varautua
poikkeusoloihin
128 § Viestintäverkon ja viestintäpalvelun
laatuvaatimukset
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Liite 5. Standardit
1

European Foundation for Quality Management

2

Management of information and communications technology security
-- Part 1: Concepts and models for information and communications
technology security management, ISO/IEC 13335-1:2004 (PDF)

3

Guidelines for the management of IT Security - Part 3: Techniques for
the management of IT Security, ISO/IEC TR 13335-3:1998 (PDF)

4

Guidelines for the management of IT Security - Part 4: Selection of
safeguards, ISO/IEC TR 13335-4:2000 (PDF)

5

Guidelines for the management of IT Security - Part 5: Management
guidance on network security, ISO/IEC TR 13335-5:2001 (PDF)

6

Code of practice for information security management, ISO/IEC
17799:2005 (PDF)

7

Information security management systems – Requirements, ISO/IEC
27001:2005 (PDF)

8

Evaluation criteria for IT security - Part 1: Introduction and general
model, ISO/IEC 15408-1:2005 (PDF)

9

Evaluation criteria for IT security - Part 2: Security functional
requirements, ISO/IEC 15408-2:2005 (PDF)

10 Evaluation criteria for IT security -- Part 3: Security assurance
requirements, ISO/IEC 15408-3:2005 (PDF)
11 Risk Management, ISO/IEC TR 13335-3:1998:stä tulee ISO/IEC 27005
12 Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje, ISO/IEC 17799:fi
13 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset. ISO/IEC 27001:fi
14 ITIL: Security Management Book, Security Management
15 COBIT:
Information Security Governance: Guidance for Boards of Directors and
Executive Management, 2nd Edition
COBIT Security Baseline
Aligning COBIT, ITIL and ISO 17799 for Business Benefit: A Management Briefing from the IT Governance Institute and the Office of
Government Commerce
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16 SSE-CMM:
Model Description Document Version 3.0
The SSE-CMM Appraisal Method (SSAM)
CMMI® for Development, Version 1.2
CMMI Version 1.2 Overview presentation
SSE-CMM presentation
The Relationship Between The SSE-CMM and IT Security Guidance
Documentation, 1999
17 Information security management systems - guidelines for information
security risk management, BS 7799-3:2006
18 Information security management measurements, ISO/IEC 27004, joka
kattaa sekä turvahallintaprosessit (ISO/IEC 27001:2005 (PDF)) että
valvontamekanismit (ISO/IEC 17799:2005 (PDF) josta tulee ISO/IEC
27002 vuonna 2007). Tullee voimaan 2006–2007.
19 FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams):
CVSS A Complete Guide to the Common Vulnerability Scoring
System 2.0
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