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Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on organisaation laatujärjestelmän osa, joka 

keskittyy tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallintaan. Tässä työssä esitellään erityisesti 

terveydenhuoltoalaan liittyviä tietoturvavaatimuksia ja vertaillaan kuutta 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämallia. Työssä tutkitaan millaisia eroja 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien rakenteessa ja kattavuudessa on ja miten ne 

kykenevät vastaamaan terveydenhuoltoalan tietoturvaan liittyviin erityistarpeisiin. 

Lopputuloksena valitaan parhaiten soveltuva tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 

esimerkkiorganisaatiolle, joka on julkisomisteinen kuntoutusyhtiö.  

 

Arvioitavia hallintajärjestelmämalleja ovat TCSEC, ITSEC, Common Criteria, SOGP, 

VAHTI-ohjeet sekä ISO/IEC 27001 -standardiperhe. Tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmämalleja verrataan kahdesta aiemmasta tutkimuksesta sovellettujen 

vertailumallien pohjalta. Vertailun perusteella todetaan TCSEC, ITSEC ja Common 

Criteria –standardien olevan muita arvioituja hallintajärjestelmämalleja suppeampia ja 

soveltuvan parhaiten tekniseen tuotekehitystoimintaan. Laajempia SOGP-, VAHTI- ja 

ISO/IEC 27001 –malleja verrataan vielä erikseen terveydenhuollon sekä 

esimerkkiyrityksen erityistarpeisiin nähden ja lopputuloksena päädytään valitsemaan 

esimerkkiyritykselle parhaiten soveltuvaksi hallintajärjestelmämalliksi ISO/IEC 27001.  
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Information Security Management System is part of the quality management system of an 

organization, specializing in information security risk management. In this thesis, 

information security requirements related specifically to health care business are 

introduced and six Information Security Management System models are compared. In this 

thesis we study what kind of differences there are in structures and scopes of Information 

Security Management Systems and how the systems manage to deal with special 

information security needs of health care business. The final aim is to choose the most 

suitable Information Security Management System model for an example organization, 

which is a publicly owned rehabilitation company.  

 

The evaluated Information Security Management Systems are TCSEC, ITSEC, Common 

Criteria, SOGP, VAHTI-instructions and the ISO/IEC 27001 standard family. The 

Information Security Management System models are compared based on comparison 

models adapted from two earlier studies. Based on the comparison, it is discovered that 

TCSEC, ITSEC and Common Criteria standards have more limited scope and are mostly 

suitable for development of technical products. The more comprehensive SOGP, VAHTI 

and ISO/IEC 27001 models are compared more specifically with focus on special needs 

arising from health care business and the example company. As a final result, ISO/IEC 

27001 is chosen as the most suitable Information Security Management System for the 

example company. 



 

 iv 

 

 

ALKUSANAT 

 

Tämä diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT School of Business 

and Managementin Tietotekniikan koulutusohjelman päättötyönä. Haluan lämpimästi 

kiittää työn tilaajana toiminutta Hoiku Oy:tä sekä aivan erityisesti työn ohjaajana 

toiminutta Päivi Vahteria, jonka kannustus ja tuki olivat tämän työn etenemisen kannalta 

aivan korvaamattomia. 

 

Haluan myös kiittää yliopistolla työn ohjaajana ja tarkastajana toiminutta professori Jari 

Porrasta erinomaisesta opastuksesta sekä joustavuudesta kiireistä huolimatta.  

 

Erityiskiitos kuuluu lisäksi läheisilleni, sukulaisille, työkavereille ja ystäville. 

 

 

Kotkassa 17.4.2016 

 

Toni Jaakkola 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

SISÄLLYSLUETTELO 

 
1. JOHDANTO ...................................................................................................................... 5 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset .................................................................................................. 6 

1.2 Työn rakenne ............................................................................................................... 7 

2. TOTEUTUSYMPÄRISTÖ ................................................................................................ 8 

2.1 Organisaation tausta ..................................................................................................... 8 

2.2 Organisaation toiminta ja strategia .............................................................................. 8 

2.3 Tietohallintojärjestelyt ............................................................................................... 10 

2.4 Laatujärjestelmä ja tietoturvallisuuden hallinnan nykytila ........................................ 11 

3.  TARVE TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄLLE ................... 12 

3.1 Organisaation muutostilanne ..................................................................................... 12 

3.2 Terveydenhoitoalaan liittyvät erityistarpeet .............................................................. 13 

3.3 Yhteistyökumppaneiden kautta tulevat vaatimukset ................................................. 20 

3.4 Tarve kehittää nykyistä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää ............................... 21 

3.5 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valintaperusteet ......................................... 21 

4. TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT ....................................... 22 

4.1 Aiemmat tutkimukset ................................................................................................. 23 

4.2 Eräitä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä ........................................................... 25 

4.2.1 TCSEC, ITSEC ja Common Criteria .................................................................. 26 

4.2.2 SOGP .................................................................................................................. 43 

4.2.3 VAHTI- ja JUHTA-ohjeet .................................................................................. 46 

4.2.4 ISO/IEC 27000 -standardiperhe .......................................................................... 49 

5. ANALYYSIT JA POHDINTA ........................................................................................ 60 

5.1 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vertailu ..................................................... 60 

5.2 Soveltuvuus terveydenhoitoalalle .............................................................................. 68 

5.3 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valinta esimerkkiorganisaatiolle ............... 74 

5.4 Tulevat kehitysnäkymät ............................................................................................. 76 

5.5 Työlle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ............................................................. 78 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET ..................................................................................................... 79 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 81 



 

 2 

LIITE 1. ISO 27000 -STANDARDIPERHE ....................................................................... 88 

LIITE 2. ISO/IEC27001 TIETOTURVAN HALLINTATAVOITTEIDEN JA -KEINOJEN 

HIERARKIA ....................................................................................................................... 91 

 

  



 

 3 

SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

ARPA   Advanced Research Projects Agency 

BS   British Standard 

CAP   Composed Assurance Package 

CC   Common Criteria 

CCRA   Common Criteria Recognition Arrangement 

CEM   Common Evaluation Methodology 

CESG   Communications-Electronic Security Group 

COBIT  Control Objectives for Information and Related Technology 

CTCPEC  The Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria 

DITSCAP  Defense Information Assurance Certification and Accreditation  

   Process 

DoD   United States Government Department of Defense 

DTI   Department of Trade and Industry 

EAL   Evaluation Assurance Level 

IEC   International Electrotechnical Commission 

ISF   Information Security Forum 

ISMS   Information Security Management System 

ISO   International Organization for Standardization 

ISQua   International Society for Quality in Health Care 

ITIL   Information Technology Infrastructure Library 

ITPMG  IT Baseline Protection Manual of Germany 

ITSEC   Information Technology Security Evaluation Criteria 

JTC   Joint Technical Committee 

JUHTA  Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 

KanTa   Kansallinen terveysarkisto 

Kela   Kansaneläkelaitos 

NCSC   National Computer Security Center 

OSD   Office of The Secretary of Defense 

PCIDSS  Payment Card Industry Data Security Standard 

PDCA   Plan-Do-Check-Act 



 

 4 

PP   Protection Profile 

SHQS   Social and Health Quality Service 

SC   Subcommittee 

SOG-IS  Senior Officials Group - Information System Security 

SOGP   The Standard of Good Practice for Information Security 

ST   Security Target 

STM   Sosiaali- ja terveysministeriö 

TCSEC  Trusted Computer System Evaluation Criteria 

THL   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

TOE   Target of Evaluation 

TR   Technical Report 

VAHTI  Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä 

VPN   Virtual Private Network 

VRK   Väestörekisterikeskus 

 
 

  



 

 5 

1. JOHDANTO 
 

Hyvän tietoturvallisuuden saavuttaminen ja tietoturvallisuuden tason analyyttinen 

määrittäminen muodostaa organisaatioille mittavan haasteen. Hyvää tietoturvan tasoa ei 

pystytä saavuttamaan pelkästään teknisin keinoin: Esimerkiksi Ison-Britannian 

valtionhallinnon vuonna 2014 konsulttiyhtiö PwC:llä teettämän selvityksen (BIS, 2014) 

mukaan 58 prosenttia isojen yritysten tietoturvapoikkeamista aiheutui oman henkilöstön 

toiminnasta. Merkittävä osa tietoturvapoikkeamista liittyy siis toimintakulttuuriin ja niiden 

torjuntaan tulisi pureutua hallinnollisin keinoin. Tietoturvallisuuden ei tulisi olla irrallisena 

saarekkeena organisaation toimintakulttuurissa, vaan tietoturvallisten käytäntöjen tulisi 

nivoutua saumattomaksi osaksi organisaation riskien- ja laadunhallintakäytäntöjä. 

Tietoturvallisuuden hallintaan onkin tärkeä ottaa sama analyyttinen lähestymiskulma kuin 

organisaation muuhunkin riskienhallintaan ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän on 

oltava niin kattava, että se pitää sisällään teknisten ohella myös organisatoriset ja 

hallinnolliset tietoturvaan vaikuttavat aspektit. 

 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä eli ISMS (Information Security Management 

System) on laatujärjestelmän osa, joka keskittyy tietoturvallisuuteen liittyvien riskien 

hallintaan. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on osa organisaation 

johtamisjärjestelmää ja sen käyttöönotto on aina strateginen päätös. Hallintajärjestelmä 

kattaa parhaimmillaan muun muassa tietoturvallisuuden organisoinnin, tietoturvapolitiikat, 

suunnittelun, vastuutukset, menettelytavat, toimintaprosessit sekä resursoinnin. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien toteutukselle on kehitetty useita standardeja, jotka 

määrittelevät, miten järjestelmä tulisi laatia, miten tietoturvallisuutta tulisi jatkuvasti hallita 

systemaattisesti sekä arvioida analyyttisesti ja miten itse hallintajärjestelmää tulisi 

jatkuvasti kehittää. Eräitä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien standardeja ja 

määritelmiä ovat ISO/IEC 27001, CC (Common Criteria), TCSEC (Trusted Computer 

System Evaluation Criteria), ITSEC (Information Technology Security Evaluation 

Criteria), ja SOGP (The Standard of Good Practice for Information Security). Suomessa 

lisäksi valtionhallinto on laatinut tietoturvallisuuden hallintamääritelmiä niin kutsuttujen 

VAHTI-ohjeiden muodossa (Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä), 

joskaan kyseessä ei ole varsinainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi. Kaikki 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien standardit ja määritelmät eivät välttämättä kata 
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kaikkia tietoturvallisuuden hallintaan liittyviä osa-alueita, vaan niiden kattavuus vaihtelee 

ja osa voi olla spesifioituneita johonkin kapeampaan tietoturvallisuuden hallinnan osa-

alueeseen. 

 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät ovat tyypillisesti yleispäteviä standardeja, jotka 

eivät ota kantaa siihen, minkä toimialan organisaatiossa niitä sovelletaan. Kansainväliset 

hallintajärjestelmät eivät myöskään ole suoraan sidoksissa minkään maan lainsäädäntöön, 

joskin tietoturvan hallintakriteeristöt saattavat hyvinkin edellyttää kussakin valtiossa 

relevanttien tietoturva- ja tietosuojasäädösten noudattamista. Joillakin toimialoilla 

kuitenkin toimialan luonne sekä lainsäädäntö asettavat omia reunaehtojaan ja vaatimuksia 

tietoturvan toteuttamiselle. Suomessa eräs tällainen toimiala on terveydenhuolto, jossa 

potilaan tietosuoja on lainsäädännöllisesti tarkkaan määriteltyä. Tietoturvan tulee 

luonnollisesti täyttää lainsäädännöllinen minimitaso, mutta joissain tilanteissa on tarpeen 

esimerkiksi arvioida, ovatko tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset 

ristiriitaisia lain asettamien vaatimusten kanssa.  

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

Työssä esitellään kuusi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää joista osa on muodoltaan 

kansallisia tai kansainvälisiä standardeja ja osa muunlaisia määrityskokoelmia. Työn 

tutkimuskysymyksiä ovat: (1) millaisia eroja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien 

rakenteessa ja kattavuudessa on ja (2) miten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät 

kykenevät vastaamaan terveydenhuoltoalan tietoturvaan liittyviin erityistarpeisiin. Näiden 

tutkimuskysymysten kautta sekä esimerkkiorganisaation nykytilanteen pohjalta tavoitteena 

on vastata lopulta kolmanteen tutkimuskysymykseen: (3) Mikä esitellyistä 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä soveltuu parhaiten esimerkkiorganisaatiolle. 

Esimerkkiorganisaatio on julkisomisteinen kuntoutus- ja hoiva-alan toimintaa harjoittava 

osakeyhtiö. Hallintajärjestelmän käytännön toteutus ei kuulu tämän diplomityön piiriin, 

vaan työ rajautuu eri vaihtoehtojen esittelyyn ja arviointiin. Työ tehdään 

kokonaisuudessaan kirjallisuustutkimuksena. 
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1.2 Työn rakenne 

Tämän johdantoluvun jälkeen luvussa 2 esitellään tarkemmin työn toteutusympäristönä 

toimiva esimerkkiyritys. Luvussa esitellään esimerkkiorganisaation taustaa, historiaa, 

toimintakenttää, strategiaa, organisaatiorakennetta sekä tietohallinto- ja 

laadunhallintajärjestelyjä.  Luvussa käsitellään lisäksi muutostilannetta, jossa organisaatio 

on työn laatimishetkellä.  

 

Luvussa 3 esitellään esimerkkiorganisaation toiminnasta, terveydenhoitoalan 

erityispiirteistä sekä yhteistyökumppaneiden tarpeista kumpuavat vaatimukset 

tietoturvallisuudelle ja tietoturvallisuuden hallinnan toteuttamiselle. Luvussa on käsitelty 

eri tahojen asettamia vaatimuksia ja reunaehtoja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

toteuttamiselle. Lisäksi käsitellään myös yhteiskunnallisella tasolla terveydenhuollon 

toimialan ja lainsäädännön tietoturvallisuudelle asettamia vaatimuksia. Luvussa on myös 

esitetty valintaperusteet tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valitsemiseksi 

esimerkkiorganisaatiolle. 

 

Luvussa 4 esitellään eräitä olemassa olevia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä ja 

käydään läpi niiden historiaa, rakennetta ja standardointikäytäntöjä.  Luvussa esitellään 

myös aiempaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevaa vertailevaa tutkimusta. 

Luvuissa 4.2.1-4.2.4 otetaan lähempään tarkasteluun yksittäiset tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmät.  

 

Luku 5 on omistettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien analysoinnille ja pohdinnalle.  

Luvussa 5.1 vertaillaan järjestelmiä yleisemmällä tasolla, luvussa 5.2 arvioidaan niiden 

soveltuvuutta terveydenhuollon toimialalle ja luvussa 5.3 valitaan hallintajärjestelmä 

esimerkkiorganisaatiolle mahdollista tulevaisuuden implementointia ajatellen. Luvussa 5.4 

on käsitelty tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien kehitysnäkymiä. Luvussa 5.5 on 

arvioitu tämän työn tuloksia kokonaisuutena. Luvussa 6 on vielä lopuksi esitelty tiivis 

yhteenveto työn toteutuksesta ja tuloksista. 
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2. TOTEUTUSYMPÄRISTÖ 

Tässä luvussa on lyhyesti kuvattu työn toteutusympäristönä toimiva esimerkkiyritys. 

Luvussa 2.1 on esitelty organisaation taustaa, toimialaa, laajuutta ja omistajapohjaa. 

Luvussa 2.2 on kerrottu yrityksen toiminnasta ja strategisesta muutostilanteesta. Luvussa 

2.3 on esitetty organisaation tietohallintajärjestelyt ja viimeisessä alaluvussa 2.4 tämän 

työn laatimishetkellä käytössä oleva laadunhallinnan ja tietoturvallisuuden hallinnan 

käytäntö. 

2.1 Organisaation tausta 

Tämä työ toteutetaan Haminassa toimivalle Hoiku Oy:lle. Kyseessä on vuonna 2014 

perustettu vaativaan kuntoutukseen erikoistunut osakeyhtiö, jonka toiminnan juuret 

kuitenkin juontavat 1980-luvulle asti. Ennen 1.1.2015 tapahtunutta liiketoiminnan siirtoa 

Hoiku Oy:lle kuntoutuskeskus toimi yleishyödyllisen yhdistyksen muodossa tarjoten 

kuntoutus- ja asumispalveluja sotainvalideille, -veteraaneille heidän puolisoilleen ja 

leskilleen. Hoiku Oy:n kuntoutustoiminta keskittyy yhteen toimipisteeseen - Haminassa 

toimivaan kuntoutuskeskukseen. Toimintaan kuuluu kuitenkin myös muun muassa 

kotikäyntitoimintaa koko Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. 

 

Yhtiön omistajia ovat tämän työn kirjoittamishetkellä Kymenlaakson alueen kunnat sekä 

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea. Suurimpia omistajia 

ovat Carea sekä Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupungit. Carealla on hallituksen 

puheenjohtajuus. 

 

Yhtiössä työskentelee noin 130 työntekijää ja asiakaspaikkoja on 85. Vuosittain yhtiön 

kuntoutuspalveluja käyttää noin 1000 asiakasta. 

2.2 Organisaation toiminta ja strategia 

Kuntoutuskeskus keskittyi toimintansa ensimmäisten vuosikymmenten aikana tuottamaan 

palveluja lähes yksinomaan sotainvalideille, -veteraaneille, heidän puolisoilleen ja 

leskilleen. Kuntoutustoiminta oli pääosin valtiorahoitteista ja kuntoutusprosessit 

tapahtuivat kokonaisuudessaan saman organisaation sisällä eli ne eivät ole edellyttäneet 
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esimerkiksi useiden hoitolaitosten välistä yhteistyötä. Sodanaikaisten sukupolvien 

pienentyessä alkuperäinen asiakaskunta on kuitenkin vähentynyt ja kuntoutuskeskus on 

uudistanut strategiaansa, jotta kuntoutuskeskukseen keskittynyt vahva kuntoutuksen 

asiantuntijaosaaminen saataisiin alueen muunkin väestön käyttöön.   

 

Uuden strategian mukaisesti on käynnistynyt vahva yhteistyö Kaakkois-Suomen alueen 

julkisen terveydenhuollon kanssa. Uuteen strategiaan liittyy edellä mainittu yhtiömuodon 

muuttaminen julkisomisteiseksi osakeyhtiöksi; Hoiku Oy on perustettu keskitetyksi 

kuntoutuksen asiantuntijayksiköksi, jolta sen omistajakunnat ostavat kuntoutuspalveluja. 

Hoikun kuntoutuspalvelut limittyvät kiinteäksi osaksi julkisen terveydenhuollon 

hoitoprosesseja siten, että hoitoprosessit tyypillisesti alkavat julkisen terveydenhuollon 

puolella esimerkiksi erikoissairaanhoidossa ja sieltä asiakas siirretään kuntoutukseen 

Hoikuun. Hoitoprosessit ovat siis organisaatiorajat ylittäviä, julkisen terveydenhuollon ja 

Hoikun yhteisiä prosesseja joissa näkökulma on asiakaslähtöinen. Asiakasryhmiä ovat 

esimerkiksi lonkkamurtuma-asiakkaat, joiden kuntoutuksessa Hoikun hoitotulokset ovat 

valtakunnallisesti huippuluokkaa. Muita uusia asiakasryhmiä ovat muun muassa 

neurologiset kuntoutujat, geriatriset kuntoutujat ja päihdekuntoutujat. Tämän työn 

kirjoittamishetkellä yhtiön asiakkaista noin 40 % edustaa vanhaa sodanaikaista sukupolvea 

ja 60 % uusia asiakasryhmiä. Vanhan asiakaskunnan vähentymä on noin 10 

prosenttiyksikköä vuodessa ja tilalle hankitaan koko ajan uutta asiakaskuntaa. 

 

Hoiku Oy:n organisaatiorakenne on esitetty kuvassa 1. Vihreällä merkityt yksiköt 

edustavat organisaation ydintoimintoja. Myös tukitoiminnot tuotetaan omana työnä eli 

toimintoja ei ole ulkoistettu. 
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Kuva 1. Hoiku Oy:n organisaatiokaavio. 

 

2.3 Tietohallintojärjestelyt 

Kokonaisvastuu tietohallinnosta yhtiön muun toiminnan lailla on toimitusjohtajalla. Hänen 

alaisuudessaan tietohallinnosta vastaa tietohallintoasiantuntija. Tietohallintoasiantuntijan 

lähiesimies mm. työsuhteeseen liittyvissä hallinnollisissa asioissa on henkilöstöpäällikkö, 

mutta IT-asioissa tietohallintoasiantuntija raportoi suoraan toimitusjohtajalle. 

Tietohallintoasiantuntija on yhtiön johtoryhmän jäsen. 

 

Tietohallintoasiantuntijan lisäksi tietoturvallisuuden hallintaan liittyy terveydenhuollon 

yksiköissä läheisesti tietosuojavastaavan tehtävä. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

(Asiakastietolaki, 2016 ja eReseptilaki, 2016) edellyttävät, että jokaisen sosiaali- ja 
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terveydenhuollon palvelujen tarjoajan on nimettävä organisaatioonsa tietosuojavastaava. 

Tietosuojavastaavan tehtävänä on organisaation erityisasiantuntijana auttaa 

rekisterinpitäjää saavuttamaan hyvä henkilötietojen käsittelytavan ja mahdollisten 

erityislakien edellyttämä korkea tietosuojan taso. Kyseessä on erityisesti potilastietojen 

yksityisyydensuojan asianmukaiseen toteuttamiseen liittyvä asiantuntijatehtävä. 

Esimerkkiyrityksessä tietohallintoasiantuntija toimii myös tietosuojavastaavana. 

2.4 Laatujärjestelmä ja tietoturvallisuuden hallinnan nykytila 

Laadunhallinnan koordinointi yhtiössä on keskitetty laatu- ja kehittämispäällikölle, mutta 

laatutyöhön liittyviä vastuita on kaikilla esimiehillä ja asiantuntijoilla. Tietoturvallisuuden 

hallinta on yksi laadunhallinnan osa-alue ja esimerkkiyrityksessä se tapahtuu 

tietohallintoasiantuntijan työnkuvan kautta sekä osana johtoryhmätyötä. Erillistä 

tietoturvatyöryhmää ei organisaatiossa organisaation pienen koon vuoksi ole. 

Tietohallinnollinen strategiatyö tapahtuu osana laajempaa strategista suunnittelua, jossa 

lähtökohtana on asiakkuusstrategia.  

 

Lähtötilanteessa tärkein tietoturvallisuuden hallintaan liittyvä prosessi on 

kuntoutuskeskuksessa vuodesta 2003 käytössä ollut SHQS-laatujärjestelmä (Social and 

Health Quality Service), joka perustuu kansainvälisiin ISQua:n (International Society for 

Quality in Health Care) periaatteisiin ja auditointivaatimuksin. SHQS-laatukriteeristö 

(Labquality, 2016) pohjautuu alun perin englantilaisen King’s Fund -instituutin käyttämään 

kriteeristöön ja arviointimenetelmään. Eräänä SHQS-laatujärjestelmän auditoijana ja 

laaduntunnustuksen myöntäjänä toimii Labquality Oy. Labqualityn mukaan SHQS-

laatujärjestelmä on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioiden tarvetta ja siinä on huomioitu suomalainen lainsäädäntö, valtakunnalliset 

suositukset sekä hyvä hoitokäytäntö. Labqualityn mukaan arviointikriteeristö sisältää ISO 

9001:2008 -standardin keskeiset vaatimukset, jotka on sovitettu sosiaali- ja 

terveydenhuollon kielelle. 

 

SHQS-laatujärjestelmä pitää sisällään ulkoisen tahon säännöllisesti suorittamat uusinta-

auditoinnit ja ylläpitoauditoinnit. Lisäksi järjestelmään kuuluvat säännölliset organisaation 

sisäiset auditoinnit. Auditointi tapahtuu Labqualityn toimittamien kriteeristöjen sekä 
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haastattelujen ja työpaikkakierrosten avulla. Laatukriteeristöjä on vuodesta 2014 alkaen 

kaksi - johdon kriteeristö ja työyksikön kriteeristö - ja ne täytetään 

itsearviointiperiaatteella. Itsearvioinnin yhteydessä päätetään kehittämisaikatauluista ja 

vastuutuksista auditoinnissa havaittujen puutteiden osalta. Onnistuneen auditoinnin 

tuloksena Labquality myöntää organisaatiolle laaduntunnustuksen. Kyseessä ei ole 

laatusertifikaatti, mutta kylläkin tunnustus jolla on merkitystä valtakunnallisella tasolla. 

 

3.  TARVE TIETOTURVALLISUUDEN 

HALLINTAJÄRJESTELMÄLLE 

Tässä luvussa on eritelty syitä, miksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä voidaan nähdä 

tarpeelliseksi esimerkkiorganisaatiossa. Käsiteltäviä asioita ovat luvussa 3.1 organisaation 

muutostilanne tämän työn laatimishetkellä, luvussa 3.2 terveydenhuoltoalaan yleisesti 

liittyvät erityistarpeet tietoturvan suhteen, luvussa 3.3 yhteistyökumppaneiden kautta 

syntyvät tarpeet sekä luvussa 3.4 nykyisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelyn 

kehitystarpeet. Luvussa 3.5 on lisäksi esitetty priorisoidut valintaperusteet 

esimerkkiyrityksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle. 

3.1 Organisaation muutostilanne  

Kuten luvussa 2.2 kuvailtiin, tämän työn toteuttamishetkellä esimerkkiyritys on laajassa 

muutostilanteessa, jonka taustalla on strategian ja asiakaskunnan vaihtuminen. Tämä luo 

uudenlaisia tietoturvallisuushaasteita, sillä uusien asiakasryhmien hoitoprosessit ovat 

organisaatiorajat ylittäviä ja sisältävät runsaasti tietojen vaihtoa organisaatioiden välillä 

sekä organisaation sisälläkin eri asiantuntijoiden välillä. Ideaalitilanteessa organisaatioiden 

välinen tiedonsiirto on sähköistä ja tällöin tietoturvallisuuden hallinta kohdistuu tältä osin 

tietojärjestelmiin, niiden käyttöön ja ylläpitoon, mutta mikäli yhteensopivia järjestelmiä ei 

ole käytössä tietoa voidaan joutua siirtämään myös muissa muodoissa. Se ei kuitenkaan 

sulje pois tarvetta tietoturvallisuuden hallinnalle sillä tietoturvallisuus ei koske ainoastaan 

tekniikkaa vaan myös manuaalista aineistoa. 

 

Esimerkkiyrityksen tapauksessa hoitoprosessit ulottuvat useimmiten niin julkisen 

terveydenhuollon kuin esimerkkiyrityksenkin alueille.  Kun julkinen terveydenhuolto ostaa 
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terveydenhoitopalveluja ulkoiselta yhtiöltä, potilasrekisterinpitovastuu jää julkiselle 

terveydenhuollolle, kun kyseessä on lakisääteisesti sen järjestämisvastuulle kuuluva 

palvelu (STM, 2012). Lakisääteistä rekisterinpitovastuuta ei voi delegoida. Rekisterinpitäjä 

vastaa mm. henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta, rekisteröidyn oikeuksien 

toteutumisesta sekä tietojen arkistoinnista ja hävittämisestä. Koska näissä tilanteissa 

potilasrekisteri kuitenkin käytännössä usein tallentuu ulkoisen yhtiön hallinnoimiin 

tietojärjestelmiin, ulkoisen yhtiön on käytännössä huolehdittava potilastietoturvasta 

samoilla reunaehdoilla kuin mitä julkiselta terveydenhuollolta edellytettäisiin. Myös tämä 

lisää systemaattisesti hallitun tietoturvallisuuden tarvetta, koska laki edellyttää 

terveydenhuollon toimintayksiköiltä hyvän tietoturvan ja tietosuojan noudattamista. 

 

Hyvä tietoturvallisuuden hallinta asiakastiedoissa voidaan nähdä yrityksen kilpailuetuna. 

Muun muassa ostopalvelusopimuksissa potilastietojen turvallinen käsittely on useimmiten 

aivan perustavanlaatuinen ehto ja lisäksi tietoturvallisuuteen liittyvät laatujärjestelyt voivat 

olla tuoda yrityksille kilpailutuksissa kilpailuetua. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

avulla organisaatio voi osoittaa yhteistyökumppaneilleen, että potilastietoturvallisuuden 

hallinta on systemaattista ja analyyttistä. 

3.2 Terveydenhoitoalaan liittyvät erityistarpeet 

Organisaation toiminta terveydenhoitoalalla asettaa omalta osaltaan vaatimuksia 

tietoturvallisuudelle. Terveydenhuollossa käsiteltävä data on pääasiassa potilastietoa, jonka 

yksityisyydensuoja on Suomessa eurooppalaiseen tapaan tarkkaan laeilla säädettyä. 

Potilastietojen käsittelyä ohjaavia lakeja ja määräyksiä ovat Suomessa mm (Andreasson et 

al, 2013): 

 

● Suomen perustuslaki 

● Henkilötietolaki 

● Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

● Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 

● Arkistolaki 

● Laki vahvasta tunnistautumisesta ja sähköisestä allekirjoituksesta 

● Tietoyhteiskuntakaari (korvannut vanhan Sähköisen viestinnän tietosuojalain) 
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● Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 

● Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 

● Terveydenhuoltolaki 

● Laki sähköisestä lääkemääräyksestä 

● Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

● Laki yksityisestä terveydenhuollosta 

● Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 

 

Lähtökohtana potilastietosuojaa koskevalle lainsäädännölle voidaan Suomessa pitää 

Perustuslakia ja sen 10 § määriteltyä yksilön oikeutta yksityiselämän suojaan. 

Potilastietojen sisällöllisiin seikkoihin liittyviä linjauksia tehdään Perustuslaissa lisäksi 

useammassa kohdassa, liittyen mm. yhdenvertaisuuteen sekä oikeuteen turvaan sairauden 

varalle. Muiden tietosuojalakien pykälät täsmentävät käytännössä näitä Perustuslaissa 

lähtökohtaisesti asetettuja periaatteita. Tietosuoja terveydenhuollossa on siis Suomessa 

alkujuuriltaan perustuslaillinen oikeus ja sen yhteiskunnallinen merkitys on siten suuri. 

Terveydenhuollon organisaatioiden on noudatettava laeissa asetettuja vaateita, mutta 

tietoturvalla on organisaatiotasolla merkitystä muutenkin organisaation 

toimintaedellytysten näkökulmasta; luottamus asiakkaan ja terveydenhuollon organisaation 

välillä on toiminnan kulmakiviä ja sen rikkoutuessa organisaation toimintaedellytykset 

voivat heikentyä merkittävästi. Yksilötasolla tietosuoja terveydenhuollossa on merkittävää, 

sillä oikeuden päättää omien tietojen käytöstä voidaan katsoa kuuluvan kansalaisen 

itsemääräämisoikeuteen ja arkaluonteisuuden vuoksi potilastietoja voisi joissain tilanteissa 

olla mahdollista käyttää vääriin käsiin joutuessaan yksilön vahingoksi. 

 

Kun potilastietojen käsittelyn turvallisuusvaatimuksia tarkastellaan, on olennaista tehdä ero 

kahden aiheeseen liittyvän käsitteen välillä (Andreasson et al, 2013): Tietosuojalla 

tarkoitetaan perinteisesti henkilötietolain ja erityislakien käsittelyä koskevien vaatimusten 

huomioon ottamista yksityisten henkilöiden (rekisteröidyn) yksityisyyden suojan ja 

oikeusturvan varmistamiseksi. Tietoturvalla puolestaan tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, 

joilla rekisteröidyn yksityisyyden, etujen ja oikeuksien turvaamiseen ja suojaamiseen 

pyritään. Toisin sanoen tietoturvalla tarkoitetaan niitä käytännön (erityisesti teknisiä) 

toimenpiteitä, joilla pyritään tietosuojan toteuttamiseen. Tietosuoja on siis nimenomaisesti 
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yksityiseen henkilöön ja tämän yksityisyydensuojaan liittyvä juridinen käsite ja edellä 

luetellut lait ottavatkin kantaa enimmäkseen juuri tietosuojaan. Tietoturva puolestaan on 

teknisempi käsite joka pitää kyllä sisällään yksityisyydensuojan toteuttamisen teknisiä 

keinoja, mutta myös asioita jotka eivät liity välttämättä henkilötietoihin tai 

yksityisyydensuojaan lainkaan - esimerkiksi liikesalaisuuksien turvaaminen tai 

tietojenkäsittelyresurssien saatavuus. Nämä kaksi käsitettä ovat termien samankaltaisuuden 

vuoksi helposti sekoitettavissa. Englanninkieliset vastineet tietoturvalle (information 

security) ja tietosuojalle (privacy) ilmaisevat hieman paremmin näiden käsitteiden eron. 

Kun puhutaan tietoturvasta tai tietoturvallisuudesta terveydenhuollossa ja sen hallinnassa, 

voidaan käsittää termin tarkoittavan toisaalta tietoturvan toimintakenttää mutta erityisesti 

niitä tietoturvaan liittyviä keinoja jotka tähtäävät tietosuojan toteuttamiseen. Tässä työssä 

tietoturvalle ja tietoturvallisuudelle on käytetty juuri tätä määritelmää. 

 

Kansallisen lainsäädännön ohella Euroopan Unioni asettaa jäsenvaltioilleen omia 

reunaehtojaan. EU on asettanut tietosuojaan liittyen henkilötietojen käsittelyyn liittyviä 

direktiivejä, joista keskeisimpiä ovat Henkilötietodirektiivi 95/46 EY ja Sähköisen 

viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58 EY (Tietosuojavaltuutettu, 2016). Direktiivit eivät 

ole jäsenvaltioilleen suoranaisia velvoittavia määräyksiä mutta ne ovat ohjeistuksia, joiden 

pohjalta kansallinen lainsäädäntö tulisi laatia siten, että se täyttää direktiivissä asetetun 

lopputuloksen. Tämän työn laatimishetkellä Euroopan Unionissa on valmisteilla uusi 

tietosuoja-asetus ja direktiivi, jotka säätelevät kaikkea henkilötietojen käyttöä ja joiden 

odotetaan tulevan voimaan vuonna 2018 (EC, 2016). Kyseessä on mittava uudistus, jossa 

mm. asetetaan Euroopan yhteinen tietosuojaneuvosto, lisätään viranomaisten 

sanktiovaltuuksia tietosuojarikkomuksissa, laajennetaan kansalaisen vaikutusvaltaa itseään 

koskeviin tietoihin (mm. tietojen hävittämisoikeus eli oikeus “tulla unohdetuksi”), lisätään 

mahdollisuuksia vaatia tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen sekä laajennetaan velvoitetta 

nimetä tietosuojavastaava myös muihin organisaatioihin kuin sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon. Vaikka EU:n tietosuojauudistus ei keskity erityisesti 

terveydenhuoltoon eikä potilastietoihin, sillä lienee vaikutuksia myös tietojen käsittelyyn 

näillä toimialoilla, joilla arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään erityisen paljon. 

 



 

 16 

Potilastietojen tietosuoja on jo pitkään ollut varsin tarkasti lailla säädettyä, mutta Suomessa 

ei vielä 2000-luvun alkupuolella ollut laadittuna lainkaan yhtenäisiä valtakunnallisia 

sosiaali- ja terveydenhuollon alan organisaatioiden toimintaperiaatteita tietoturvallisuuden 

hallintaan (Tammisalo, 2005). Viime vuosina tähän tilanteeseen on osittain syntynyt 

muutosta, kun terveydenhuollon toimijat on lakisääteisesti (Asiakastietolaki, 2016 ja 

eReseptilaki, 2016) velvoitettu liittymään valtakunnalliseen potilastietojen arkistoon 

KanTaan. KanTa eli Kansallinen terveysarkisto on kansalaisten, terveydenhuollon ja 

apteekkien käyttöön järjestetty sähköinen palvelukokonaisuus, jonka käyttöönotto 

tuotantokäyttöön on aloitettu vuonna 2010 ja jatkuu osittain edelleen. KanTa-palveluihin 

kuuluu tämän työn kirjoittamishetkellä sähköinen lääkemääräys eli eResepti, potilastiedon 

arkisto eli eArkisto, kansalaisen omien tietojen katseluyhteys eli Omakanta (aiemmin 

käytettiin nimitystä eKatselu), Potilaan tiedonhallintapalvelu sekä Lääketietokanta (KanTa, 

2016). Näistä palveluista eResepti on toistaiseksi ainoa, jonka käyttöönottoon on 

velvoitettu kaikki sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon (lääkemääräyksiä 

käsittelevät) organisaatiot. Julkinen terveydenhuolto sekä vähintään 5000 lääkemääräystä 

vuodessa kirjoittavat yksityiset organisaatiot on jo velvoitettu liittymään eReseptiin 

edellisinä vuosina ja pienempiä yksityisiä toimijoita velvoite koskee vuoden 2016 loppuun 

mennessä (eReseptilaki, 2016). eArkiston osalta liittyminen on lakisääteistä koko julkiselle 

terveydenhuollolle, mutta yksityiselle terveydenhuollolle ainoastaan siinä tapauksessa jos 

potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys hoidetaan sähköisesti (Asiakastietolaki, 2016). Jos 

käytössä on paperiarkisto, yksityiset toimijat eivät siis toistaiseksi ole velvollisia liittymään 

eArkistoon.  Käytännössä eReseptin kautta siis lähes kaikki terveydenhuollon toimijat 

liittyvät osaksi KanTa-palvelua. KanTa-palvelua ylläpitää teknisesti Kansaneläkelaitos eli 

Kela, mutta hankkeen strategisesta suunnittelusta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö 

STM ja operatiivisesta ohjauksesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Muita tärkeitä 

mukana olevia yhteiskunnallisia instansseja ovat Väestörekisterikeskus VRK joka vastaa 

KanTaan liittyvistä varmennepalveluista sekä Valvira joka vastaa palveluun liittyvistä 

rooli-, attribuutti- ja koodistopalveluista (KanTa, 2016).  

 

KanTa-arkistoon liittyjille on laadittu tietyt yhdenmukaiset tietoturvaperiaatteet jotka 

kunkin liittyjäorganisaation on täytettävä, ennen kuin KanTa-palveluihin voidaan liittyä. 

Periaatteet pitävät sisällään niin tietosuojaan kuin tietoturvaankin liittyviä aspekteja, mutta 
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painotus on enemmän tietoturvan puolella ilmeisesti, koska tietosuoja on ollut jo 

ennestäänkin sangen kattavasti säädettyä. Osa näistä periaatteista ei liity suoranaisesti 

KanTa-liittymään eikä sen tekniseen toteutukseen, vaan mukana on myös 

yleisluontoisempia tietoturvavaateita liittyen yleisemmin organisaation tietohallintoon ja 

erityisesti sen riskienhallintaan. Näin ollen KanTa-arkistoon liittymisen kautta siis 

tietoturvallisuuden toimintakäytäntöjä yhtenäistetään samalla valtakunnallisesti myös 

yleisemminkin kuin varsinaisen KanTa-arkiston osalta ja tekniikan ohella myös 

tietohallinnollisessa mielessä. KanTa-liittyjiltä vaadittiin aiemmin ennen KanTaan 

liittymistä itseauditointia, jossa muun muassa nämä tietoturvavaatimukset ja niiden 

toteutuminen analysoitiin ja liittymissopimuksen yhteydessä terveydenhuollon 

organisaation johto allekirjoituksellaan vahvisti että nämä tietoturvaperiaatteet täytetään 

kyseisessä organisaatiossa. Auditointivaatimukset olivat STM:n laatimat ja ohjeistus 

THL:n julkaisema (Itseaud, 2016).  Käytäntöä on sittemmin kuitenkin sittemmin muutettu, 

eikä erillistä itseauditointia enää vaadita. Sen sijaan nykyisin vaatimuksena on 

Omavalvontasuunnitelman olemassaolo, jonka sisältö vastaa pääpiirteittäin vanhoissa 

itseauditointivaatimuksissa esitettyjä kriteereitä. (THL, 2-2015). Vastuu 

Omavalvontasuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta on asetettu terveydenhuollon 

toimintayksikön vastaavalle johtajalle ja velvoite laatia Omavalvontasuunnitelma astui 

voimaan 31.3.2015 mennessä. Huomioitavaa on, että Omavalvontasuunnitelman 

laatimisvelvoite koskee kaikkia terveydenhuollon toimijoita jotka käyttävät sähköistä 

potilastietojärjestelmää - riippumatta siitä liitytäänkö KanTa-palveluihin vai ei. 

Tietoturvallisuuden yhtenäistämisvaateiden kohderyhmää on siis samalla hieman 

laajennettu, kun itseauditointivelvoitteesta on siirrytty Omavalvontasuunnitelman 

laatimisvelvoitteeseen. Omavalvontasuunnitelman laatimisvelvoite on osa THL:n vuonna 

2015 asettamaa määräyskokonaisuutta, jossa potilastietojärjestelmien 

järjestelmätoimittajille asetetaan samalla velvoitteet huolehtia järjestelmän 

käyttöluokituksen mukaisten tietoturvavaatimusten täyttämisestä niin itse 

potilastietojärjestelmän kuin sen käyttöympäristön osalta. 

 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(Asiakastietolaki, 2016) velvoitetaan sisällyttämään Omavalvontasuunnitelmaan 

selvitykset siitä, miten seuraavassa luetellut asiat on hoidettu: 
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1. Henkilöillä, jotka käyttävät tietojärjestelmiä, on niiden käytön vaatima koulutus ja 

kokemus. 

2. Tietojärjestelmien yhteydessä on saatavilla niiden asianmukaisen käytön kannalta 

tarpeelliset käyttöohjeet. 

3. Tietojärjestelmiä käytetään valmistajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. 

4. Tietojärjestelmiä ylläpidetään ja päivitetään valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. 

5. Käyttöympäristö soveltuu tietojärjestelmien asianmukaiseen sekä tietoturvan ja 

tietosuojan varmistamaan käyttöön. 

6. Tietojärjestelmiin liitetyt muut tietojärjestelmät tai muut järjestelmät eivät vaaranna 

tietojärjestelmien suorituskykyä eivätkä niiden tietoturva- tai 

tietosuojaominaisuuksia. 

7. Tietojärjestelmiä asentaa, ylläpitää ja päivittää vain henkilö, jolla on siihen 

tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus. 

 

THL on laatinut Omavalvontasuunnitelman laatimista helpottamaan ja lisäohjeistukseksi 

mallipohjan, jonka mukaisten otsikkojen alla lain edellyttämät asiat tulisi käsitellä. THL:n 

rungon mukaisia pääotsikoita ovat (THL, 2-2015; määräyksen liite): 

 

● Johdanto 

● Suunnitelman kohde 

● Yleiset tietoturvakäytännöt 

● Käyttöympäristön ja useiden järjestelmien yhteiset tietoturvakäytännöt 

● Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt 

● KanTa-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt 

● Tietojärjestelmät 

● Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat 

 

KanTa-palveluihin liittymisen ja Omavalvontasuunnitelmaan ei terveydenhuollon 

organisaatioiden osalta liity varsinaisia sertifiointivaatimuksia vaan liittymiseen riittää 

toimintayksikön vastaavan johtajan allekirjoitus takeeksi siitä, että asetettuja 

tietoturvavaatimuksia noudatetaan. Viranomaisilla (kuten Valvira) on kuitenkin 
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tarkastusoikeus ja puutteellisesta omavalvonnasta voidaan langettaa uhkasakkolain 

mukainen uhkasakko (Asiakastietolaki, 2016). 

 

Varsinaisen teknisen toteuttamisen lisäksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

käyttöönotto on aina myös johtamishaaste; hallintajärjestelmän käyttöönotto edellyttää 

useimmiten toimintatapojen muutoksia ja totuttelua uudenlaiseen toimintakulttuuriin. 

Tämä saattaa aiheuttaa esimerkiksi muutosvastarintaa. Terveydenhuoltoon toimialana 

liittyy eräiden tutkimusten mukaan ominaispiirteitä (mm. vahva hierarkkisuus) joista voi 

aiheutua organisaation jäykkyyttä muutostilanteissa (Kuusela & Kuittinen, 2008 ja 

Kajamaa, 2011). Tämä saattaa omalta osaltaan asettaa haasteita yleisjohtamisen ohella 

myös tietoturvallisuuden johtamiselle, vaikkakin tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä 

julkisen sektorin isoihin yksiköihin jotka usein poikkeavat organisoinniltaan ja 

hallinnoinniltaan merkittävästi yhtiömuotoisista yrityksistä. Terveydenhuoltoalan 

ammattilaisilla myös harvoin on kattavaa tietoteknistä taustaosaamista (von Fieandt, 2005), 

mikä saattaa omalta osaltaan vaikeuttaa tietoturvallisuuteen liittyvän ongelmakentän 

hahmottamista.  

 

Teknisessä mielessä terveydenhuollon tietoturvallisuuteen kohdistuu varsin kovia 

vaatimuksia erityisesti luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden suhteen, sillä 

terveydenhuollon tietojen tulee yleensä olla saatavilla myös esimerkiksi 

poikkeusolosuhteiden aikana. On siis varauduttava erityisen hyvin muun muassa 

luonnonilmiöihin, järjestelmävikoihin sekä vaikkapa palvelunestohyökkäyksiin ja muuhun 

vahingontekoon. Omat lisähaasteensa tähän asettaa terveydenhuollon organisaatioiden 

valtaisat kokoerot aina yhden lääkärin yksityisvastaanotoista kokonaisiin julkisen sektorin 

sairaanhoitopiireihin asti. Yleispäteviä tietoturvamääritteitä kaiken kokoisille 

organisaatioille voi siis olla haastavaa löytää. 
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3.3 Yhteistyökumppaneiden kautta tulevat vaatimukset 

Tässä työssä tarkasteltava esimerkkiyritys on osakeyhtiömuotoinen eikä kuulu mihinkään 

kuntakonserniin. Yhtiölle ei myöskään ole määritelty Kuntalain mukaista ns. isäntäkuntaa. 

Eräissä tulkinnoissa tämäntyyppistä yritystä ei julkisesta omistajapohjasta huolimatta 

pidetä puhtaasti julkisen terveydenhuollon yksikkönä vaan “julkiseen rinnastettavana” 

yksikkönä - tällaista tulkintaa käyttää esimerkiksi Kansaneläkelaitos soveltaessaan Lakia 

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista. Asialla on 

merkitystä, koska julkista ja yksityistä terveydenhuoltoa koskee osittain erilainen 

lainsäädäntö. Kuten luvussa 3.1 todettiin, yhtiön toiminta ostopalvelusopimusten tuottajana 

kuitenkin joka tapauksessa velvoittaa hoitamaan tietosuojavelvoitteet vähintään julkisen 

terveydenhuollon tasoisesti. Tätä kautta siis sopimuskumppaneilta kumpuaa 

tasovaatimuksia käsiteltävien tietojen tietoturvajärjestelyille. Liiketoiminnallisessa 

mielessäkin näiden velvoitteiden asianmukainen hoitaminen on myös aivan oleellista, sillä 

julkinen terveydenhuolto ei voisi palveluita ostaa mikäli esimerkkiyritys ei näitä 

velvoitteita olisi valmis täyttämään. 

 

Osa esimerkkiyrityksen toiminnasta syntyy vielä tämän työn kirjoittamishetkellä 

Valtiokonttorin ostamista kuntoutus- ja laitoshoitopalveluista joita tarjotaan 

sotainvalideille, heidän puolisoilleen ja leskilleen. Tämä toiminta ei kuulu tavanomaiseen 

julkiseen terveydenhuoltoon vaan siitä on erikseen säädetty Sotilasvammalaissa. 

Sotilasvammalaissa ei ole erikseen säädetty tietoturvasta eikä tietosuojasta, mutta 

luonnollisesti toimintaa säätelee potilastietojen käsittelyä yleisesti koskeva lainsäädäntö. 

Valtiokonttori on kuitenkin lisäksi olennainen sopimuskumppani, joka voi sopimusteitse 

asettaa omia vaatimuksiaan käsiteltävien potilastietojen tietoturvallisuudelle. 

 

Historiansa aikana kuntoutuskeskus on tuottanut myös Kela-kuntoutusta, eli tuottanut 

Kansaneläkelaitoksen yksityisiltä kuntoutuspalveluntuottajilta ostamia kuntoutuspalveluja. 

Yrityksen toimiessa nykyisellä omistajapohjallaan Kela ei näitä palveluita pysty enää siltä 

ostamaan, sillä Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 

estää sen kun kyseessä on julkiseen rinnastettava organisaatio ja kun käytettävissä on muita 

relevantteja kuntoutuspalveluntuottajia. Jos Kela-kuntoutusta järjestettäisiin, kyseessä olisi 

merkittävä tietosuojavaatimusten lähde, sillä Kela on erittäin tarkkaan standardoinut 
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ostamiensa palveluiden sisällöt ja menettelytavat miten niissä syntyviä potilastietoja tulee 

käsitellä (Kela, 2016). Esimerkkiyrityksessä pidetään edelleen avoinna mahdollista Kela-

kuntoutuksen käynnistämistä tulevaisuudessa jos asiaan liittyvä lainsäädäntö muuttuu 

(aloite asiasta on ollut vireillä Sosiaali- ja terveysministeriössä). Toimintatavat halutaan 

siis pitää sellaisina, että Kelan tietosuojavaatimukset ovat tarvittaessa nopeasti 

sulautettavissa osaksi toimintaprosesseja. 

 

Tämän työn kirjoittamishetkellä esimerkkiyritys ei vielä ole mukana KanTa-palveluissa, 

mutta on liittymässä eReseptiin lähikuukausien aikana. KanTa-palveluihin liittymisen 

myötä organisaatio käytännössä muuttuu Kelan sopimuskumppaniksi, sillä KanTaan 

liittymisestä tehdään sopimus ja asiaankuuluvat sitoumukset Kelan kanssa. KanTaan 

liittymisestä alkaen Kela siis on yksi merkittävistä sopimuskumppaneista jotka asettavat 

reunaehtoja tietosuojalle ja tietoturvalle. KanTa-palveluiden tietoturvavaatimuksia 

käsiteltiin tarkemmin edellisessä luvussa. 

3.4 Tarve kehittää nykyistä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää 

Esimerkkiyrityksellä lähtötilanteessa käytössä oleva SHQS-laatujärjestelmä on 

yleisluontoinen laadunhallintajärjestelmä, jota ei ole suunniteltu yksinomaisesti 

tietoturvallisuuden hallintaan. Kriteeristössä on kuitenkin tietojen hallinta yhtenä osana ja 

tietoturvallisuuteen liittyvät kriteerit sen alla. SHQS-laadunhallintajärjestelmä ei tarjoa 

prosessimallia joka kohdistuisi nimenomaisesti tietoturvallisuuden jatkuvaan parantamisen 

ja analysointiin, mutta yhtenä osa-alueena tietoturvallisuus on mukana laatujärjestelmään 

liittyvissä sisäisissä ja ulkoisissa laadunarviointi-iteroinneissa. SHQS:n vahvuutena on, että 

se huomioi erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuvia tietosuojavaatimuksia. 

Tietoturvallisuuden hallintaa olisi kuitenkin mahdollista tehostaa täydentämällä SHQS-

järjestelmää erillisellä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmällä, joka pureutuisi 

yksilöidymmin tietoturvallisuuden eri osa-alueisiin. 

3.5 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valintaperusteet 

Edellä esitettyjen tarpeiden perusteella tullaan tässä työssä valitsemaan 

esimerkkiyritykselle tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämalli. Valintaperusteluina 

käytetään seuraavia, taulukossa 1 esitettyjä asioita, jotka on priorisoitu tärkeysjärjestykseen 

(tärkein prioriteetilla 1).  



 

 22 

 

Taulukko 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valintaperusteet 

esimerkkiorganisaatiolle 

Prioriteetti Valintaperuste 

1 
Hallintajärjestelmän kattavuus – vaatimuksena on, että hallintajärjestelmän 

tulee kattaa koko organisaation toiminta. 

2 
Mukautuvuus suomalaisen terveydenhuoltoalan ja KanTa-hankkeen 

regulatorisiin vaatimuksiin. 

3 Sovellettavuus organisaatiorajat ylittäviin prosesseihin. 

4 Mukautettavuus organisaatioon. 

 

 

4. TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT 

Tietoturvallisuuden hallinta on osa organisaation laatu- ja johtamisjärjestelmää, joka 

perustuu riskien arviointiin ja hallintaan. Tietoturvallisuuden hallinta tarkoittaa 

käytännössä tietoturvallisuuden suunnittelua, toteutusta, noudattamista, seuraamista, 

arviointia, ylläpitoa sekä kehittämistä. Hallintajärjestelmä kattaa mm. organisoinnin, 

politiikat, suunnittelun, vastuut, menettelytavat, prosessit ja tarvittavat resurssit. 

Esimerkiksi standardit ISO/IEC 27001 ja 27002 määrittelevät yleiset tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmiä (ISMS, Information Security Management System) koskevat 

vaatimukset ja tarjoavat mallin hallintajärjestelmän rakentamiseen ja hallintaan. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä riskienhallinta on merkittävässä roolissa. 

Organisaation tulee pystyä tunnistamaan toimintaansa liittyvät tietoturvariskit, arvioida 

niiden suuruus ja suunnitella toimintansa niin, että riskit voidaan minimoida 

hyväksyttävälle tasolle. Esimerkiksi em. standardit sisältävät myös joukon 

valvontatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on auttaa varautumaan uhkiin etukäteen. 

Käytännössä valvontaa kuitenkin voivat rajoittaa erilaiset lainsäädännöt. 

 

Luvussa 4.1 on esitetty lyhyt katsaus eräisiin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä 

aiemmin tehtyihin vertaileviin tutkimuksiin. Tämän jälkeen luvussa 4.2 on esitelty eräitä 

tunnettuja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä. 
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4.1 Aiemmat tutkimukset 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä on aiemmin tehty eräitä vertailevia tutkimuksia. 

Heasuk et. al ovat tutkimuksessaan (Heasuk et al, 2010) tehneet vertailevaa tutkimusta 

seuraavien tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien välillä: ISO 17799 (nykyinen ISO/IEC 

27002), Common Criteria, ITPM (IT Baseline Protection Manual of Germany) ja 

DITSCAP (Defense Information Assurance Certification and Accreditation Process). 

Julkaisussaan Heasuk et al. vertailevat kyseisten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien 

lähestymistapoja, nykytilaa julkaisun laatimishetkellä sekä sertifiointirakenteita ja -

prosesseja. Tutkimuksessaan Heasuk et al. ovat laatineet edellä mainituista standardeista 

analyyttisen vertailun, jossa on vertailtu niiden rakennetta, hallintaprosessia, prosessieroja, 

mihin tietoturvallisuuden hallintaprosessin osa-alueeseen standardit tarkalleen ottaen 

pyrkivät vaikuttamaan, sertifioinnin arviointimenetelmiä sekä sertifioinnin jälkeistä 

hallintajärjestelmän käyttötapaa. 

 

Susanto et al. puolestaan ovat julkaisseet tutkimuksen (Susanto et al, 2011), jossa on 

vertailtu seuraavia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä: ISO 27001, BS  7799, PCIDSS 

(Payment Card Industry Data Security Standard), ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library)  ja COBIT (Control Objective for Information and Related 

Technology). Näistä järjestelmistä ITIL ei ole varsinaisesti tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmä, vaan IT-palveluprosessien ja johtamisen viitekehysmalli joka pitää 

sisällään myös tietoturvallisuuden hallintaa. COBIT puolestaan on viitekehysmalli joka 

nivoo yhteen liiketoiminnan riskit, tekniset vaatimukset ja hallintavaatimukset. PCIDSS on 

luottokorttiyhtiöiden määritelmä korttimaksamisen teknisen turvallisuuden minimitasolle. 

Susanto et al. ovat työssään soveltaneet nk. 11EC-mallia näiden tietoturvallisuuden 

hallintamenetelmien vertailuun. 11EC-mallissa määritellään 11 välttämätöntä 

hallintakeinoaluetta jotka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä tulisi tavalla tai toisella 

määritellä, jotta sitä voidaan pitää kyseisen mallin mukaan kattavana. 11EC-

hallintakeinoalueet ovat: 

 

1. Information Security Policy  

(Tietoturvapolitiikka) 
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2. Communications and Operations Management  

(Viestinnän ja operatiivinen johtaminen) 

3. Access Control  

(Pääsynhallinta) 

4. Information System Acquisition, Development and Maintenance 

 (Tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito) 

5. Organisation of Information Security  

(Tietoturvallisuuden organisointi) 

6. Asset Management  

(Omaisuudenhallinta) 

7. Information Security Incident Management  

(Tietoturvapoikkeamien hallinta) 

8. Business Continuity Management  

(Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta) 

9. Human Resources Security  

(Henkilöstöturvallisuus) 

10. Physical and Environmental Security 

(Fyysinen ja ympäristön turvallisuus) 

11. Compliance  

(Määräystenmukaisuus) 

 

Susanto et al:n tutkimuksessa on vertailtu tietoturvallisuuden hallintamalleja näiden 

hallintakeinoalueiden näkökulmista sekä yleisemmälläkin tasolla Heasuk et al:n 

tutkimuksen tapaan. 

 

Beckers et. al. ovat julkaisussaan (Beckers et al, 2014) vertailleet ISO 27001-, Common 

Criteria- ja saksalaista IT-Grundschuzt -standardia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä 

ja pyrkineet luomaan strukturoidun mallin näiden - usein sangen pitkien ja kompleksisten - 

standardimääritysten vertailemiseen ja analysoimiseen. He ovat julkaisussaan esitelleet 

laatimansa konseptimallipohjan tietoturvallisuuden hallintastandardien vertailemiseksi. 

Konseptimallipohjaa noudattamalla toisistaan mm. terminologisesti, käsitteellisesti ja 

sisällöllisesti poikkeavat hallintajärjestelmämallit saadaan yhdenmukaistettua sellaiseen 
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muotoon, jossa niiden vertailu on helpompaa. Beckers et. al:n konseptimallin 

implementointi perustuu seuraavanlaiseen viisivaiheiseen prosessiin: 

 

1. Määrittele yhdenmukainen terminologia hallintajärjestelmästandardeille. 

2. Analysoi olemassaoleva hallintajärjestelmiin liittyvä tutkimus- ja analyysiaineisto. 

3. Määrittele konseptimalli ja templaatti. 

4. Sovella templaattia standardeihin. 

5. Vertaile standardeja. 

 

Beckers et al:n menetelmä mahdollistaa standardien vertailemisen yhdenmukaisessa 

muodossa, joskin voidaan kritisoida, että menetelmän käytännön hyödyntäminen, jonka 

pohjaksi edellytetään laajojen standardien ja tausta-aineistojen yksityiskohtaista analyysiä, 

voi monessa tapauksessa olla jopa työläämpää kuin standardien vertailu yksioikoisemmin 

keinoin. 

 

Suomalaisessa kontekstissa Stakes on julkaissut Tero Tammisalon laatiman raportin 

tietoturvallisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden tietoturvan 

hallinnoinnista nojautuen esimerkiksi ISO-standardiin tai muuhun haluttuun 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardiin (Tammisalo, 2007). Kyseessä on 

paikallisen terveydenhuollon kontekstin huomioivana varteenotettava julkaisu, jonka 

laadinnassa on ollut mukana Stakesin ja sairaanhoitopiirien asiantuntijoita. Julkaisussa 

esitetään eräs malli tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönotolle suomalaisessa 

terveydenhuollon kontekstissa. 

4.2 Eräitä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä 

Seuraavissa luvuissa on esitetty eräitä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä. Tässä työssä 

käsiteltäviä hallintajärjestelmiä ovat TCSEC, ITSEC ja Common Criteria jotka on esitetty 

luvussa 4.2.1, SOGP joka on esitetty luvussa 4.2.2, VAHTI- ja JUHTA-ohjeet jotka on 

esitetty luvussa 4.2.3 sekä ISO/IEC 27000 -standardiperhe, joka on esitelty luvussa 4.2.4. 

Luvuissa on käyty läpi näiden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien taustaa, rakennetta 

sekä sertifiointikäytäntöjä. 
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4.2.1 TCSEC, ITSEC ja Common Criteria 

 

TCSEC (Trusted Computer System Security Evaluation Criteria) (TCSEC, 1985) on 

Yhdysvaltojen puolustushallinnon (United States Government Department of Defense, 

DoD) standardi, joka julkaistiin alunperin vuonna 1983 National Computer Security 

Centerin (NCSC) toimesta. Standardin kehitystyö juontaa juurensa 1960-luvun lopulle 

jolloin Yhdysvaltojen puolustushallinnossa oltiin pitkällä siirtymävaiheessa 

komentojonoprosessointiin perustuvista järjestelmistä kohti monikäyttäjäjärjestelmiä, 

joissa laskenta-aika jaetaan samanaikaisten käyttäjien kesken (Lipner, 2015). ARPA-

yksikkö (Advanced Research Projects Agency) oli merkittävässä roolissa kehitysprojektien 

rahoittamisessa. 70-luvulla puolustushallinnossa oli meneillään lukuisia ARPA-rahoitteisia 

projekteja, jotka tähtäsivät tietoturvallisten monitasoisten järjestelmien kehittämiseen. 70-

luvun loppupuolella OSD:n (Office of The Secretary of Defense) johto teki strategisen 

valinnan siirtää tietoturvallisuusprojektien painopistettä maanpuolustuksen sisäisten 

järjestelmien kehittämiseen tähtäävistä turvallisuusmäärityksistä sellaisiin 

turvallisuusmäärityksiin, joita muutkin yritykset kuin puolustushallinnon toimittajat 

voisivat hyödyntää kaupallistenkin IT-tuotteiden kehittämisessä. Tämä johti NCSC-

yksikön perustamiseen, kaupallisten IT-tuotteiden valmistajien mukaan tuomiseen 

tietoturvallisuuden kehittämistyöhön sekä TCSEC-standardin luomiseen ja julkaisemiseen 

vuonna 1983. Tuolloinen strategiavalinta on sittemmin poikinut säännöllisiä 

tietoturvallisuuden kehittämiskonferensseja valtionhallinnon, tutkijoiden ja yritysten 

välillä, jotka ovat jatkuneet 2000-luvulle saakka, vaikka alkuperäisen standardin 

kehittämistyö onkin jo lopetettu. 

 

Alkuperäinen, tunnisteella DoDD 5200.28-STD julkaistu standardi tunnettiin lyhyemmin 

kutsumanimellä “Orange Book” ja se oli osa DoD:n nk. Rainbow Series -julkaisusarjaa, 

joka koostui Yhdysvaltojen hallinnon 1980- ja 1990-luvuilla julkaisemista 

tietoturvallisuuden standardeista ja ohjeistuksista. Myöhemmin standardia päivitettiin 

vuonna 1985. Kansainvälinen Common Criteria -standardi on nykyisin pitkälti korvannut 

TCSEC-standardin. Common Criteria -standardi on esitelty myöhemmin tässä luvussa. 
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TCSEC-standardissa määriteltiin perusvaatimukset tietojärjestelmään sisällytettyjen 

tietoturvallisuuden hallintamekanismien arvioinnille. TCSEC-standardia käytettiin 

sellaisten tietojärjestelmien arviointiin, luokitteluun ja valintaan, joita suunniteltiin 

käytettäväksi arkaluontoisen tai salaisen tiedon käsittelyyn, tallentamiseen tai hakemiseen. 

Vuoden 1985 TCSEC-standardissa määriteltiin seuraavat perustavanlaatuiset 

tietojenkäsittelyn turvallisuusvaatimukset (TCSEC, 1985): 

 

Policy (Politiikka). Tämä vaatimus jakautuu kahteen osioon: (1) Security Policy 

(Tietoturvapolitiikka): On oltava määriteltynä eksplisiittinen ja hyvin määritelty 

tietoturvapolitiikka jota järjestelmä noudattaa sekä (2) Marking (Merkitseminen): 

Tietojärjestelmän eri objektien on oltava merkittävissä siten, että objektien 

arkaluontoisuustaso on yksilöitävissä. 

 

Accountability (Käyttäjätunnusjärjestelyt). Myös tämä vaatimus jakautuu 

kahteen osioon: (1) Identification (Tunnistaminen): Yksittäiset henkilöt on kyettävä 

tunnistamaan ja pääsyoikeudet määritettävä sen mukaisesti. (2) Accountability 

(Käyttäjätunnusjärjestelyt): Pääsynvalvonnan historiatiedot on säilytettävä (lokit) 

niin, että turvallisuuteen vaikuttavat toimenpiteet ovat jäljitettävissä niiden tekijään. 

 

Assurance (Varmistus). Tämäkin vaatimus jakautuu kahteen osioon: (1) 

Assurance (Varmistus): Tietojenkäsittelyjärjestelmän tulee sisältää laite-

/ohjelmistomekanismit jotka voidaan itsenäisesti arvioida varmistuakseen siitä, että 

edellä luetellut neljä muuta vaatimusta toteutuvat. (2) Continuous Protection 

(Jatkuva suojaus): Luotettuja mekanismeja, jotka toteuttavat edellä luetellut 

vaatimukset, on jatkuvasti suojeltava vahingontekoa tai valtuuttamattomia 

muutoksia vastaan. 

 

TCSEC-standardissa määriteltiin tietojärjestelmille neljä turvallisuusdivisiota, D, C, B ja A 

missä A:lla on korkein turvaluokitus. Näiden turvallisuusdivisioiden oli määrä toimia 

mittapuuna, jonka perusteella käyttäjä voi arvioida kuinka suurella luottamuksella voi 

tietojärjestelmään suhtautua salaista tai arkaluontoista tietoa käsitellessään. Lisäksi 

tavoitteena oli asettaa kaupallisten tuotteiden valmistajille tavoitetasoja järjestelmien 
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turvallisuudelle sekä asettaa perusta turvallisuusvaatimusten määrittelylle 

hankintaspesifikaatioissa. Jokainen hyppy divisiosta toiseen merkitsee standardin mukaan 

merkittävää parannusta järjestelmän turvallisuustasossa. Divisiot C, B ja A jakautuvat vielä 

alidivisioihin, joita standardissa nimitetään luokiksi. Standardissa määritellyt divisiot ja 

luokat turvallisuuden näkökulmasta heikoimmasta vahvimpaan ovat: 

 

● Division D: Minimal Protection - tähän divisioon kuuluvat järjestelmät, jotka on 

arvioitu, mutta jotka eivät täytä divisioiden C, B tai A vaatimuksia. 

 

● Division C: Discretionary Protection - tähän divisioon kuuluvat järjestelmät, 

jotka tuottavat “need-to-know” -tason suojauksen sekä sisältävät 

käyttäjätunnusjärjestelyn käyttäjille ja heidän toimilleen järjestelmässä. Divisio C 

jakautuu kahteen tarkemmin määriteltyyn alaluokkaan: 

○ Class C1: Discretionary Security Protection 

○ Class C2: Controlled Access Protection 

 

● Division B: Mandatory Protection - tähän divisioon kuuluvat järjestelmät, jotka 

mahdollistavat objektien yksilöinnin (labeling) niiden arkaluontoisuustason 

määrittämiseksi ja käyttävät pääsynhallintasääntöjä (access control rules). Divisio 

B jakautuu kolmeen tarkemmin määriteltyyn luokkaan: 

○ Class B1: Labeled Security Protection 

○ Class B2: Structured Protection 

○ Class B3: Security Domains 

 

● Division A: Verified Protection - tähän divisioon kuuluvat järjestelmät, jotka 

käyttävät formaaleja turvallisuudentarkistusmenetelmiä varmistaakseen, että 

pakolliset ja diskreetit turvallisuusmekanismit järjestelmässä voivat tehokkaasti 

suojata salaista tai arkaluontoista tietoa, jota järjestelmässä käsitellään. Divisio A 

jakautuu kahteen tarkemmin määriteltyyn luokkaan: 

○ Class A1: Verified Design 

○ Class A2: Beyond Class (A1) 
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Standardin rakenne on sellainen, että edellä mainittuja divisioita ja luokkia D, C1, C2, B1, 

B2, B3 ja A1 on kutakin käsitelty aiemmin lueteltujen kolmen perustavanlaatuisen 

turvallisuusvaatimuksen (Policy, Accountability, Assurance) näkökulmasta. Standardissa 

on siis kuvattu, mitä esimerkiksi Accountability-vaatimus käytännössä merkitsee luokan 

B2-järjestelmissä jne. Lisäksi kunkin division ja luokan osalta on Documentation-luku, 

joka kertoo miten kyseiset vaatimukset tulee dokumentoida. Esimerkiksi luokan C2 

järjestelmät on käsitelty standardissa seuraavanlaisella dokumenttirakenteella: 

 

2.2 CLASS (C2): CONTROLLED ACCESS PROTECTION 

2.2.1 Security Policy 

2.2.1.1 Discretionary Access Control 

2.2.1.2 Object Reuse 

2.2.2 Accountability 

2.2.2.1 Identification And Authentication 

2.2.2.2 Audit 

2.2.3 Assurance 

2.2.3.1 Operational Assurance 

2.2.3.1.1 System Architecture 

2.2.3.1.2 System Integrity 

2.2.3.2 Life-Cycle Assurance 

2.2.3.2.1 Security Testing 

2.2.4 Documentation 

2.2.4.1 Security Features User’s Guide 

2.2.4.2 Trusted Facility Manual 

2.2.4.3 Test Documentation 

2.2.4.4 Design Documentation 

 

Pääluvut 2.2.1, 2.2.2 ja 2.2.3 sisältävät siis aiemmin kuvatut kolme perustavanlaatuista 

tietoturvavaatimusta ja lisäksi dokumentoinnille on oma lukunsa 2.2.4. Kussakin luvussa 

on muutamalla lauseella esitetty ko. aihepiiriin liittyvät vaatimukset, jotka tämän 

turvallisuusluokan järjestelmien on toteutettava. Esimerkiksi luku 2.2.3.1 sisältää 

vaatimuksen “Hardware and/or software features shall be provided that  can be used to 

periodically validate the correct operation of the on-site hardware and firmware elements 

of the TCB”. Vaatimukset ovat tämänkaltaisia yleisluontoisia lausuntoja, joissa ei 

käytännössä kuvata itse toteutusta kovinkaan yksityiskohtaisella tasolla. 
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Näiden määritysten jälkeen standardi sisältää toisen osion “Part II: Rationale And 

Guidelines”, joka keskittyy standardin alkuosan vaatimusten täsmentämiseen. Esimerkiksi 

perustavanlaatuisten tietoturvavaatimusten valinnoille (Policy, Accountability, Assurance) 

on annettu tarkemmat perustelut miksi juuri nämä asiat ovat tärkeitä sekä lausuttu hieman 

tarkempia vaatimusmäärittelyjä, mitä näiden suhteen tulisi ottaa huomioon. Lisäksi 

vaatimukset on suhteutettu Yhdysvaltojen liittovaltion määräyksiin ja puolustushallinnon 

ohjeistuksiin. Myös mm. tietoliikenneyhteyksille ja testaamiselle on omistettu omat 

lukunsa. Standardin liitteinä on ohjeet hyödyntämiseksi kaupallisten tuotteiden 

kehittämisessä sekä yhteenvetoja standardissa esitetyistä vaatimuksista. 

 

Yrityksistä huolimatta TCSEC ei onnistunut luomaan laajaa palettia luokiteltuja, korkean 

turvallisuuden järjestelmiä jotka täyttäisivät määritellyt tietoturvavaatimukset, joskin C2-

sertifioinnin suosiossa esiintyi 1990-luvun puolivälissä hienoista kasvua Yhdysvaltojen 

valtionhallinnon tuesta kyseiselle sertifioinnille (Lipner, 2015). Vuosien 1984-1998 välillä 

vain 76 järjestelmälle myönnettiin jokin tietoturvaluokituksista C1, C2, B1, B2, B3 tai A1. 

Vuonna 2016 myynnissä on kuitenkin edelleen esimerkiksi Bae Systemsin toimittama 

Linux-binääriyhteensopiva turvallinen käyttöjärjestelmä STOP-OS, jonka versiota 6 

edeltävät versiot on B3-sertifioitu (Lipner, 2015 ja BAE, 2016). Järjestelmän uudemmat 

versiot on sertifioitu Common Criteria -standardia vasten. Lisäksi saatavilla on ainakin pari 

Linux-distribuutiota (Oracle Trusted Solaris ja Red Hat SE Linux) joiden ilmoitetaan 

täyttävän B1-tason vaatimukset. Näiden järjestelmien käyttö on jäänyt vähäiseksi, mutta 

niitä käytetään kuitenkin esimerkiksi eräissä Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden 

järjestelmissä.  

 

1990-luvulla alkoi syntyä keskustelua mahdollisesta kansainvälisen yhteistyön 

lisäämisestä, sillä TCSEC oli ollut ainoastaan Yhdysvaltojen sisäinen hanke ja Euroopassa 

oli kasvattanut suosiota toinen standardi ITSEC (ITSEC esitellään myöhemmin tässä 

luvussa) (Lipner, 2015). TCSEC-standardin voidaan katsoa vanhentuneen viimeistään 

1990-luvun lopulla, jolloin uusi Common Criteria -standardi korvasi sekä yhdysvaltalaisen 

TCSEC:in että eurooppalaisen ITSEC:in. TCSEC-standardin saavutuksina voidaan pitää 

tietoturvatietoisuuden kasvattamista IT-toimittajien keskuudessa sekä yhteistyöelimien 

käynnistämistä tietoturvan standardoimistyön jatkamiseksi. 
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ITSEC (Information Security Technology Evaluation Criteria) on pitkälti 

eurooppalainen vastine TCSEC:lle. Kyseessä on tietojärjestelmien ja tuotteiden 

tietoturvallisuuden arviointiväline, jonka ensimmäinen versio julkaistiin toukokuussa 1990. 

Määrittely laadittiin ja julkaistiin neljän eurooppalaisen valtion yhteistyönä (Ranska, 

Saksa, Alankomaat ja Iso-Britannia) (Gehrke et al, 1992). Tavoitteena oli harmonisoida 

näissä valtioissa käytetyt tietoturvallisuuden arviointikriteerit ja luoda arviointiprosessi, 

jota voitaisiin käyttää tietoteknisen tuotteen tai järjestelmän turvallisuuden sertifiointiin. 

Pari kuukautta alkuperäisen ITSEC:in julkaisun jälkeen järjestettiin arviointikonferenssi, 

jossa yli 500 osallistujaa arvioi standardin. Konferenssin tuloksena ITSEC-määritelmää 

päivitettiin vuoden 1991 aikana versionumerolla 1.1. Myöhemmin samana vuonna 

järjestettiin vielä toinen pienimuotoisempi arviointikonferenssi, jonka tuloksena 

standardista julkaistiin edelleen päivitetty versio 1.2. Arviointien yhteydessä määritelmän 

taustalla vaikuttaneet työryhmät laajenivat kattamaan muitakin Euroopan maita ja ITSEC-

määrityksen viimeisimmän version 1.2 julkaisu tapahtuikin Euroopan komission toimesta. 

Eräät Euroopan maat ovat sittemmin solmineet SOG-IS (Senior Officials Group - 

Information System Security) -sopimuksen, jossa mm. sitoutuvat tunnustamaan ITSEC-

sertifioinnin sekä jäljempänä esitellyn Common Criteria -sertifioinnin. Tässä sopimuksessa 

myös Suomen valtion Viestintävirasto on mukana nk. “Certificate consuming Participant” 

-jäsenenä, eli Suomi on sitoutunut tunnustamaan ITSEC-sertifioinnit. (SOG-IS, 2010). 

 

ITSEC-määrityksen pohjana ovat laatijamaiden 80- ja 90-lukujen vaihteessa julkaisemat 

kansalliset tietoturvallisuuden arviointimäärittelyt. Nämä arviointimäärittelyt sekä 

Yhdysvaltojen TCSEC-standardi toimivat pohjana ITSEC-standardin kehittämistyölle ja 

standardi syntyi lopulta eräänlaisena näistä määrityksistä muodostettuna fuusiona. 

Taulukossa 2 on esitetty TCSEC:in ja ITSEC:in eroja. 
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Taulukko 2. TCSEC- ja ITSEC -standardien eroja (Gehrke et al, 1992). 

 TCSEC ITSEC 

Julkaisuajankohta 1983 / 1985 1990 / 1991 

Näkökulma 

turvallisuuteen 

Luottamuksellisuus Luottamuksellisuus, eheys 

ja saatavuus 

Toiminnallisuus ja laatu Yhteydessä toisiinsa Eriytetty 

Luokitus 7 F-Q -tasoa (Functionality-

Quality levels) 

7 E-tasoa  

(Evaluation levels) 

 

Sertifiointielimiä 1 Enemmän kuin 4 

Arviointielimiä 1 (sama kuin 

sertifiointielin) 

Enemmän kuin 1 

Covert Channel -

kaistanleveys 

Alle 0,1 bit/s Annex määrittää “ei liian 

korkea” 

 

 

ITSEC-standardin (ITSEC, 1991) alussa tietoturva on määritelty standardin kontekstissa 

koostuvaksi luottamuksellisuudesta (confidentiality), eheydestä (integrity) ja saatavuudesta 

(availability). Luottamuksellisuudella tarkoitetaan standardissa sitä, ettei tietoa pääse 

vuotamaan luvattomasti. Eheydellä puolestaan tarkoitetaan sitä, ettei tietoa voida muokata 

luvattomasti ja saatavuudella sitä, ettei tietoa tai resursseja voida pitää luvattomasti 

saavuttamattomissa. Standardin alussa on määritelty lisäksi termi “security enforcing”, 

jolla standardissa tarkoitetaan tietoturvaa tuottavia toimenpiteitä tai ominaisuuksia. Termi 

“assurance” on standardissa määritelty tarkoittamaan sitä, että noihin 

tietoturvaominaisuuksiin voidaan luottaa riittävän suurella varmuudella (toimintojen 

oikeellisuuteen “correctness” sekä vaikuttavuuteen “effectiveness”). Standardissa on myös 

määritelty arvioinnin käsitteet, sertifiointielimen rooli sekä akkreditointi, jolla tarkoitetaan 

muodollista proseduuria jolla hyväksytään IT-järjestelmä käytettäväksi määrätyssä 

ympäristössä. Standardissa korostetaankin eräänä tavoitteena sertifioinnin pohjana 

toimimista neljässä eurooppalaisessa toimeenpanovaltiossa. 

 

Standardin ensimmäisessä luvussa on määritelty kattavuusalue (scope) standardissa 

määritellylle harmonisoidulle tietoturvallisuuskriteeristölle. Tämä pitää sisällään lauselmat 
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teknisistä/ei-teknisistä tietoturvallisuustoimenpiteistä, järjestelmien ja tuotteiden 

määritelmistä, toiminnallisuudesta, varmistuksista, luokituksista ja tasoista, 

arviointiprosessista, sertifiointiprosessista sekä tämän standardin suhteesta TCSEC-

standardiin. Standardin luvussa 2 on käsitelty turvallisuustoiminnallisuutta, joka on 

turvallisuusvaatimusten määrittämistä ja kuvaamista. Luvussa 3 on määritelty kriteerit 

vaikuttavuuden (effectiveness) arvioimiselle arviointikohteessa (TOE, Target of 

Evaluation) ratkaisuna noihin vaatimuksiin.  Luku 4 laajentaa käsittelyä kattamaan 

ratkaisun oikeellisuuden (correctness). Luku 5 kuvaa arvioinnin sallitut tulokset ja lopuksi 

kappaleessa 6 on vielä sanasto, jossa on painotettu standardissa käytettyjä termejä joiden 

merkityspainotukset standardissa saattavat poiketa tavanomaisesta arjessa käytetystä 

englannin kielestä. 

 

ITSEC-standardissa määritellään järjestelmien turvallisuusluokitus E-tasoina (Evaluation 

levels), joita on seitsemän kappaletta kuten TCSEC-standardin luokkiakin. ITSEC-

standardissa on määritelty vastaavuudet TCSEC- ja ITSEC-standardien luokkien välille 

taulukon 3 mukaisesti. Nämä vastaavuudet on ITSEC-standardissa määritelty sen verran 

vahvoiksi, että jos tuote täyttää tietyn luokituksen joko ITSEC- tai TCSEC-standardissa, 

sen tulisi täyttää myös vastaava luokitus toisessa standardissa (Poikkeuksena C1-luokan 

kohdalla TCSEC esittää kuitenkin hieman suuremmat dokumentaatiovaatimukset kuin 

ITSEC E1-luokan kohdalla). 

 

Taulukko 3. ITSEC- ja TCSEC-luokitusten vastaavuudet (ITSEC, 1991). 

ITSEC- 

luokitus 

Vastaava 

TCSEC-luokitus 

E0 D 

F-C1, E1 C1 

F-C2, E2 C2 

F-B1, E3 B1 

F-B2, E4 B2 

F-B3, E5 B3 

F-B3, E6 A1 
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ITSEC-standardin 2. luvussa on kuvattu, kuinka turvallisuustoiminnallisuudet tulee 

määritellä. Turvallisuustoiminnallisuudet määritellään standardin mukaan kolmella tasolla: 

● Turvallisuustavoitteet - Miksi tämä toiminnallisuus halutaan? 

● Turvallisuutta toimeenpanevat toiminnot - Mitä toiminnallisuutta itse asiassa 

tuotetaan? 

● Turvallisuusmekanismit - Kuinka toiminnallisuus tuotetaan? 

 

Standardissa on annettu varsin yksityiskohtaiset ohjeet tietoturvakohteen (Security Target) 

määrittämiseen. Standardi ohjeistaa laatimaan tietoturvakohteesta määrittelyn, jonka 

pakollisia osia ovat: 

● Joko Tietoturvapolitiikka (System Security Policy)  tai Tuoteperustelu (Product 

Rationale) joka tarjoaa järjestelmän hankkijalle riittävän tiedon siitä täyttääkö 

järjestelmä hänen turvallisuustarpeensa hänen kontekstissaan ja mitä hänen 

mahdollisesti on tarpeen tehdä turvallisuustason toteuttamiseksi. 

● Määritelmä vaadituista tietoturvamekanismeista (ei pakollinen) 

● Väitetty mekanismien minimivahvuuden arvio 

● Tavoitteena oleva luokitus (E1-E7) 

 

Turvallisuutta toimeenpanevat toiminnot suositellaan standardissa määrittelemään tiettyjen 

geneeristen otsikoiden mukaisesti. Nämä otsikot ovat: 

● Tunnistaminen ja autentikointi (Identification and Authentication) 

● Pääsynhallinta (Access Control) 

● Vastuutus (Accountability) 

● Auditointi (Audit) 

● Objektien uudelleenkäyttö (Object Reuse) 

● Tarkkuus (Accuracy) 

● Palvelun luotettavuus (Reliability of Service) 

● Tiedonvaihto (Data Exchange) 

 

Edelleen standardissa on ohjeistettu ennalta määriteltyjen luokkien (predefined classes) 

käyttö. Ennalta määritellyt luokat tarkoittavat eri järjestelmien välisten, yhteisten 

tietoturvavaatimusten määrittelyä ja hyödyntämistä. Standardissa on lisäksi otettu kantaa 
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spesifikaation metodien ja tyylien määrittämiseen sekä tietoturvapolitiikan formaaleihin 

malleihin.  

 

Standardin luvussa 3 on esitetty arviointikriteerit varmistukselle vaikuttavuuden 

näkökulmasta (Assurance - Effectiveness), missä pohjana käytetään edellä kuvattua 

tietoturvakohteen määrittelyä. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sitä, että TOE todella toteuttaa 

turvallisuusväittämät jotka toimittaja on esittänyt. Vaikuttavuuskriteerit ovat samat, 

asettuipa tarkasteltava järjestelmä mihin E-luokkaan tahansa. Standardin liitteenä on 

esimerkkimäärittely kymmenestä toiminnallisuusluokasta eli F-luokasta (Functionality 

Class), joita voi käyttää omien määrittelyjen pohjana. Niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu 

ehdottomaksi luokitteluksi. Vaikuttavuutta on standardissa tarkasteltu seuraavista 

näkökulmista:  

● Suitability of Functionality 

● Binding of Functionality 

● Strength of Mechanisms 

● Construction Vulnerability Assessment  

● Ease of Use 

● Operational Vulnerability Assessment 

 

Standardin luvussa 4 on esitetty arviointikriteerit varmistukselle oikeellisuuden 

näkökulmasta (Assurance - Correctness), missä myöskin pohjana käytetään aiemmin 

kuvattua tietoturvakohteen määrittelyä. Oikeellisuudella käsitetään tässä TOE:n 

implementointiin liittyviä näkökulmia, kuten arkkitehtuurista rakennetta, toiminnallista 

ympäristöä ja dokumentaatiota. Luvussa on määritelty kriteerit ITSEC-luokittelun tasoille 

E0-E7. Vaatimustaso kasvaa järjestysnumeron kasvaessa. E0 tarkoittaa riittämätöntä 

turvallisuutta ja E7 kaikkein vahvinta turvallisuusluokkaa. Seuraavassa on esimerkkinä 

luokan E3 määrittelyjen rakenne standardin sisällysluettelossa. Nämä luvut pitävät 

sisällään standardin mukaiset vaatimuskriteerit kunkin aihepiirin osalta: 

 

E3 Level E3 

 Construction - The Development Process 

 Phase 1 - Requirements 

 Phase 2 - Architectural Design 



 

 36 

 Phase 3 - Detailed Design 

 Phase 4 - Implementation 

 Construction - The Development Environment 

 Aspect 1 - Configuration Control 

 Aspect 2 - Programming Languages And Compilers 

 Aspect 3 - Developers Security 

 Operation - The Operational Documentation 

 Aspect 1 - User Documentation 

 Aspect 2 - Administration Documentation 

 Operation - The Operational Environment 

 Aspect 1 - Delivery and Configuration 

 Aspect 2 - Start-up and Operation 

 

ITSEC-sertifiointeja ei tavallisesti enää myönnetä. Esimerkiksi Ison-Britannian valtiollinen 

sertifiointielin CESG (Communications-Electronic Security Group) ohjeistaa 

neuvottelemaan erikseen, mikäli jostain syystä ITSEC-standardia halutaan jatkaa (CESG, 

2016). Uudempi Common Criteria -standardi onkin pitkälti astunut ITSEC:in tilalle. 

 

 

Common Criteria (CC) on standardointiorganisaatio ISO:n julkaisema tietoturvallisuuden 

hallintastandardi, jonka ensimmäinen versio valmistui vuonna 1994. Standardin pohjana on 

ollut kolme vanhempaa standardia (CCPortal, 2016): 

● TCSEC 

● ITSEC 

● CTCPEC (The Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria), joka oli 

Kanadan vastine Yhdysvaltojen TCSEC- ja Euroopan ITSEC -standardeille. 

 

Common Criteria luotiin yhdenmukaistamalla nämä edellä mainitut standardit. 

Alkuperäisiä yhteistyökumppaneita standardin taustalla olivat Kanadan, Ranskan, Saksan, 

Alankomaiden Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen hallinnot. Tarkoituksena oli luoda 

yksittäinen standardi, jota vastaan järjestelmävalmistajat voisivat helposti sertifioida 

tuotteensa ilman, että tarvitsee läpikäydä useita eri sertifiointimenettelyjä eri valtioita 

varten. Common Criteria standardin ensimmäinen versio 1.0 julkaistiin vuonna 1994. 

Kehittäjäyhteisön laajentamiseksi ja kansainvälisen käytön lisäämiseksi Common Criteria 
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julkaistiin vuonna 1999 ISO/IEC-standardina ja se sai tunnisteekseen ISO/IEC 15408. 

Ensimmäinen ISO-standardi vastaa Common Criteria -määrityksen versiota 2.1. Common 

Criteria määritystä ja siihen liittyvää ISO-standardia kehitetään edelleen mm. vuosittaisten 

kansainvälisten kehittämiskonferenssien muodossa. Tämän työn kirjoitushetkellä viimeisin 

ISO-standardoitu versio Common Criteriasta on versio 3.1 ja sitä vastaa ISO-standardi 

ISO/IEC 15408:2009 (CCPortal, 2016). 

 

Jatkokehittämistyön suoraviivaistamiseksi eri kehittäjätahot solmivat toukokuussa vuonna 

2000 sopimuksen Common Criteria -sertifikaattien keskinäisestä tunnustamisesta (CCRA, 

Common Criteria Recognition Arrangement). Suomi (Viestintävirasto Ficora) on myös 

mukana tuossa yhteistyösopimuksessa ja kaikkiaan mukana on 26 valtiota. Lisäksi Suomi 

on sitoutunut tunnustamaan Common Criteria sertifikaatit myös edellä mainitussa SOG-IS 

-sopimuksessa joka koskee sekä ITSEC- että Common Criteria -standardeja. Sopimuksista 

SOG-IS koskee EU-valtioita kun taas CCRA on laajempi kansainvälinen sopimus. 

 

Common Criteria -standardi (CC, 2012) on rakenteeltaan kolmiosainen. Kukin näistä 

osioista on julkaistu omana asiakirjanaan: 

1. Introduction And General Model 

2. Security Functional Requirements 

3. Security Assurance Requirements.  

 

Ensimmäisessä osassa “Introduction And General Model” määritellään yleiset 

käsitteet/konseptit sekä IT-järjestelmän turvallisuuden arvioinnin periaatteet. Osiossa 

opastetaan määrittelemään ja valitsemaan turvallisuustavoitteet. Osio sisältää ohjeet 

spesifikaatioiden määrittelemiseen korkealla tasolla. Tässä osiossa on määritelty 

standardissa käytetyt keskeiset termit, joista keskeisiä ovat erityisesti: 

● Target of Evaluation (TOE), joka tarkoittaa IT-tuotetta tai järjestelmää sekä sen 

ylläpito- ja käyttäjädokumentaatiota jotka ovat arvioinnin kohteena. 

● Protection Profile (PP), joka tarkoittaa implementaatioriippumatonta joukkoa 

turvallisuusvaatimuksia TOE-kategorialle, joka vastaa määriteltyihin käyttäjien 

tarpeisiin. 
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● Security Target (ST), joka tarkoittaa joukkoa turvallisuusvaatimuksia ja 

spesifikaatioita joita käytetään tunnistetun TOE:n arvioinnin pohjana. 

 

Protection Profile on kokoelma uhkakuvauksia, turvallisuustavoitteita, taustaolettamuksia, 

toiminnallisia turvallisuusvaatimuksia, varmistusvaatimuksia sekä perusteluja ja sellainen 

voidaan määritellä esimerkiksi käyttöjärjestelmille, palomuureille tai tietokannoille. 

Protection Profile sisältää siis kuvaukset eri käyttäjäryhmien määrittämistä 

turvallisuustarpeista. Esimerkkinä Yhdysvaltojen valtionhallinto on määritellyt Common 

Criterian mukaisen EAL2-tason Protection Profilen TOE:lle, joksi on määritelty 

työasemien virustorjuntaohjelmat (NIAP, 2016). Protection Profilen ohella nimettyjä 

joukkoa toiminnallisia tai varmistusvaatimuksia voidaan standardin mukaisesti esittää nk. 

paketeissa (packages). Kuvassa 2 on esitetty Protection Profilen standardinmukainen 

rakenne (CC, 2012). 

 

 

Kuva 2. Protection Profilen rakenne CC v. 3.1 Revision 4 mukaan (CC, 2012) 
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Jotta järjestelmä tai tuote voidaan sertifioida Common Criteriaa vasten, tulee valmistajan 

määritellä Security Target (ST) joka voi noudattaa yhtä tai useampaa Protection Profilea. 

Protection Profile voi siis tällä tavoin toimia Security Targetin pohjana. Security Target 

kuvaa yksityiskohtia TOE:sta ja voi sisältää osin implementaatiosta riippuvia määrittelyjä. 

Kun PP on yleisluontoisempi kuvaus, joka voi sisältää vaikkapa vaatimukset 

virustorjuntaohjelmille, ST on tuotespesifimpi kuvaus ja sitä voidaan pitää eräänlaisena 

kehittäjien, testaajien ja jopa asiakkaiden yhteisenä lausumana kyseisen tietyn tuotteen tai 

palvelun turvallisuusvaatimuksista. ST:n voi katsoa laajentavan yleisluonteista PP:a 

tapauskohtaisempaan suuntaan. Näin ollen sama PP voi toimia pohjana useammalle ST:lle. 

Esimerkkejä mahdollisista Security Targeteista ovat vaikkapa yksittäiset käyttöjärjestelmät 

tai tietokantamoottorit. Kuvassa 3 on esitetty Security Targetin standardinmukainen 

rakenne: 

 

Kuva 3. Security Targetin kuvauksen rakenne CC v. 3.1 Revision 4 mukaan (CC, 2012). 
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Common Criteria -standardin 2. osiossa “Security Functional Requirements” määritellään 

toiminnalliset tietoturvavaatimukset. Vaatimukset esitetään hierarkkisessa muodossa. 

Hierarkia koostuu seuraavista osista: 

● Luokat (classes) 

● Perheet (families) 

● Komponentit (components) 

● Elementit (elements) 

 

Luokat koostuvat perheistä, jotka koostuvat komponenteista jotka edelleen koostuvat 

elementeistä. Esimerkki eräästä luokasta on “FIA: Identification and authentication”, joka 

tunnistamiseen, autentikointiin sekä käyttäjien ja subjektien sitomiseen. Yhtenä osana tätä 

luokkaa on esimerkiksi perhe “FIA_UAU User Authentication”, joka keskittyy käyttäjien 

autentikointiin. Eräs tämän luokan komponenteista on “FIA_UAU3 Unforgeable 

authentication” joka keskittyy autentikoinnin väärentämättömyyteen. Eräs tämän 

komponentin elementeistä on FIA_UAU3.2, joka keskittyy kopioidun autentikaatiodatan 

käytön estämiseen. Kaiken kaikkiaan Common Criteria standardin versiossa 3.1 Revision 4 

määriteltyjä toiminnallisten tietoturvavaatimusten luokkia ovat: 

● FAU: Security Audit 

● FCO: Communication 

● FCS: Cryptographic Support 

● FDP: User Data Protection 

● FIA: Identification And Authentication 

● FMT: Security Management 

● FPR: Privacy 

● FPT: Protection of The TSF 

● FSU: Resource Utilization 

● FTA: TOE Access 

● FTP: Trusted Path/Channels 

 

Standardin osio 2 sisältää näiden luokkien ja niiden alaisen rakenteen määritykset sekä 

luokkakohtaisia soveltamisohjeita. Standardin 3. osiossa “Security Assurance 

Requirements” määritellään nimensä mukaisesti vaatimukset varmistukselle (assurance). 
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Tässä osiossa on määritelty varmistusvaatimusten luokat, perheet ja komponentit 

samantyyppisenä hierarkiana kuin mitä osiossa 2 käytetään toiminnallisten vaatimusten 

kuvauksissa. Tässä osiossa on lisäksi määritetty Common Criteria -standardin seitsemän 

turvallisuustasoa, joista käytetään lyhennettä EAL (Evaluation Assurance Level).  

 

Common Criteria -standardin versiossa 3.1 Revisio 4 määritellyt EAL-tasot ovat: 

● EAL1 - functionally tested 

● EAL2 - structurally tested 

● EAL3 - methodically tested and checked 

● EAL4 - methodically designed, tested and reviewed 

● EAL5 - semiformally designed and tested 

● EAL6 - semiformally verified design and tested 

● EAL7 - formally verified design and tested 

 

Arvioitavalle järjestelmälle myönnetään Common Criteria -luokitus näiden seitsemän 

kategorian pohjalta. Mitä korkeampi EAL-taso on, sitä korkeampia varmistusvaatimuksia 

vasten järjestelmä on arvioitu. On tärkeää huomata, että luokitus annetaan ainoastaan 

varmistusvaatimusten pohjalta; kaksi järjestelmää joilla on sama EAL-luokitus eivät siis 

välttämättä täytä samantasoisia toiminnallisia vaatimuksia. Korkeamman EAL-tason 

järjestelmä ei siis ole välttämättä turvallisempi kuin matalamman EAL-tason järjestelmä, 

jos määritellyt toiminnallisen puolen vaatimukset eivät vastaa tarvittavaa tasoa. 

Toiminnalliset vaatimukset määritetään tapauskohtaisesti ST-määrittelyissä jotka on 

räätälöity nimenomaan tuon järjestelmän arviointiin. On myös hyvä huomata, ettei EAL-

luokitus lähtökohtaisesti mittaa järjestelmän turvallisuutta, vaan ainoastaan vaatimustasoa 

jota vasten järjestelmää on arvioitu. Osiossa on määritelty lisäksi varmistusvaatimusten 

luokat, jotka ovat versiossa 3.1 Revision 4 seuraavat: 

● APE: Protection Profile Evaluation 

● ASE: Security Target Evaluation 

● ADV: Development 

● AGD: Guidance Documents 

● ALC: Life-Cycle Support 

● ATE: Tests 
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● AVA: Vulnerability Assessment 

● ACO: Composition 

 

Standardin kolmas osio sisältää lisäksi CAP-määritykset (Composed Assurance Package), 

jotka ovat paketteja joita vasten voidaan arvioida sellaisia TOE-kohteita jotka on koostettu 

useista erillisistä komponenteista, jotka kukin ovat yksittäisinä komponentteina läpikäyneet 

TOE-arvioinnin. Määriteltyjä CAP:eja ovat: 

● CAP-A: Structurally Composed 

● CAP-B: Methodically Composed 

● CAP-C: Methodically Composed, Tested and Reviewed 

 

Edellä mainittujen kolmen osion lisäksi Common Criteria -standardiin kuuluu vielä 

erillinen CEM-osa (Common Evaluation Methodology). CEM-asiakirjassa on määritelty 

menetelmäohjeistus sille, miten Common Criteria -arvioinnit tulee toteuttaa. CEM-

asiakirja sisältää minimivaatimukset, joiden mukaisesti arvioijan tulee toimia jotta hänen 

suorittamansa arviointi voidaan katsoa Common Criteria -standardin mukaiseksi. CEM-

asiakirjassa on kuvattu itse arviointiprosessiin liittyviä seikkoja sekä annettu 

luokkakohtaisia ja yleisiä arviointiohjeita. 

 

CCRA-sopimuksen nojalla Common Criteria on edelleen vahvasti tunnustettu sertifiointi 

jonka aktiivinen käyttö ja kehitystyö jatkuvat edelleen (CCPortal, 2016). CC-arviointia ja 

sertifiointia voi anoa eri maissa sijaitsevilta sertifiointielimiltä. Eri maat jaotellaan CCRA-

sopimuksessa authorizing- ja consuming-tason jäseniin. Nämä kaikki jäsenet sitoutuvat 

keskinäisesti tunnustamaan authorizing-tason jäsenten myöntämät CC-sertifikaatit. 

Consuming-tason jäsenet eivät voi myöntää kansainvälisiä CC-sertifikaatteja mutta 

kansallisella tasolla voivat niitä kuitenkin myöntää. Suomen Viestintävirasto on CCRA-

sopimuksessa mukana consuming-tason jäsenenä. 

 

Käytännössä CC-sertifiointi tapahtuu siten, että jokin lisensoiduista laboratorioista (joita on 

kirjoitushetkellä maailmanlaajuisesti 67 kpl) arvioi tuotteen CC-standardin pohjalta. 

Arviointitulosten pohjalta sertifikaatin myöntämisestä päättää lopulta jokin 17 Certificate 

Authorizing Schemes -organisaatiosta, jotka ovat tyypillisesti valtiollisia organisaatioita 

Common Criteria -sertifioiduista tuotteista pidetään listaa joka on nähtävillä Common 
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Criteria -projektin Internet-sivuilta (CCPortal, 2016). Jonkinasteinen luokitus on annettu 

muun muassa eräille Microsoft Windows-käyttöjärjestelmäversioille. 

 

 

4.2.2 SOGP 

 

SOGP (The Standard of Good Practice for Information Security) on ISF:n (Information 

Security Forum) julkaisema standardi, joka sisältää määritykset tietoturvallisuuden 

hallinnan hyville käytännöille organisaatioissa. ISF väittää (ISF, 2016) standardin olevan 

maailman kattavin tietoturvallisuusstandardi, joka kattaa aihealueita laajemmin kuin ISO:n 

standardit. SOGP-standardissa on kuvattu keinoja tietoturvallisuusriskien identifiointiin ja 

hallintaan organisaatioissa ja niiden alihankkijaketjuissa. 

 

SOGP-standardin julkaisija ISF on vuonna 1989 perustettu riippumaton, voittoa 

tuottamaton järjestö joka ottaa jäsenikseen organisaatioita kautta maailman. 

Jäsenorganisaatioita on kaiken kaikkiaan yli 300 ja mukana on mm. Forbes 500 ja Forbes 

Global 2000 -listoille yltäneitä huippuyrityksiä. ISF ilmoittaa tavoitteekseen 

tietoturvallisuuden ja riskienhallinnan avainkohtien tutkimisen, selventämisen ja 

ratkaisemisen. Tavoitteeseen pyritään luomalla parhaita käytäntöjä, metodologioita, 

prosesseja ja ratkaisuja jotka samalla palvelevat järjestön jäsenten liiketoimintatavoitteita. 

SOGP:a pidetään ISF:n merkittävimpänä julkaisuna (ISF, 2016).  

 

Standardin ensimmäinen versio on julkaistu vuonna 1996 ja sitä päivitetään vähintään 

kahden vuoden välein. SOGP-standardin kehitystyö pohjautuu kolmeen lähteeseen: 1) 

ISF:n Management Teamin kattava tutkimustyöohjelma, jossa paneudutaan määrättyjen 

tietoturvan osa-alueiden viimeisimpiin tutkimusraportteihin, tuotteisiin, työkaluihin ja 

metodologioihin, 2) Muiden tietoturvastandardien analysointi ja integraatio. SOGP:n 

kehitystyössä huomioidaan yhteensopivuus mm. ISO 27002:n, COBIT:n ja EU-

tietoturvadirektiivien kanssa, sekä 3) ISF jäsenorganisaatioiden panostukset mm. 

workshop-tapaamisten, haastattelujen ja kyselytutkimusten muodossa. SOGP:n 

kohderyhmäksi mainitaan kansalliset ja kansainväliset suuryritykset, mutta standardin 

luvataan kuitenkin olevan realistisesti hyödynnettävissä myös pienissä ja keskisuurissa 

yrityksissä. 
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Standardi on maksuton ISF:n jäsenorganisaatioille. Se on myös muiden kuin ISF:n jäsenten 

saatavilla, mutta uusimmat versiot ovat maksullisia (tuoreimman, vuoden 2014 version 

hinta on n. 4000 euroa). ISF on kuitenkin julkaissut ilmaiseksi vuoden 2007 version. Tässä 

työssä käytetään lähteenä kyseistä vuoden 2007 versiota.  

 

Standardin rakenne: 

SOGP-standardi (SOGP, 2007) koostuu taulukon 4 mukaisista kuudesta näkökulmasta 

(aspect), joille kullekin on määritelty fokus, kohdeyleisö, käsiteltävät asiat sekä laajuus ja 

kattavuus. SOGP:n kuusi näkökulmaa ovat: 

 

Taulukko 4. SOGP-standardin rakenne (SOGP 2007). 

Näkökulma 

(aspect) Fokus Käsiteltävät asiat 
Alueiden 

(area) 

lkm 

Osioiden 

(section) 

lkm 

SM 

Service 

Management 

(enterprise- 

wide) 

Yrityksen turvallisuus- 

johto 

Ylimmän johdon sitoutuneisuus hyvien 

tietoturvakäytäntöjen promotointiin läpi koko 

yrityksen ja asianmukaisten resurssien allokointi. 
 

7 36 

CB  

Critical 

Business 

Applications 

Liiketoimintasovellus joka on 
kriittinen yrityksen 

menestykselle 

Sovelluksen tietoturvavaatimukset ja järjestelyt 
joilla identifioidaan riskit ja pidetään ne 

siedettävällä tasolla. 
6 25 

CI 

Computer 

Installations 

Asennettu tietokone, joka 
tukee yhtä tai useampaa 

liiketoiminta- 
sovellusta 

Kuinka vaatimukset tietokonepalveluille 

identifioidaan, ja kuinka tietokoneet asennetaan ja 
niitä käytetään siten, että nuo vaatimukset täyttyvät. 

6 31 

NW 

Networks 

Verkko, joka tukee yhtä tai 
useampaa liiketoiminta- 

sovellusta 

Kuinka vaatimukset verkkopalveluille identifioidaan 
ja kuinka verkot asennetaan ja niitä käytetään siten, 

että nuo vaatimukset täyttyvät. 
5 25 

SD 

Systems 

Development 

Määrätyn järjestelmäkehitys- 
projektin kehitysyksikkö tai 

osasto 

Kuinka liiketoimintavaatimukset (mukaan lukien 

tietoturvavaatimukset) tunnistetaan ja kuinka 

järjestelmät suunnitellaan siten, että nuo vaatimukset 
täyttyvät. 

6 23 

UE 

End User 

Environment 

Ympäristö (esim. 
liiketoimintayksikkö tai 

osasto) jossa henkilöt 

käyttävät yrityksen 
liiketoimintasovelluksia ja/tai 

kriittisiä työasemasovelluksia 

tukeakseen 
liiketoimintaprosesseja 

Järjestelyt käyttäjien kouluttamiselle ja tietoisuuden 

lisäämiselle; yrityksen liiketoimintasovellusten ja 
kriittisten työasemasovellusten käyttö; 

mobiilikäyttöön liittyvän informaation suojaaminen 

6 26 

 



 

 45 

Kukin näistä kuudesta näkökulmasta jakautuu vielä alueisiin (area), joista kukin käsittelee 

tiettyä aihetta. Nämä alueet jakautuvat vielä edelleen osioihin (section), joista kukin pitää 

sisällään sarjan lausumia (statement). 

 

Kukin SOGP-standardin osiosta pitää sisällään kuvan 4 mukaisen rakenteen. Kukin osio 

pitää siis sisällään otsikkotiedot, tavoite- ja kuvaustekstit, numeroidut lausumat sekä 

selostukset hyvästä käytännöstä (Good Practice). 

 

 

Kuva 4. SOGP-osion rakenne (SOGP 2007). 

 

Erityisesti edellisessä luvussa esiteltyihin Common Criteria-, ITSEC- ja TCSEC -

standardeihin verrattuna SOGP-standardia voi pitää suoraviivaisempana ja 

helppolukuisempana. Standardi tarkastelee toimintaa edellä mainittuihin verrattuna 

laajemmalla mittakaavalla siten, että tarkastelua laajennetaan organisaation 

tietohallinnolliseen toimintaan ja toimintaympäristöön yksittäisen sovelluksen, laitteen tai 

muun teknisen tuotteen asemesta. 
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ISF ei julkaise Internet-sivuillaan tarkempia tietoja SOGP-sertifiointiprosessista tai 

sertifiointielimistä, mutta sivuilla on kuitenkin mainittu Ison-Britannian valtiollinen Cyber 

Essentials -ohjelma eräänä tahona jonka puoleen voi kääntyä, jos haluaa arvioida jonkin 

toimintonsa tai tuotteensa SOGP-standardia vasten (ISF, 2016). 

 

 

4.2.3 VAHTI- ja JUHTA-ohjeet 

 

VAHTI eli Valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johtoryhmä on Suomen 

Valtiovarainministeriön asettama hallinnon tietoturvallisuuden kehittämiseen tähtäävä 

toimielin. Ministeriö ilmoittaa työryhmän tavoitteeksi “tieto- ja kyberturvallisuutta 

kehittämällä parantaa valtionhallinnon toimintojen luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, 

riskienhallintaa ja varautumista. Tavoitteena on myös edistää tieto- ja kyberturvallisuuden 

sekä ICT-varautumisen saattamista kiinteäksi osaksi hallinnon toimintaa, johtamista ja 

tulosohjausta sekä tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja ICT-palvelujen kehittämistä, 

ylläpitoa ja käyttöä” (VM, 2016). VAHTI-ryhmä on julkaissut erityisesti julkisen 

hallinnon, mutta myös kansainvälisen tietoturva- ja yhteistyön, elinkeinoelämän sekä 

kansalaistoiminnan käyttöön nk. VAHTI-ohjeita, jotka sisältävät varsin kattavia 

toimintaohjeita muun muassa tietoturvallisuuden hallinnasta. Kaikkien VAHTI-ohjeiden 

uusimmat versiot ovat saatavilla julkisesti ja ilmaiseksi. 

 

Valtiovarainministeriö on Suomessa antanut tietoturvaohjeita 1990-luvun alkupuolelta 

saakka ja vuonna 1999 tehtiin periaatepäätös tietoturvaohjeistustoiminnan vahvistamisesta, 

jonka jälkeen ohjeistustoiminta on lisääntynyt (VAHTI-toimintasuunnitelma, 2015-2016). 

Valtionhallinto on Valtiovarainministeriön asetuksella velvoitettu kehittämään 

tietoturvallisuuden hallintaa VAHTI-ohjeistuksiin nojautuen.  Suomenkielisiä VAHTI-

ohjeistuksia eri aiheista on vuosien 2001 ja 2015 väliltä saatavilla yli 40 kappaletta 

(VAHTI-ohjeet, 2016). Lisäksi eräitä ohjeistuksia on julkaistu ruotsin ja englannin kielillä. 

Ohjeistuksia on julkaistu muun muassa salauskäytännöistä, toimitilaturvallisuudesta, 

päätelaiteturvallisuudesta, sovelluskehityksen turvallisuudesta, sosiaalisen median 

turvallisuudesta ja henkilöstöturvallisuudesta. 
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Tämän työn aiheena olevien tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien kannalta erityisen 

olennainen VAHTI-ohjeistus on “2/2014 Tietoturvallisuuden arviointiohje”. Tämä vuonna 

2014 julkaistu ohjeistus korvaa aiempina vuosina julkaistut erilliset ohjeistukset 

tietoturvallisuuden arvioinnista valtionhallinnossa sekä tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmien arviointisuosituksen. Ohjeistuksessa on esitetty nk. PDCA-

iteraatioihin (Plan-Do-Check-Act) pohjautuva malli tietoturvallisuuden hallinnan 

kehittämiseksi noudattaen jatkuvan parantamisen periaatetta (kuva 5). 

 

 

Kuva 5. VAHTI-ohjeen mukainen PDCA-malli (VAHTI-ohjeet, 2016). 

 

VAHTI-ohjeistus pitää sisällään periaateluonteisia ohjeita siitä, miten tulee suorittaa 

esimerkiksi itseauditoinnit, sisäiset ja ulkoiset arvioinnit sekä vertaisarvioinnit, miten 

arvioinnin kohde tulee rajata ja millainen lainsäädännöllinen tausta näihin vaatimuksiin 

liittyy erityisesti silloin, kun arvioinnin kohdeorganisaationa on julkinen viranomainen. 

VAHTI-ohjeistukset eivät kuitenkaan sisällä konkreettista tietoturvallisuuden 

hallintastandardia vaan ohjeistuksissa ainoastaan viitataan standardeihin ja ohjeistuksiin, 

joita vastaan arvioinnit voi esimerkiksi tehdä. VAHTI-ohjeistukset on otettu tämän työn 

tarkasteluihin mukaan, koska ne suomalaisena vaihtoehtona tarjoavat mielenkiintoisen 

pohjan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamiselle paikallisessa kontekstissa, 

vaikkeivät itse muodostakaan konkreettista standardia. VAHTI-ohjeessa tuodaan esiin 

erityisesti ISO/IEC 27001 -standardia mahdollisena tietoturvallisuuden arvioinnin 
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viitekehyksenä, mutta mainitaan että arvioinnin voi tehdä myös esimerkiksi VAHTI-

ohjekokoelmaa vastaan. Vaatimuksenmukaisuuden viitekehyksenä tuodaan VAHTI-

ohjeistuksen osalta esiin erityisesti VAHTI-ohje “2/2012 ICT-varautumisen vaatimukset”. 

Tietoturvan tasovaatimusten osalta ohjeistetaan huomioimaan lisäksi seuraavat VAHTI-

ohjeet: 

 

● VAHTI 2/2010 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen 

täytäntöönpanosta 

● VAHTI 3/2010 Sisäverkko-ohje 

● VAHTI 3/2011 Valtion ICT-hankintojen tietoturvaohje 

● VAHTI 3/2012 Teknisen ympäristön tietoturvaohje 

● VAHTI 1/2013 Sovelluskehityksen tietoturvaohje 

● VAHTI 2/2013 Toimitilojen tietoturvaohje 

● VAHTI 4/2013 Henkilöstön tietoturvaohje 

● VAHTI 5/2013 Päätelaitteiden tietoturvaohje 

 

Eräs mahdollinen tapa ottaa käyttöön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä VAHTI-

ohjeistusten perusteella voisi siis olla toiminen edellä lueteltujen VAHTI-ohjeistusten ja 

tietoturvallisuuden arviointiohjeen pohjalta. Lähtökohtana näille vaatimuksille on 

Valtioneuvoston vuonna 2010 antama tietoturva-asetus (1.7.2010/681) jossa 

valtionhallinnon viranomaisille asetetaan velvoitteita tietoturvan tason suhteen ja muun 

muassa määritellään asiakirjoille suojausluokat, mutta edellä luetelluissa VAHTI-ohjeissa 

annetut tietoturvavaatimukset ovat suurimmalta osin niin yleispäteviä, että niitä voitaneen 

soveltaa muuhunkin kuin viranomaistoimintaan. VAHTI-ohjeisiin ei liity sertifiointi- eikä 

akkreditointikäytäntöjä eli varsinaista sertifikaattia organisaation, tuotteen tai palvelun 

VAHTI-vaatimustenmukaisuudesta ei ole mahdollista hankkia. 

 

JUHTA eli Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta on niin ikään 

Valtiovarainministeriön asettama toimielin. (JUHTA, 2016) Kyseessä on ministeriöiden ja 

kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. Valtiovarainministeriö ilmoittaa 

neuvottelukunnan tavoitteeksi “tukea julkisen hallinnon tietohallinnon strategista 

ohjaamista ja koordinointia sekä edistää julkisten palvelujen saatavuutta, tehokkuutta ja 
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laatua tasapuolisesti koko maassa “. Kun VAHTI keskittyy valtionhallintoon, JUHTA on 

siis pitkälti myös kuntasektoria koskeva toimielin. JUHTA julkaisee nk. JHS-suosituksia, 

jotka ovat luonteeltaan VAHTI-ohjeistusten kaltaisia. (JHS, 2016). Tämän työn 

kirjoittamishetkellä valideja JHS-suosituksia on julkaistu kaikkiaan 50 kappaletta. JHS-

suosituksiin ei kuitenkaan sisälly erityisiä suosituksia tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmistä tai tietoturvasta ylipäätään. Tietoturvanäkökulmaa on kyllä monissa 

JHS-suosituksissa tuotu mukaan osana eri aihepiirien suosituksia, mutta suositukset 

keskittyvät enemmän muuhun laadunhallintaan ja toimintatapaohjeistuksiin. 

Tietoturvallisuuden hallinnan osalta kuitenkin myös VAHTI-ohjeistuksia voidaan pitää 

hyvin suurelta osin kuntasektorillakin valideina eikä päällekkäisille ohjeistuksille ehkä 

olisi tarvettakaan. 

 

VAHTI:n ja JUHTA:n lisäksi Suomessa toimii vielä Valtiovarainministeriön asettama 

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto JulkICT, joka ilmoittaa erääksi 

tehtäväalueekseen muun muassa “julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleisen 

kehittämisen” (JulkICT, 2016). Tämän työn kirjoittamishetkellä JulkICT ei kuitenkaan ole 

verkkosivuillaan vielä julkaissut lainkaan tietoturvallisuuden hallintaan liittyvää 

materiaalia. 

 

4.2.4 ISO/IEC 27000 -standardiperhe 

 

Yleistä 

 

ISO/IEC 27000 -standardiperhe pohjautuu alun perin BSI Groupin vuonna 1995 

julkaisemaan brittiläiseen BS 7799 -standardiin (British Standard).  BS 7799 -standardin 

kehitystyö sai alkunsa jo 1980-luvun lopulla Ison-Britannian Kauppa- ja 

teollisuusministeriön DTI:n (Department of Trade and Industry) tunnistamista tarpeista 

luoda yritysmaailmalle säännöstö hyvän tietoturvallisuuden toteuttamiseksi. Standardi 

luotiin ministeriön toimeksiannosta, mutta BSI Group toimi sen julkaisijana. BS 7799:n 

sisältö koostuu parhaista käytännöistä tietoturvallisuuden hallitsemiseksi. Vuonna 1999 

standardille julkaistiin toinen osa BS 7799-2, joka on implementointiopas standardissa BS 



 

 50 

7799 määritellyille tietoturvan vaatimuskriteereille ja kuvaa miten itse hallintajärjestelmän 

prosessi tulee toteuttaa. (Nash, 2014) 

 

Vuonna 2000 ISO hyväksyi BS 7799 -standardin kansainväliseksi standardiksi ja julkaisi 

sen tunnuksella ISO/IEC 17799:2000. Kansainvälisestä standardista on julkaistu päivitetyt 

versiot vuosina 2005 ja 2007. Vuoden 2007 päivityksessä standardiin ei tehty sisällöllisiä 

muutoksia, mutta sen numeroksi muutettiin ISO/IEC 27002. Myöhemmin standardia on 

päivitetty vielä vuonna 2013, ja tämän työn laatimishetkellä sen viimeisin versio on 

ISO/IEC 27002:2013. (Nash, 2014) 

 

Implementointistandardi BS 7799-2 puolestaan hyväksyttiin ISO:n toimesta 

kansainväliseksi standardiksi vuonna 2005 ja se julkaistiin numerolla ISO/IEC 27001. 

Standardia on päivitetty vuonna 2013 ja tämän tutkimuksen kirjoittamishetkellä sen 

viimeisin versio on ISO/IEC 27001:2013.  Standardien evoluutiota on havainnollistettu 

kuvassa 6 (Nash, 2014). 

 

 

 

Kuva 6. ISO/IEC 27000 -standardiperheen evoluutio (Nash, 2014). 

 

ISO/IEC 27001 -standardissa määritellyt tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

implementointiohjeet sekä ISO/IEC 27002 -standardissa tarkennetut vaatimuskriteerit 

muodostavat perustan, jolle organisaatio voi rakentaa ISO-sertifioidun tietoturvallisuuden 
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hallintajärjestelmän. ISO/IEC 27001 on standardiperheessä se standardi, jolle 

organisaatiot voivat hakevat sertifiointia, sillä se on ISO:n toimesta määritelty luonteeltaan 

velvoittavaksi ja itse tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteutusmalli on määritetty 

siinä. ISO/IEC 27002 on kuitenkin myös välttämätön standardi rinnalla käytettäväksi, 

koska se sisältää vaatimusmäärittelyjen kuvaukset, joihin ISO/IEC 27001 -standardissa 

viitataan. 

 

Toinen velvoittava standardi on ISO/IEC 27006, jossa on määritelty vaatimukset 

auditoijille ja sertifiointielimille. Muut ISO/IEC 27000 -perheen standardit ovat näitä 

standardeja tukemaan tarkoitettuja määritelmiä sekä tulkinta- ja sovellusohjeita eri 

tilanteisiin ja toimintaympäristöihin, eikä organisaation toimintaa voi auditoida pelkästään 

niiden pohjalta. (ISO27000, 2014)  

 

ISO/IEC 27000 -standardiperhe koostuu tämän työn kirjoitushetkellä kaikkiaan 40 

julkaistusta ja 11 valmisteilla olevasta standardista (ISO, 2016). Julkaistuista standardeista 

35 on varsinaisia kansainvälisiä ISO-standardeja ja viisi on nk. teknisiä raportteja (TR, 

Technical Report) jotka ovat varsinaisia standardeja täydentäviä informatiivisia asiakirjoja.  

ISO/IEC 27000 -standardiperheessä tämän työn kirjoitushetkellä julkaistut ja valmisteilla 

olevat standardit on lueteltu liitteessä 1. 

 

Standardien sisältö: 
 

Vuonna 2013 julkaistu viimeisin versio ISO/IEC 27001 -standardista perustuu ISO Annex 

SL -direktiiviin. Annex SL direktiivissä on määritelty yhtenäinen rakenne yleisesti ottaen 

hallintajärjestelmille (management system), joiden yksi alajoukko tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmät on. Vanhemmat versiot määrityksestä tunnettiin nimellä ISO Guide 83. 

ISO:n tavoitteena on, että kaikki tulevat versiot hallintajärjestelmistä (joihin kuuluu 

kirjoitushetkellä esimerkiksi laadunhallintajärjestelmät, liiketoiminnan jatkuvuuden-

hallintajärjestelmät. tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät ja ympäristönhallinta-

järjestelmät) noudattavat jatkossa samaa pääotsikkorakennetta ja ovat sisällöllisesti tietyssä 

määrin yhteneviä. Tästä on etua mm. organisaatioille, jotka haluavat että niiden 

johtamisjärjestelmä täyttää kahden tai useamman hallintajärjestelmän vaatimukset. Annex 

SL sisältää kaikkiaan 45 vaatimuslausetta (84 vaatimusta) jotka hallintajärjestelmien tulee 
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toteuttaa sekä 22 termiä ja määritelmää, joita ei saa muuttaa eikä poistaa 

hallintajärjestelmäkohtaisissa standardeissa. (Annex SL, 2014 ja Nash, 2014) 

 

Vaikka Annex SL muodostaa rungon hallintajärjestelmästandardeille, eri toimialat 

tarvitsevat kuitenkin sitä tukemaan jatkossakin omia vaatimusmäärittelyjään ja 

tulkintaohjeitaan. Eräs esimerkki tällaisesta toimialakohtaisesta oheisstandardista on 

terveydenhuollon toimialaa varten tehty erillinen tulkintaohje ISO 27999. Tämän työn 

kirjoitushetkellä viimeisin, vuonna 2008 julkaistu versio terveydenhuollon tulkintaohjeesta 

ISO 27999 ei kuitenkaan vielä noudata Annex SL:n mukaiseksi päivitetyn ISO/IEC 

27001:2013 -standardin rakennetta, vaan tulkintaohjeen päivitystyö on vielä kesken. Tästä 

syystä terveydenhuollon tulkintaohjeen ISO 27999 käyttöä ei toistaiseksi tueta kuin 

päästandardin toiseksi uusimman version ISO 27001:2007 kanssa. ISO 27999 on esitelty 

tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 

 

ISO/IEC 27001 -standardin sisältämät ohjeet tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

implementoinnille on organisoitu seuraaviin pääkohtiin (ISO27001, 2013): 

 

● 1. Scope (Soveltamisala) 

● 2. Normative references (Velvoittavat viittaukset) 

● 3. Terms and definitions (Termit ja määritelmät) 

● 4. Context of the organization (Organisaation toimintaympäristö) 

● 5. Leadership (Johtajuus) 

● 6. Planning (Suunnittelu) 

● 7. Support (Tukitoiminnot) 

● 8. Operation (Toiminta) 

● 9. Performance evaluation (Suorituskyvyn arviointi) 

● 10. Improvement (Parantaminen) 

● Annex A (normative) Reference control objectives and controls  

(Liite A(velvoittava) Hallintatavoitteiden ja -keinojen viiteluettelo) 

 

Standardi sisältää kultakin osa-alueelta (luvut 4-10) vaatimukset siitä, miten 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luominen, toteuttaminen, ylläpitäminen ja jatkuva 
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parantaminen tulee toteuttaa organisaation toimintaympäristössä. Standardissa esitetyt 

vaatimukset ovat yleisluontoisia ja ne ovat periaatteessa sovellettavissa kaikille 

organisaatioille niiden tyypistä, koosta tai luonteesta riippumatta. Standardissa kuvataan 

mm. millaisia prosesseja organisaation tulee luoda ja millainen dokumentaatio 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toiminnasta tulee syntyä ja taltioida. 

 

Aiemmassa ISO/IEC 27001 -standardin versiossa oli määritelty tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän toteutukselle nk. PDCA-prosessimallin mukainen toteutus (Plan-Do-

Check-Act), joka on vastaava malli kuin VAHTI-ohjeessa. Uusimmassa standardiversiossa 

PDCA-prosessimallin kuvauksesta on kuitenkin luovuttu samassa yhteydessä kun 

standardin rakenne on yhtenäistetty Annex SL -määritelmän kanssa. Itse Annex SL -

dokumentissa (Annex SL, 2014) PDCA-malliin kuitenkin yhä viitataan toteamalla: “An 

effective management system is usually based on managing the organization’s processes 

using a Plan-Do-Check-Act approach in orders to achieve the intended outcomes”. 

Viittauksen perusteella PDCA-prosessimallia voidaan siis pitää edelleen standardin 

mukaisena validina tapana tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteutukselle, vaikkei 

prosessimallin kuvaus enää sisällykään ISO/IEC 27001 -standardiin ja siten standardi avaa 

mahdollisuuden myös muunlaisen implementointiprosessin toteutukseen. Standardin 

vanhemmassa versiossa PDCA-malli on määritelty kuvan 7 mukaisesti. 

 

 

Kuva 7. PDCA-prosessimalli (ISO27001, 2006). 
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PDCA-malli on iteratiivinen prosessimalli jossa kehitystyö tapahtuu toistuvin kierroksin ja 

joka kierroksen tuloksena saadaan (ideaalitapauksessa) edelliseen nähden kehittyneempi 

tulos.  

 

ISO/IEC 27001 -standardin velvoittava liite A sisältää tietoturvan hallintatavoitteet 

(liitteen kohdat A.5 - A.18), jotka organisaation tulee ottaa osaksi riskien arviointi- ja 

käsittelyprosessiaan. Hallintatavoitteet on jaettu alla lueteltuihin pääalueisiin (sulkeissa 

olevat luvut kuvaavat kuhunkin pääalueeseen kuuluvien hallintatavoitteiden lukumääriä: 

 

● A.5 Information security policies  (1) 

(A.5 Tietoturvapolitiikat) 

● A.6 Organization of information security (2) 

(A.6 Tietoturvapolitiikkojen katselmointi) 

● A.7 Human resource security (3) 

(A.7 Henkilöstöturvallisuus) 

● A.8 Asset management (3) 

(A.8 Suojattavan omaisuuden hallinta) 

● A.9 Access control (4) 

(A.9 Pääsynhallinta) 

● A.10 Cryptography (1) 

(A.10 Salaus) 

● A.11 Physical and environmental security (2) 

(A.11 Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus) 

● A.12 Operations security (7) 

(A.12 Käyttöturvallisuus) 

● A.13 Communications security (2) 

(A.13 Viestintäturvallisuus) 

● A.14 System acquisition, development and maintenance (3) 

(A.14 Järjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito) 

● A.15 Supplier relationships (2) 

(A.15 Suhteet toimittajiin) 
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● A.16 Information security incident management (1) 

(A.16 Tietoturvahäiriöiden hallinta) 

● A.17 Information security aspects of business continuity management (2) 

(A.17 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyviä tietoturvanäkökohtia) 

● A.18 Compliance (2) 

(A.18 Vaatimustenmukaisuus) 

 

Hallintatavoitteita on ISO/IEC 27001 -standardissa määritelty siis kaikkiaan 35 kappaletta. 

Kukin hallintatavoite sisältää yhden tai useampia hallintakeinoja, joilla hallintatavoite 

pyritään toteuttamaan ja joiden toteutumista organisaation tulee arvioida 

riskinhallintaprosessissaan. Hallintakeinot ovat käytännössä eräänlaisia laatukriteereitä, 

joiden toteutumista tulee arvioida. Terminologia on eri standardin suomennetuissa 

versioissa muuttunut siten, että ennen vuotta 2013 julkaistuissa standardiversioissa 

käytetään hallintatavoitteesta termiä “velvontavelvoite” ja hallintakeinosta termiä 

“turvallisuusmekanismi” (ISO27001, 2006 ja ISO27001, 2013). 

 

Kuvassa 8 on esitetty esimerkkinä yksi standardin hallintatavoitteiden pääkohdista (7. 

Human resource safety) ja sen alakohdat (ISO27001, 2013). Pääkohta 7 sisältää 3 

alakohtaa, joille kullekin on standardissa määritelty tekstimuotoinen hallintatavoite. Nämä 

hallintatavoitteet puolestaan sisältävät kukin yhden tai useamman hallintakeinon. 

Kokonaisuudessaan standardin sisältämien hallintatavoitteiden ja -keinojen hierarkia on 

esitetty liitteessä 2. 

 

Kuva 8. Esimerkki ISO/IEC 27001 -standardin alarakenteesta (ISO27001, 2013). 
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Kullekin ISO/IEC 27001 -standardin hallintakeinolle on annettu tarkempi tulkinta- ja 

toteutusohje erillisessä standardissa ISO/IEC 27002, jota tuleekin tässä arviointiprosessissa 

käyttää rinnalla. IEC/ISO 27002 -standardissa on kuvattu kullekin hallintakeinolle: 

● Hallintakeinon kuvaus 

● Toteuttamisohjeet 

● Lisätietoja 

 

Kuva 9 selventää standardien sisältöä yksityiskohtaisella tasolla. Kuvassa on 

havainnollistettu esimerkillä erään hallintatavoitteen ja hallintakeinon (7.3.1) kuvaus 

ISO/IEC 27002 -standardista lainattuna.  

 

Sertifiointi 

 

ISO ei itse myönnä laatusertifikaatteja, vaan laatusertifiointityö on organisoitu siten, että 

ISO:n hyväksymät yhteistyötahot voivat myöntää ISO-sertifikaatteja (ISOCert, 2016). Eräs 

ISO-sertifioijista on Suomessakin toimiva Inspecta Oy (www.inspecta.com). ISO-

terminologiassa akkreditointi tarkoittaa sitä, että varmistetaan jonkin tahon toimivan 

määrätyn standardin mukaisesti. ISO-sertifikaatteja myöntävät tahot ovat siis akkreditoijia. 

Toisaalta ne ovat usein myös itse akkreditoituja tahoja, mikäli niiden oma toiminta on 

akkreditoitu akkreditoijille asetettujen vaatimusten mukaiseksi. ISO-laatusertifikaatteja 

saavat kuitenkin myöntää sellaisetkin tahot, joiden omaa akkreditointiprosessia ei ole 

akkreditoitu. 

 

 

Vaatimukset niille tahoille, jotka voivat akkreditoida ja myöntää ISO/IEC 27001 -

sertifikaatteja on määritelty standardissa ISO/IEC 27006 (ISO27006, 2015). Tässä 

standardissa on määritelty auditoijan yleiset vaatimukset, rakenteelliset vaatimukset, 

resurssivaatimukset, informaatiovaatimukset sekä prosessivaatimukset. Lisäksi 

standardissa on määritelty vaatimukset sertifioijan omalle hallintajärjestelmälle. 

Standardissa on esitetty muodolliset prosessit, joita auditoijan tulee noudattaa arviointeja 

tehdessään ja sertifikaattia myöntäessään.  
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7.HUMAN RESOURCE SECURITY    

 
7.3 Termination and change of employment 
 

Objective (Hallintatavoite):  
To protect the organization’s interests as part of the process of changing or terminating 

employment. 

  

7.3.1. Termination or change of employment responsibilities 

Control (Hallintakeino):  

Information security resposibilities and duties that remain valid adter termination or 

change of employment should be defined, communicated to the employee or contractor and 

enforced. 

 

Implementation guidance (Toteuttamisohjeet):  
The communication of termination responsibilities should include on-going information 

security requirements and legal responsibilities and, where appropriate, resposibilities 

contained within any confidentiality agreement (see 13.2.4) and the terms and conditions 

of employment (see 7.1.2) continuing for a defined period after the end of the employee’s 

or contractor’s employment. 

 

Responsibilities and duties still valid after termination of employment should be 

contained in the employee’s or contractor’s terms and conditions of employment (see 

7.1.2). 

 

Changes of responsibility or employment should be managed as the termination of the 

current responsibility or employment combined with the initiation of the new 

resposibility or employment. 

 

Other information (Lisätietoa):  
The Human Resources function is generally responsible for the overall termination process 

and works together with the supervising manager of the person leaving to manage the 

information security aspects of the relevant procedures. In the case of a contractor 

provided through an external party, this termination process is undertaken by the 

external party in accordance with the contract between the organization and the external 

party. 

 

It may be necessary to inform employees, customers or contractors of changes to personnel 

and operating arrangements. 

Kuva 9. Esimerkki ISO/IEC 27001-hallintakeinon tulkintaohjeesta (ISO27001, 2013).  
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Tämä standardi ei kuitenkaan yksistään riitä määrittelemään vaatimuksia auditoijille, vaan 

lisäksi vaatimuksena on, että auditoijien on täytettävä myös yleisemmän tason standardien 

ISO/IEC 17021-1 ja ISO 19011 vaatimukset. 

 

ISO/IEC 27001 -sertifioinnin kohteena voi olla koko organisaatio tai jokin organisaation 

toiminto, prosessi tai prosessin osa. Organisaatio voi esimerkiksi haluta ISO/IEC 27001 -

sertifioinnin vaikkapa jollekin tietylle osastolleen. ISO/IEC 27001 -sertifiointeja voidaan 

käyttää myös ulkoistuksissa, joissa sertifioinnin avulla pyritään takaamaan esimerkiksi 

toiseen maahan ulkoistetun prosessin laatu. 

 

ISO/IEC 27001 -sertifiointien määrä maailmanlaajuisesti on kasvussa ja ISO:n mukaan 

(ISOSurvey, 2014) vuonna 2014 ISO/IEC 27001 -sertifikaatteja myönnettiin 7 prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisen runsaasti sertifikaatteja on myönnetty 

Japanissa, jossa vuoden 2014 aikana sertifikaatti myönnettiin yli 7100 organisaatiolle. 

Sertifikaattia on myönnetty runsaasti myös Kiinassa, Intiassa sekä Isossa-Britanniassa, 

joissa kussakin myönnettiin vuoden 2014 aikana sertifikaatti yli 2000 organisaatiolle. 

Sertifioinnin suosio Kaakkois-Aasian alueella voi selittyä esimerkiksi alueelle 

kohdistuneella runsaalla ulkoistustoiminnalla jonka laatua pyritään näin takaamaan, mutta 

syynä voi olla myös alueen runsas väestöpohja. Yhdysvalloissa järjestelmään sertifioitiin 

vuonna 2014 hieman yli 600 organisaatiota ja Venäjällä 50 organisaatiota. Suomessa 

sertifikaatteja myönnettiin vuoden 2014 aikana kaikkiaan 32 organisaatiolle.  

 

Käyttö terveydenhuollossa: 
 

ISO on julkaissut erityisesti terveydenhuoltoalan käyttöön ISO/IEC 27000 -

standardiperheessä standardin ISO 27999 (ISO27999, 2008). Tässä standardissa 

määritellään ohjeet, joilla tuetaan ISO/IEC 27002 -standardin tulkintaa ja implementointia 

terveydenhuollon toimialalla. Standardin johdannossa todetaan lisäohjeistuksen 

terveydenhuollon toimialalle olevan tarpeellista mm. langattomien ja Internet-pohjaisten 

terveydenhuoltopalvelujen yleistyttyä. Huonosti implementoituina uudet palvelut 

saattaisivat vaarantaa terveystietojen luottamuksellisuuden, eheyden sekä saatavuuden. 

ISO/IEC 27002 -standardissa määritellyt hallintakeinot ovat relevantteja sellaisenaankin 

myös terveydenhuollon organisaatioissa, mutta ISO 27999 -ohjeistuksen käyttäminen sen 
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rinnalla mahdollistaa paremmat käytännöt terveysalalla. ISO 27999 -standardissa on 

määritelty hallintakeinokohtaisesti täsmentäviä lisäohjeita kunkin hallintakeinon 

implementointiin juuri terveydenhoitoalalla. 

 

Tämän työn kirjoittamishetkellä viimeisin versio ISO 27999 -standardista on julkaistu 

vuonna 2008 eikä virallisesti sovellu käytettäväksi rinnan standardin ISO/IEC 27002 

uusimman vuonna 2013 julkaistun version kanssa vaan sen kanssa tulisi käyttää 

vanhempaa standardiversiota ISO/IEC 27002:2005. Standardista on kuitenkin kehitteillä 

päivitetty versio, joka tulee soveltumaan käytettäväksi Annex SL:n mukaisten 

hallintajärjestelmien kanssa (ISO, 2014). Vaikkei ISO 27999 virallisesti sovellukaan 

käytettäväksi uusimman ISO/IEC 27002 -standardin kanssa, sen sisältö on kuitenkin 

pitkälti sovellettavissa uusimpaankin versioon ja hyödynnettävissä tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän luomisessa terveydenhuollon organisaatioon. 

 

ISO 27999:2008 -standardin rakenne on seuraavanlainen: 

● 1. Johdanto-osa 

● 2. Velvoittavat viittaukset 

● 3. Termit ja määritelmät 

● 4. Lyhenteet 

● 5. Terveydenhuollon tietoturva 

● 6. Käytännön toimintasuunnitelma ISO/IEC 27002 -standardin implementoimiseksi 

● 7. Terveydenhuoltoon liittyvät implikaatiot ISO/IEC 27002 -standardissa 

● Annex A (informatiivinen): Uhat terveydenhuollon tietoturvalle 

● Annex B (informatiivinen): Tehtävät ja niihin liittyvät asiakirjat tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmässä 

● Annex C (informatiivinen): Tukityökalujen potentiaaliset edut ja vaaditut attribuutit 

 

Standardin luku 5 sisältää määrityksiä siitä, mitä tietoturva ja suojattavat kohteet 

tarkoittavat nimenomaan terveydenhuollon toimialalla. Standardin luku 6 puolestaan 

sisältää käytännön prosessiohjeita tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttamiseksi 

terveydenhuoltoympäristössä. Mukana on erityisesti ohjeita PDCA-mallin toteuttamiseen 

tässä kontekstissa siten, että prosessin yhteydessä tunnistetaan terveydenhuollon 
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erityistilanteet; esimerkiksi jos kliiniset prosessit käyttävät erityislaitteita joihin tietoturvan 

on ulotuttava, kuten kuvaukset, infuusiolaitteet jne. Ohjeessa on myös huomioitu 

terveydenhuoltoon liittyvät vaatimustenmukaisuuden (compliance) erityisvaatimukset. 

Luku 7 sisältää konkreettiset, täydentävät ohjeet ISO/IEC 27002 -hallintakeinojen 

tulkitsemiseksi nimenomaisesti terveydenhuollon organisaatiossa. Liitteet A-C ovat 

informatiivisia eli ne eivät sisällä velvoitteita. Liitteissä on muun muassa lueteltu 

terveydenhuollolla ominaisia tietoturvauhkia sekä täydennetty standardien ohjeistuksia 

mm. asiakirjojen laadinnan vaiheistuksen suhteen. 

 

5. ANALYYSIT JA POHDINTA 

Seuraavissa luvuissa 5.1-5.2 on vertailtu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien eroja ja 

pohdittu järjestelmien soveltuvuutta terveydenhuollon toimialalle. Lisäksi luvussa 5.3 on 

valittu esimerkkiorganisaatiolle parhaiten soveltuva tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 

mahdollista tulevaisuudessa tapahtuvaa implementointia varten. Luku 5.4 sisältää 

katsauksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tulevaisuudennäkymistä. Luvussa 5.5 

on vielä esitetty arvio tämän työn tavoitteiden toteutumisesta. 

5.1 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vertailu 

Luvussa 4.2 esiteltiin lyhyesti tietoturvallisuuden hallinnan mallit ja määritykset TCSEC, 

ITSEC, Common Criteria, SOGP, VAHTI-ohjeet sekä ISO/IEC 27001 -standardiperhe. 

Tässä luvussa on vertailtu kyseisten hallintajärjestelmien rakennetta ja kattavuutta. 

Tärkeinä tekijöinä verrattaessa eri tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä voidaan pitää 

järjestelmän kattavuutta sekä skaalautuvuutta ja mukautuvuutta eli toimintaympäristöihin. 

Tässä tutkielmassa olennaista on myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

yhteensopivuus terveydenhuollon tietosuojaan liittyvän paikallisen lainsäädännön sekä 

myöhemmin mahdollisesti muuttuvien lakivaatimusten kanssa. Järjestelmien soveltuvuutta 

terveydenhuoltoon on käsitelty erikseen seuraavassa luvussa 5.2. 

 

Hallintajärjestelmien kattavuutta on taulukossa 5 vertailtu luvussa 4.1 lyhyesti esitellyllä 

menetelmällä, jota Susanto et al. ovat aiemmin käyttäneet eräiden tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmien kattavuuden vertailuun. Menetelmässä on määritelty 11 hallinta-
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keinoaluetta, jotka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä Susanto et al:n käyttämän 

määritelmän mukaisesti voisi kattaa. Taulukossa 5 menetelmää on laajennettu kattamaan 

tässä työssä esitetyt tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät (Susanto et al:n työssä näistä 

järjestelmistä oli mukana ainoastaan ISO/IEC 27001) ja tuloksena on esitetty 

matriisimuodossa, mitä kaikkia hallinta-alueita tässä työssä käsitellyt tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmät kattavat. Matriisissa merkintä “X” merkitsee että hallintajärjestelmä 

sisältää kyseiseen hallinta-alueeseen liittyviä vaatimuksia ja merkintä “-” että kyseistä 

aluetta ei käsitellä hallintajärjestelmässä. Hallintajärjestelmien on katsottu täyttävän 

mainitut kohdat seuraavilla ehdoilla, jotka ovat hieman yksinkertaistettu mukaelma 

Susanto et al:n käyttämistä määrityksistä: 

 

● 1 - Tietoturvapolitiikka. Hallintajärjestelmässä on esitetty vaatimus kirjallisen 

tietoturvapolitiikan olemassaololle ja sisällölle. 

● 2 - Viestinnän ja operatiivinen johtaminen. Hallintajärjestelmässä on määritelty, 

miten tietojenhallintaympäristön operatiivinen johtaminen sekä myöskin 

johtamiseen liittyvä viestintä tulee organisoida. 

● 3 - Pääsynhallinta. Hallintajärjestelmässä on esitetty vaatimus kohteena olevan 

järjestelmän tai toiminnon autentikointi- ja käyttöoikeusjärjestelyille. 

● 4 - Tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito. Hallintajärjestelmässä on 

edellytetty prosessia joka määrittelee tietojärjestelmien täydellisen 

elinkaarenhallinnan jossa on huomioitu sekä ulkoiset hankinnat, kehitys ja ylläpito.  

● 5 - Tietoturvallisuuden organisointi. Hallintajärjestelmässä on edellytetty 

seuraavia asioita: johdon sitoumus tietoturvallisuuteen, tietoturvallisuuden 

koordinointikäytännöt, pääsynhallinta tietojärjestelmän fyysiseen 

käyttöympäristöön.  

● 6 - Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmässä on edellytetty käytäntöä 

tärkeimmän tuotanto-omaisuuden (assets; palvelimet, tuotantolaitteet ym.) 

tunnistamiseksi, luokittelemiseksi ja omistajuusmäärittelyiksi. 

● 7 - Tietoturvapoikkeamien hallinta. Hallintajärjestelmässä on edellytetty 

käytäntöä tietoturvallisuuden laatupoikkeamien havaitsemiseksi ja käsittelemiseksi. 

● 8 - Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta. Hallintajärjestelmässä on edellytetty 

käytäntöä liiketoiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi poikkeustilanteissa. 
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● 9 - Henkilöstöturvallisuus. Hallintajärjestelmässä on edellytetty käytäntöä 

henkilöstön osaamisen varmistamiseksi, pääsyoikeuksien hallitsemiseksi ja 

käyttäjäroolien määrittämiseksi. 

● 10 - Fyysinen ja ympäristön turvallisuus. Hallintajärjestelmässä on edellytetty 

käytäntöä järjestelmien, rakennusten ja niitä ympäröivän teknisen infrastruktuurin 

fyysiseksi suojelemiseksi vahingoilta ja vahingonteolta. 

● 11 - Vaatimustenmukaisuus. Hallintajärjestelmässä on edellytetty mukautuvuutta 

kulloisiinkin lakeihin, asetuksiin ja muihin vastaaviin yhteiskunnan tai 

viranomaisten asettamiin vaatimuksiin. 

 

Taulukko 5. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien kattavuusvertailu. 

 TCSEC ITSEC CC SOGP VAHTI ISO27001 

1 - Tietoturvapolitiikka X X X X X X 

2 - Viestinnän ja operatiivinen johtaminen - - - X X X 

3 - Pääsynhallinta X X X X X X 

4 - Tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja   

     ylläpito -  - - X X X 

5 - Tietoturvallisuuden organisointi - - - X X X 

6 - Omaisuudenhallinta - - X X X X 

7 - Tietoturvapoikkeamien hallinta - X X X X X 

8 - Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta - - - X X X 

9 - Henkilöstöturvallisuus - - - X X X 

10 - Fyysinen ja ympäristön turvallisuus - X X X X X 

11 - Vaatimustenmukaisuus X X - X X X 

Kattavuus 11 hallinta-alueesta 3 5 5 11 11 11 

 

Vertailua suoritettaessa havaittiin, että vaikka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät 

pitäisivätkin sisällään arvioidut osa-alueet, käsitteistö ei ole niissä aina yhdenmukaista. 

Esimerkiksi jonkin tyyppistä tietoturvapolitiikkaa edellytetään kaikissa tarkastelluissa 

järjestelmissä, mutta käsitteen kattavuudessa on eroja; esimerkiksi TCSEC, ITSEC ja 

Common Criteria –standardeissa tietoturvapolitiikka kohdistuu pääasiassa kehitettävän 

tuotteen tietoturvaominaisuuksien määrittelyyn, kun taas esimerkiksi ISO/IEC 27001 –

järjestelmässä tietoturvapolitiikka nähdään huomattavasti hallinnollisempana ja laaja-
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alaisempana kannanottona mm. strategisine lausuntoineen ja sanktiomenettelyineen. Myös 

esimerkiksi taulukon 5 kohdan ”4 – Tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito” 

soveltuvuusalueessa on eroavuuksia; laajimmillaan hallintajärjestelmät kattavat 

organisaation koko IT-resurssien ja tuotantovälineiden hankintakäytännöt, mutta 

suppeimmillaan kyse on vain kehitettävän tuotteen elinkaarenhallinnasta. Kehitettävän 

tuotteen elinkaarenhallintaan keskittyvien TCSEC, ITSEC ja Common Criterian ei tämän 

vuoksi ole katsottu täyttävän tätä osa-aluetta. Myös osan ”7 – Tietoturvapoikkeamien 

hallinta” kattavuudessa on eroja; ITSEC ja Common Criteria sisältävät vaatimuksia 

kehitettävän tuotteen haavoittuvuuksien hallintaan, joka on eräs 

tietoturvapoikkeamatyyppi. Muissa hallintajärjestelmissä tietoturvapoikkeamat käsitetään 

laajemminkin minkä tahansa tietoturvan osa-alueen rikkoutumiseksi, vaikkapa 

toimintaprosesseissa. Myös kohdan ”11 – Vaatimustenmukaisuus” osalta painotuksissa on 

eroja muun muassa sen suhteen, mitä määräyksiä kehotetaan noudattamaan. Esimerkiksi 

TCSEC painottaa erityisesti Yhdysvaltojen valtiollisten instanssien, erityisesti 

puolustushallinnon, määräysten noudattamista. Common Criteriassa todetaan ainoana 

näistä hallintajärjestelmistä, ettei lakiregulaatio kuulu arvioinnin piiriin, mutta 

luonnollisesti sen noudattamista silti edellytetään jotta arviointia voidaan pitää 

keskinäisesti hyväksyttynä. 

 

Tämän vertailumenetelmän perusteella havaitaan, että TCSEC, ITSEC ja Common Criteria 

kattavat kukin alle puolet Susanto et al:n käyttämästä 11 osa-alueen arviointimallista. 

SOGP, VAHTI-ohjeet ja ISO/IEC 27001 puolestaan kattavat kukin jossain laajuudessa 

kaikki esitetyt osa-alueet. Tämän vertailun perusteella kolmea jälkimmäistä 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää voidaan siis pitää selkeästi muita mainittuja 

järjestelmiä kattavampina. TCSEC, ITSEC ja Common Criteria -järjestelmistä puuttuvia 

osa-alueita ovat erityisesti tietojärjestelmien hankinnan, kehityksen ja ylläpidon hallinta 

(kokonaisuutena, muutenkin kuin kehitettävän tuotteen elinkaarenhallinnan osalta), 

tietoturvallisuuden viestintä ja operatiivinen johtaminen, tietoturvallisuuden organisointi, 

henkilöstöturvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta poikkeustilanteissa. Osassa 

näistä kolmesta järjestelmästä on puutteita myös tietoturvapoikkeamien hallintaan, 

henkilöstöturvallisuuteen ja määräystenmukaisuuteen liittyvien vaatimusten osalta. 

TCSEC-, ITSEC- ja CC- järjestelmien puutealueet SOGP:yyn, VAHTI-ohjeisiin ja 
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ISO/IEC 27001:een verrattuna ovat luonteeltaan pääosin yleishallinnollisia tai 

organisatorisia. Tarkemmin hallintajärjestelmämäärityksiä tutkimalla voidaankin havaita, 

että TCSEC-, ITSEC- ja CC-määrityksillä on eri kohdealue kuin SOGP-, VAHTI- ja 

ISO/IEC 27001 -järjestelmillä; ensin mainitut hallintastandardit on tarkoitettu 

kohdistumaan tuotekehitystoimintaan, jolloin tietoturvallisuuden hallinnan kohteena on 

tuotannossa oleva järjestelmä tai tuote sekä sen tekninen ympäristö. Jälkimmäisissä 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmissä puolestaan hallinnan kohteena on organisaation 

tietoturva ylipäätään (tai ainakin nämä mallit laajimmillaan kattavat sen - 

hallintajärjestelmän kohteeksi voidaan kuitenkin tarvittaessa valita suppeampikin osa-alue, 

esimerkiksi juuri kehityksen kohteena oleva tuote tai vaikka jokin yksittäinen 

toimintaprosessin osio). Laajemmissa järjestelmissä siis tietoturvallisuuden hallinta 

nähdään koko organisaation läpileikkaavana toimintana. 

 

TCSEC-, ITSEC- ja CC-järjestelmiin verrattuna SOGP vie tarkastelun jo selkeästi 

organisaatiotasolle. SOGP-määrityksessä onkin yhtenä laajana osa-alueena SM Security 

Management (Enterprise-wide) eli tietoturvallisuuden johtaminen yrityksenlaajuisella 

tasolla. Osio sisältää seitsemän aluetta (mm. SM1 korkean johtamistason ohjaukselle, SM2 

tietoturvallisuuden organisoinnille), jotka jakautuvat yhteensä 36 osioon jotka sisältävät 

kuvan 4 mukaisesti yksilöidyt periaatteet, tavoitteet ja keinot. SOGP-standardi sisältää 

maininnan siitä, että standardin eri osa-alueilla käsitellään osittain eri osa-alueita ristiin ja 

niinpä mm. liiketoiminnan jatkuvuuden vaatimuksia onkin esimerkiksi myös 

tietokoneasennuksia käsittelevässä osa-alueessa CI. Varsin laajasti organisaatiotason 

vaatimuksia on kuitenkin käsitelty myös ISO/IEC 27001 -standardissa. Suoraan 

organisaatiotason järjestelyihin liittyvät standardin pääalueet: 

 

● A.6 Organization of information security 

● A.17 Information security aspects of business continuity management 

 

Näistä pääalueista kumpikin pitää sisällään kaksi määriteltyä korkean tason 

hallintatavoitetta jotka jakautuvat edelleen yhteensä 10 hallintakeinoon eli laatukriteeriin, 

jotka ovat tarkemmin yksilöityjä vaatimuksia mitkä hallintajärjestelmän kohteen tulee 

käyttää. ISO/IEC 27001 sisältää kuitenkin hallinnollisia kriteereitä (mm. vaatimuksia 
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vastuutuksista ja erilaisten politiikoiden laatimisesta) näiden kahden ohella myös muissa 

osa-alueissaan kenties jopa laajemmin kuin SOGP, ja voidaankin sanoa että 

organisatorinen tietoturvallisuus näkyy niin ISO/IEC 27001 -standardin hallintakeinojen 

kattavuudessa kuin standardin sisältämissä yleisissä implementointiohjeissakin selvästi. 

 

Valtionhallinnon VAHTI-ohjeet vievät tarkastelun myös selkeästi organisaatiotason 

tietoturvallisuuden hallintaan. Erityisesti VAHTI-ohje “2/2011 Johdon tietoturvaopas” ja 

“2/2012 ICT-varautumisen vaatimukset” sisältävät organisaatiotasoisia tietoturvallisuuden 

johtamisohjeita. VAHTI-ohjeissa ohjeistukset eivät ole kaikilta osin selkeästi hierarkkisten 

laatukriteerien muodossa, joskin numeroituja kriteerejäkin suositukset kyllä pitävät 

sisällään. Osa tietoturvallisuusvaatimuksista on kuitenkin esitetty vapaamuotoisemman 

tekstin muodossa. 

 

Tämän tutkimuksen esimerkkiorganisaatiolla tarve koskee koko organisaation toiminnan 

kattavaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää eivätkä tekniseen tuotekehitysprosessiin 

suunnatut tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät ole kattavuudeltaan riittäviä. Tämän 

vuoksi jatkotarkastelussa keskitytään ainoastaan SOGP-, VAHTI- ja ISO/IEC 27001 -

määrityksiin, jotka ovat tästä näkökulmasta relevantteja esimerkkiorganisaatiolle ja tämän 

työn lopulliselle tavoitteelle eli esimerkkiorganisaatiolle parhaiten soveltuvan 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valitsemiselle. 

 

Luvussa 4.1 esiteltiin lyhyesti myös Heasuk et al:n aiemmin tekemä komparatiivinen 

tutkimus eräistä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä. Taulukossa 6 on esitetty SOGP, 

VAHTI-ohjeet ja ISO/IEC 27001 vertailtuna osittain samoista näkökulmista kuin Heasuk 

et al. omassa vertailussaan. 
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Taulukko 6. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vertailua. 

 SOGP VAHTI-ohjeet ISO/IEC 27001 

Perusrakenne 

6 näkökulmaa (aspect) 
36 aluetta (area) 

166 osiota (section) 
 

Useita eri aikoina julkaistuja 

suositusasiakirjoja, täydentyy 

jatkuvasti. Tämän työn 
kirjoitushetkellä 43 

suomenkielistä ohjeasiakirjaa, 

jotka osittain vapaamuotoista 
tekstiä ja osittain hierarkkisia 

kriteereitä. 

14 pääaluetta 

35 hallintatavoitetta 
114 hallintakeinoa 

Hallintaprosessin kulku 
Standardi ei sisällä kuvausta 

itse tietoturvallisuuden 
hallintaprosessin kulusta. 

Suosituksena PDCA-mallin 

(Plan-Do-Check-Act) 

mukainen jatkuva 
parantaminen, mutta ei 

ehdoton vaatimus. 

PDCA-mallin mukainen 

jatkuva parantaminen 

Mihin hallintajärjestelmä 

kohdistuu 
Tietoturvallisuuden hallinta 

organisaatiotasolla 

Tietoturvallisuuden hallinta 
organisaatiotasolla, erit. 

julkisessa valtionhallinnossa 

Tietoturvallisuuden hallinta 

organisaatiotasolla tai 

valitussa toimintaprosessin 
osassa. 

Määritelmän 

kohderyhmä/tavoite 

Tuottaa parhaat käytännöt 
osaksi kansallisen tai 

kansainvälisen, suuren tai 

pienen organisaation 
tietoturvajärjestelyjä, 

painotukset eri 

ammattihenkilöiden 
näkökulmista. 

Tuottaa parhaat käytännöt 

ensisijaisesti valtion julkisen 
organisaation 

tietoturvallisuudelle. 

Tuottaa parhaat käytännöt 
koko organisaation 

tietoturvallisuudelle 

organisaation tyypistä, koosta 
tai luonteesta riippumatta. 

 

Skaalautuvuus ja mukautuvuus eri toimintaympäristöihin on myös eräs kriteeri jota 

voidaan käyttää tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien vertailussa. Erityisesti 

terveydenhuollossa toimintayksiköiden väliset koko- ja resurssierot ovat huomattavia, kun 

toimintakentässä on niin yhden lääkärin yksityisvastaanottoja kuin tuhansien 

työntekijöiden julkisen sektorin sairaanhoitopiirejäkin.  Erot hallintajärjestelmien 

mukautuvuudessa ovat varsin pieniä, ja jokainen näistä järjestelmistä lienee varsin 

yleispätevästi sovitettavissa minkä tahansa organisaation toimintaan, joskin 

täysimuotoisesti toteutettuna hallintajärjestelmän ja sen vaatimien oheistyöryhmien 

toteuttaminen saattaa pienessä organisaatiossa vaatia paljon resursseja suhteessa 

henkilöstön määrään. Mikäli tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on rakenteeltaan ja 

toimintaprosesseiltaan kovin jäykkä, sitä on vaikea limittää luontevasti osaksi 

organisaation toimintaprosesseja ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

implementoinnista syntyy helposti oma erillinen runsaasti resursseja kuluttava 

saarekkeensa. PDCA-mallia noudattavat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät VAHTI-

(suosituksena) ja ISO/IEC 27001 perustuvat jatkuvan parantamisen periaatteille, joissa 
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järjestelmää kehitetään säännöllisesti toistuvin iterointikierroksin, joissa suoritetaan 

arviointeja ja valitaan niiden pohjalta kehittämiskohteita. Tällainen toteuttamismalli 

mahdollistaa tietoturvallisuuden kehittämisen sopivan pienissä erissä kerrallaan, kunhan 

kulloinenkin toiminnalle valittu riskitaso tiedostetaan ja kehittämiskohteet priorisoidaan 

sen mukaisesti. Tällaisen toimintamallin voi olettaa mukautuvan helposti erikokoisiin ja 

erisuuruisilla resursseilla varustettuihin organisaatioihin. Esitellyistä hallintajärjestelmistä 

SOGP:ssä ei ole määritelty systemaattista prosessia sille, miten standardin sisältämät 

tietoturvakriteerit tulisi arvioida. Tämä jättää standardin toteuttajalle paljon vapauksia 

valita hallintajärjestelmän toteuttamisprosessimallin, mutta sisältää myös riskejä mikäli 

valitaan sellainen prosessimalli, johon turvallisuusevaluoinnit eivät liity riittävän 

säännöllisesti tai kattavasti.  

 

SOGP ja ISO/IEC 27001 on suunniteltu mukautumaan minkä tyyppisille organisaatioille 

tahansa. VAHTI-ohjeet puolestaan on tehty ensisijaisesti Suomen valtionhallinnon 

julkisille organisaatioille. VAHTI-ohjeiden sisällössä tämä näkyy siinä, että suositukset 

sisältävät runsaasti viittauksia julkisten viranomaisten toimintaan ja asiakirjahallintaan 

liittyviin lakipykälöihin. Viranomaislait eivät luonnollisestikaan koske esimerkiksi 

yksityisiä liikeyrityksiä. Toisaalta itse tietotekniikkaa, teknisiä toimintatapoja ja 

organisointia koskevat VAHTI-ohjeet ovat hyvinkin yleispäteviä, mikäli toimintaan 

liittymättömät lakiviittaukset ohitetaan. Tästä näkökulmasta VAHTI-ohjeita voi pitää 

varsin kattavana tietoturvallisuuden hallintaohjeistuksena myös muille kuin 

valtionhallinnon organisaatioille. 

 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että TCSEC, ITSEC ja Common Criteria ovat 

ensisijaisesti teknisiin tuotekehitysprosesseihin soveltuvia tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmiä. SOGP, VAHTI-ohjeet ja ISO/IEC 27001 puolestaan soveltuvat 

paremmin organisaationlaajuisen, kattavan hallintajärjestelmän implementointiin. SOGP, 

VAHTI-ohjeet ja ISO/IEC 27001 ovat kaikki mukautettavissa monentyyppisiin ja -

kokoisiin organisaatioihin, mutta VAHTI soveltuu sisältönsä puolesta parhaiten julkisten 

viranomaisten käyttöön. Mukautuvuuden kannalta ISO/IEC 27001 -standardissa esitetty 

PDCA-prosessimalli on pieneen organisaation sopiva, sillä se mahdollistaa tietoturvan 

jatkuvan kehittämisen pienissä erissä. 
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5.2 Soveltuvuus terveydenhoitoalalle 

Luvussa 3.2 esitettiin yleisellä tasolla eräitä terveydenhoitoalan erityispiirteitä joilla voi 

olla vaikutusta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönottoon. Tällaisina 

toimialaan liittyvinä erityispiirteinä mainittiin: 

● Toimialan vahva regulaatio 

● Kansallisen terveysarkiston eli KanTa-hankkeen asettamat tietoturvavaatimukset 

 

Lisäksi tuotiin esille, että tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän implementointiin liittyy 

aina myös johtamishaasteita. Tässä luvussa on pohdittu SOGP:n, VAHTI-ohjeiden ja 

ISO/IEC 27001:n mukaisten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien soveltuvuutta 

terveydenhoitoalalle, huomioiden mainitut erityispiirteet. 

 

Toimialan vahva regulaatio: 

 

Kuten luvussa 3.2 esitettiin, terveydenhoitoalaan ja tietojen käsittelyyn 

terveydenhoitoalalla vaikuttavat lukuisat paikalliset lait ja asetukset, sekä osaltaan EU:n 

taholta tulevat linjaukset. Jotta tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän voidaan katsoa 

soveltuvan hyvin terveydenhoitoalan tarpeisiin, hallintajärjestelmässä tulisi 

lähtökohtaisesti olla jollain tavalla huomioituna näiden lakien ja asetusten vaatimukset. 

SOGP-standardissa tätä aihepiiriä koskee osio “SM3.5 Legal and regulatory compliance”, 

jonka tavoitetekstinä on edellytys siitä, että organisaatiossa tulee olla prosessi relevanttien 

lakien ja säädösten asettamien tietoturvallisuusimplikaatioiden tunnistamiseksi ja 

tulkitsemiseksi. Alakohdissa SM3.5.1 - SM3.5.6 on omat lausumansa, joissa tätä 

vaatimusta on tarkennettu mm. organisaatioroolien vastuunjaon suhteen, minkä tyyppisiä 

lakeja ja säädöksiä vaatimus tarkemmin ottaen koskee ja miten 

vaatimustenmukaisuusprosessi tarkemmin ottaen tulee toteuttaa. Muita viittauksia 

juridisiin vaatimuksiin on kohdassa SM1.3.2, jossa kehotetaan huomioimaan sitoutuminen 

tekijänoikeuslakeihin henkilökunnan tietoturvasitoumuksissa sekä kohdassa SM2.2.5, jossa 

mainitaan organisaatiolle standardin mukaisesti perustettavaan tietoturvatoimielimeen 

liittyen, että sen tulee pitää yhteyttä mm. lainsäätäjien suuntaan.  
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VAHTI-ohjeet sisältävät kosolti viittauksia suomalaiseen lainsäädäntöön. Esimerkiksi 

VAHTI-ohje “2/2014 Tietoturvallisuuden arviointiohje” sisältää yhden osion joka on 

omistettu aiheeseen liittyvien lakivaatimusten listaamiselle. Lähes kaikki esitetyt lait 

kuitenkin koskevat viranomaistoimintaa ja julkista sektoria eivätkä siten ole 

yritysmaailmassa relevantteja. Suuri osa muistakin VAHTI-ohjeasiakirjoista sisältää 

suosituksen alkuosassa selvityksen aiheeseen liittyvistä laeista ja muusta viitekehyksestä 

(esim. muut asiaan liittyvät VAHTI-ohjeet). Valtaosaltaan nämä kuitenkin koskevat 

viranomaistoimintaa ja vain muutamia yleisluontoisempia lakeja on mainittu (esimerkiksi 

Henkilötietolaki ja Laki yksityisyyden suojasta työelämässä). Koska VAHTI-ohjeita ei ole 

laadittu erityisesti terveydenhuoltoa tai muutakaan yksittäistä toimialaa silmälläpitäen, 

toimialakohtaisia lainsäädäntöjä ei suosituksissa ole mainittu. Koska VAHTI-ohjeet 

jättävät liikkumavaraa sen suhteen, mikä varsinainen tietoturvallisuuden hallinnan 

viitekehys on valittu (suosituksena ISO/IEC 27001), myös varsinaiset kriteerit 

tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuudesta ovat riippuvaisia valitusta viitekehyksestä. 

 

ISO/IEC 27001 -standardissa lait ja asetukset on mainittu hallintajärjestelmän 

toteuttamisohjeissa standardin luvussa 4.2, missä mainitaan että hallintajärjestelmää 

toteutettaessa on noudatettava sidosryhmien asettamia tietoturvallisuutta koskevia 

vaatimuksia, joista esimerkkinä mainitaan lakisääteiset ja viranomaisten asettamat 

vaatimukset. Varsinaisissa hallintatavoitteissa ja -keinoissa lainsäädännöllisille 

vaatimuksille on omistettu on hallintatavoitteensa kohdassa “A18.1 Compliance with legal 

and contractual requirements”, jossa korkean tason tavoitteeksi on asetettu kaikkien 

tietoturvallisuuteen liittyvien lakien ja asetusten, säännösten ja sopimusten velvoitteiden 

sekä mahdollisten turvallisuusvaatimusten noudattaminen. Tämä jakautuu edelleen viiteen 

hallintakeinoon, joissa on asetettu kriteereitä sovellettavien lakisääteisten ja 

sopimuksellisten vaatimusten yksilöimiselle, immateriaalioikeuksille, tallenteiden 

suojaamiselle viranomaisvaatimusten mukaisesti, henkilötietojen tietosuojalle sekä 

salaustekniikan hallinnalle. Sisällöllisesti nämä hallintakeinot ovat varsin yleisluontoisia 

eivätkä anna kovin tarkkoja ohjeita lakien asettamien vaatimusten systemaattiselle 

toteuttamiselle. Lisäksi tiedonsiirron hallintavaatimuksissa edellytetään systemaattista, 

muun muassa laeista kumpuavien tiedonsuojaustarpeiden huomioimista. ISO/IEC 27001 -

standardiin liittyy aiemmin esitelty terveydenhuollon tulkintaohje ISO 27799:2008. 
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Vaatimustenmukaisuuden käytännön toteuttamisen kannalta tuo tulkintaohjekaan ei juuri 

anna lisäohjeita. Yleisohjeena on mainittu kuitenkin, että terveydenhuollon 

organisaatioiden tulisi perustaa vaatimustenmukaisuuden auditointiohjelma joka 

tarkastelisi operatiivisten prosessien koko kaarta eli ei esimerkiksi ainoastaan sellaisia 

prosesseja jotka tunnistavat ongelmia mutta myöskin niitä joissa arvioidaan tuloksia ja 

päätetään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän muutoksista. 

 

Kuten aiemmin tässä työssä todettiin, lainsäädäntö Suomessa ei aseta tarkkoja spesifejä 

vaatimuksia tietoturvallisuuden toteuttamiselle terveydenhuollon organisaatioissa. 

Tietosuojasta eli henkilötietojen yksityisyydensuojasta terveydenhuollossa lait ja asetukset 

kuitenkin sisältävät sangen tarkkoja määräyksiä. Eräs näkökulma, josta tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmiä voidaan tarkastella, on se miten niiden sisältämät 

turvallisuusvaatimukset ovat linjassa näiden laissa ja asetuksissa määrättyjen 

toimintatapojen kanssa; määrätäänkö tietoturvallisuuden hallintajärjestelmissä esimerkiksi 

käsittelemään potilastietoja tavalla joka onkin ristiriidassa suomalaisen lainsäädännön 

kanssa. Potilastietojen osalta lait korostavat tietojen luottamuksellisuutta, eli potilastietoja 

ei tule päätyä sellaisten henkilöiden nähtäville joille ne eivät hoitosuhteen tai 

hoitosuhteeseen liittyvän työnkuvan vuoksi kuulu. Tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmissä ei siis voida asettaa lainmukaisesti esimerkiksi sellaisia vaatimuksia, 

joissa asiaankuulumaton henkilöstö joutuisi tietoturvan nimissä näkemään 

potilaskertomusdataa. SOGP-standardissa tällaisia lainsäädännön kanssa ristiriitaisia 

vaatimuksia ei ole havaittavissa. Sen sijaan tiedon omistajuudelle ja pääsyoikeuksien 

asettamiselle sen mukaisesti annetaan vaatimukset, jotka soveltuvat hyvin 

terveydenhuollon tietojenkäsittelyyn. VAHTI-ohjeet puolestaan on tehty selkeästi 

suomalaista lainsäädäntöä silmälläpitäen. Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on mm. 

Henkilötietolaki, jonka määräyksiä lait ja asetukset esimerkiksi potilasasiakirjojen 

käsittelystä täydentävät. Näin ollen voi pitää loogisenakin, ettei VAHTI-ohjeissakaan ole 

terveydenhuollon tietojenkäsittelyä koskevien lakien kanssa ristiriitaisia suosituksia. 

Myöskään ISO/IEC 27001 -standardissa ei ole hallintakeinoja jotka olisivat ristiriidassa 

potilastietojen käsittelyä koskevien lakien kanssa. Standardissa ohjeistetaan luokittelemaan 

käsiteltävät tiedot asianmukaisesti ja käsittelemään niitä kunkin turvallisuusluokituksen 

edellyttämillä käytännöillä. Lisäksi ohjeistetaan laatiminen erityinen 
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pääsynhallintapolitiikka. Lokitietojen käsittelyyn terveydenhuollossa liittyy erityispiirteitä, 

sillä lokit sisältävät toisaalta potilastietoja mutta toisaalta ne muodostavat myös 

terveydenhuoltoyksikön henkilökuntaa koskevan henkilörekisterin. ISO/IEC 27001 -

standardissa edellytetään kattavaa lokitusta ja lokitietojen katselmuksia, mutta 

katselmuksiin saattaa terveydenhuollossa liittyä omia rajoituksiaan sen suhteen, ketkä näitä 

tietoja voivat katsoa ja käsitellä.   

 

Selviä ristiriitaisuuksia potilastietojen käsittelyyn liittyvien lakien ja ISO/IEC 27001 -

standardin välillä ei kuitenkaan löydy, vaan ISO/IEC 27001 -standardissa on pikemminkin 

hyvinkin tarkkaan ohjeistettu suunnittelemaan toimintaprosessit siten, että kulloisenkin 

datan edellyttämä tietoturvataso tulee toteutetuksi. Terveydenhuollon tulkintaohje ISO 

27799 korostaa vielä osaltaan lisää periaatetta toimia paikallisten lakien ja asetusten 

mukaisesti. Vaikka kyseessä on kansainvälinen standardi, sen ohjeistuksessa ei myöskään 

ole havaittavissa sellaisia vaatimuksia potilastietojen käsittelystä, jotka olisivat selvästi 

ristiriidassa suomalaisen lainsäädännön kanssa. 

 

KanTa-hanke: 

 

Edellä on todettu, ettei suomalainen lainsäädäntö aseta tarkkoja vaatimuksia tekniselle 

tietoturvalle, vaikkakin ohjaa potilastietojen käsittelyä etenkin tietosuojan osalta vahvasti. 

Viime vuosina teknisiä tietoturvavaatimuksia on kuitenkin tuotu terveydenhuollon 

toimintakentälle KanTa-hankkeen myötä (ks. luku 3.2). KanTa-hankkeeseen liittyy 

velvoite laatia tietosuojan Omavalvontasuunnitelma silloin kun liitytään kansallisiin, 

THL:n hallinnoimiin ja Kelan ylläpitämiin potilasrekisteripalveluihin. Tämä 

Omavalvontasuunnitelma pitää sisällään tekniseen tietoturvaan liittyviä määrityksiä ja 

THL on julkaissut Omavalvontasuunnitelman sisällöstä tässä työssä aiemmin esitellyn 

mallirungon. Mallirunko on luonteeltaan informatiivinen eli sisällön ei tarvitse olla 

tarkalleen sen mukainen. Informatiivisen rungon mukaan omavalvontasuunnitelmassa olisi 

asianmukaista selvittää: 
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● Yleiset tietoturvakäytännöt joihin sisältyy mm koulutus, ohjeistus, 

toimintamallien koulutus, tietojärjestelmäkoulutus, riittävän kokemuksen 

takaaminen ja ohjeistukset potilastietojen käsittelystä. 

● Käyttöympäristön ja yleisten ohjelmien yhteiset tietoturvakäytännöt, joihin 

sisältyy mm. menettelyt virhe- ja ongelmatilanteissa, käyttöohjeiden hallinnointi ja 

saaatavuus, kuvaukset järjestelmien asennus- ja ylläpitokäytännöistä, tilojen, 

työasemien sekä tallennusvälineiden ja tulosteiden turvallisuus. 

● Käyttövaltuuksien, pääsynhallinnan ja käytön seurannan yleiset käytännöt, 

joihin sisältyy mm. käyttäjäryhmittelyn, käyttövaltuushallinnan ja seurannan 

käytännöt. 

● KanTa-palvelujen käytön tietoturvakäytännöt, johon sisältyy kuvaukset 

nimenomaan KanTa-palveluihin liittyvistä käytännöistä (edelliset kohdat koskevat 

organisaation muutakin toimintaa) 

● Tietojärjestelmäluettelo luokiteltuna. 

● Tietojärjestelmäkohtaiset ohjeet ja suunnitelmat. 

 

Kun näitä omavalvontasuunnitelman laatimisen suosituksia ja lakivaatimuksia verrataan 

SOGP-, VAHTI- ja ISO/IEC 27001 -järjestelmien tietoturvakriteereihin, huomataan että 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät kattavat nämä samat aihepiirit, joskin 

hallintajärjestelmästandardit osittain vievät tarkastelua vielä hieman laajemmalle 

kattavuusalueelle. Toisaalta hallintajärjestelmät eivät sisällä spesifisesti juuri KanTaan 

liittyviä asioita. Käytännössä voidaan kuitenkin todeta, että toteuttamalla täysimittaisesti 

joko SOGP-, VAHTI-ohjeiden tai ISO/IEC 27001 -standardin mukainen 

tietoturvallisuuden hallinta, samaa järjestelmää voidaan pääsääntöisesti hyödyntää 

lakisääteisessä omavalvonnan kuvaamisessa koostamalla Omavalvontasuunnitelmaan 

esimerkiksi viitteet dokumentteihin jotka tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä 

sisältävät Omavalvontasuunnitelmassa vaaditut asiat. Tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän käyttöönoton voidaan siis todeta osaltaan tukevan hyvin mahdollista 

KanTa-arkistoon liittymistä ja toisaalta KanTa-arkistoon liittyminen osaltaan tukee 

mahdollista myöhempää tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönottoa. 
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Johtamishaasteet: 

 

Luvussa 3.2 viitattiin myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän käyttöönottoon 

liittyviin johtamishaasteisiin. Kuten edellä on käynyt ilmi, osa tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmistä sisältää varsinaisten tietoturvallisuuskriteerien lisäksi myös 

menetelmäohjeita hallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi organisaatiossa. Tässä 

tarkasteltavista hallintajärjestelmistä SOGP ei sisällä menetelmäohjeita (joskin standardin 

ulkopuolinen erillinen soveltamisopas on saatavilla). VAHTI-ohjeet ja ISO/IEC 27001 

puolestaan sisältävät laatukriteerien ohella ohjeistuksia siitä, miten itse hallintajärjestelmän 

hallinnollinen implementointi tulisi suorittaa. Tässä kappaleessa on tavoitteena selvittää, 

sisältävätkö hallintajärjestelmien implementointiohjeet sellaisia ohjeistuksia, jotka 

huomioisivat erilaiset organisaatiokulttuurit ja helpottaisivat tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvää yleis- ja muutosjohtamista. 

 

ISO/IEC 27001 sisältää vaatimuksen (4.1), jonka mukaisesti organisaation tulee huomioida 

mm. sisäiset asiat, jotka vaikuttavat sen kykyyn saavuttaa tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmältä halutut tulokset. Standardissa on ajateltu erityisesti 

riskienhallintanäkökulmaa, sillä tässä kohdassa viitataan erilliseen riskienhallinnan 

standardiin ISO/IEC 31000:2009. Johtajuutta käsittelevässä luvussa lisäksi korostetaan 

hallintajärjestelmän integrointia mm. organisaation strategiaan, prosesseihin ja viestintään. 

Tarkkoja ohjeita siitä miten tämä integrointi tulisi tehdä ei anneta. Voidaan kuitenkin 

arvella, että standardin edellyttämät toimenpiteet ovat omiaan tukemaan kunkin toimialan 

toimintakulttuurin huomiointia hallintajärjestelmän implementoinnissa, kun 

hallintajärjestelmä liitetään osaksi organisaation toimintaa. Ohjeistukset ovat kuitenkin 

näiltä osin erittäin yleisluontoisia ja edellyttävät lähinnä että nämä näkökulmat on tavalla 

tai toisella huomioitu järjestelmän implementoinnissa. VAHTI-ohjeissa tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän implementointiohjeena toimivassa ohjeasiakirjassa “2/2014 

Tietoturvallisuuden arviointiohje” ei suoraan viitata toimintakulttuuriin liittyviin 

seikkoihin, mutta eräissä muissa yksittäisissä VAHTI-ohjeissa toimintakulttuurin 

merkitykseen viitataan - muun muassa henkilöstöturvallisuutta koskevassa suosituksessa. 

Kaiken kaikkiaan ISO/IEC 27001 ilmaisee hieman selkeämmin mukautumistarpeet 

organisaatiokulttuuriin, mutta kovin voimakkaasti mikään tässä työssä esitellyistä 
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tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä ei tarjoa tukea organisaatiokulttuuriin liittyvien 

haasteiden voittamiseksi järjestelmän implementoinnissa.  

 

5.3 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän valinta 

esimerkkiorganisaatiolle 

Tässä työssä lopputavoitteena oli soveltuvan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

valitseminen esimerkkiorganisaatiolle. Esimerkkiorganisaation esittelyssä todettiin 

yrityksen olevan parhaillaan strategisessa muutostilanteessa, jossa sen strategia, 

yhtiömuoto ja asiakaskunta ovat muuttuneet tai muuttumassa. Lisäksi todettiin muun 

muassa toiminnan luonteen ostopalvelutuottajana asettavan omia reunaehtojaan 

tietoturvallisuusjärjestelyille erityisesti käsiteltävien potilastietojen osalta.  

 

Luvussa 3.5 asetettiin priorisoidut kriteerit tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

valinnalle. Korkeimmalla prioriteetilla valintaperusteissa oli hallintajärjestelmän kattavuus, 

jonka osalta oli asetettu vaatimukseksi, että järjestelmän tulee kattaa koko organisaation 

toiminta. Tällä perusteella kattavuudeltaan rajoitetummat, IT-tuotekehitysprosesseihin 

paremmin soveltuvat TCSEC, ITSEC ja Common Criteria rajattiin tarkastelun ulkopuolelle 

jo aiemmin tässä työssä.  

 

Toisena valintaperusteena oli mukautuvuus suomalaisen terveydenhuollon ja KanTa-

hankkeen regulatorisiin vaatimuksiin. Esimerkkiyritystä koskevat kaikki tässä työssä 

esitellyt terveydenhuollon regulatoriset vaatimukset, jotka ovat yleispäteviä koko 

toimialalle. Lisäksi on huomioitava esimerkkiorganisaation vireillä oleva lakisääteinen 

liittyminen kansalliseen KanTa-arkistoon ja siihen liittyvät valtiollisten instanssien 

asettamat tietoturva- ja tietosuojavaateet. Esimerkkiyritykselle on erityisen tärkeää, että 

juuri terveydenhuollon erityistarpeet tietoturva-asioissa saadaan nostettua esiin 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä, jotta toimialan erityispiirteet tulevat 

huomioiduksi tietoturvajärjestelyjen käyttöönotossa ja hallinnassa. Tässä työssä esitellyistä 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä terveydenhuollon näkökulma tulee erityisesti esiin 

ainoastaan ISO/IEC 27001 -standardissa, johon liittyy kokonaan oma tulkintaohjeensa ISO 

27799 pelkästään terveydenhuoltoa varten. ISO 27799 on kansainvälinen standardi eli se ei 
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huomioi erityisesti suomalaisia tarpeita, mutta ISO/IEC 27001 -standardia voi tässä 

mielessä pitää kuitenkin huomattavasti erikoistuneempana terveydenhuollon tarpeisiin kuin 

SOGP-standardia tai VAHTI-ohjeita, kunhan käyttöönottoon liitetään tuo 

terveydenhuollon tulkintaohje. 

 

Lisäksi esimerkkiorganisaatiolle on tärkeää, että eri sidosryhmien ja 

sopimuskumppaneiden asettamat tietoturvavaateet sekä ylipäätään tiivis toiminta (yhteiset 

asiakasprosessit) yhteistyökumppaneiden kanssa tulevat myös systemaattisesti 

huomioiduiksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä. Hallintajärjestelmä ei saa 

keskittyä pelkästään organisaation sisäiseen toimintaan vaan organisaatiorajat ylittävätkin 

prosessit tietoturvavaatimuksineen on huomioitava. Tämä olikin kolmantena kohtana 

luvussa 3.5 esitetyissä priorisoiduissa valintaperusteissa. ISO/IEC 27001 -standardi sisältää 

myös vaatimukset ulkoisten sidosryhmien asettamien tietoturvatarpeiden huomioimiseen, 

mikä sisältää organisaatiorajat ylittävät toimintaprosessit. Tässä mielessä myöskin SOGP 

ja VAHTI-ohjeistukset täyttävät esimerkkiorganisaation tarpeet kohtuullisesti. VAHTI-

ohjeistuksista löytyy tietoturvaohjeita esimerkiksi ulkoistustilanteisiin, mutta lopulliset 

kriteerit tietysti riippuvat siitä mikä viitekehys tietoturvallisuuden hallinnalle valitaan. 

SOGP puolestaan huomioi organisaatioiden väliset tilanteet varsin yleisellä tasolla mm. 

ohjaamalla mm. tekemään riskianalyysit kolmansien osapuolten kanssa tehdyille 

sopimuksille, sen kummemmin tarkentamatta analyysien sisältöä. ISO/IEC 27001 

käsittelee organisaatioiden välisiä järjestelyjä kuitenkin ehkä laajimmin, sillä sitä voidaan 

täydentää muilla riskienhallinnan ISO-standardeilla jotka laajentavat tarkastelua 

merkittävästi ja joihin osittain viitataankin ISO/IEC 27001 –standardissa. 

 

Neljäntenä valintakriteerinä oli vielä mukautettavuus organisaatioon. Kuten edellisessä 

luvussa todettiin, mikään esitellyistä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmistä ei anna kovin 

vahvaa tukea käyttöönottoon liittyviin johtamishaasteisiin. Mukautettavuutta voi palvella 

kuitenkin myös hallintajärjestelmän hallinnollisen toteutuksen skaalattavuudella eri 

kokoisille organisaatioille. Erityisesti ISO/IEC 27001 tulkintaohjestandardeineen ja muine 

oheisstandardeineen on varsin laaja kokonaisuus jonka toteuttaminen ja sisäisen 

laadunkehittämisen organisoiminen voi pienelle tai keskisuurelle organisaatiolle olla raskas 

projekti, tai ainakin vaatia runsaasti standardin vaatimusten sovittamista 
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kohdeorganisaation mukaiseen mittakaavaan. SOGP on laajuudestaan huolimatta 

mahdollista toteuttaa kevyemmin, sillä se jättää toteuttajalle paljon omaa päätösvaltaa 

hallintajärjestelmän käytännön organisoinnin suhteen. Sama pätee myös VAHTI-ohjeiden 

mukaiseen tietoturvallisuuden hallintaan, sillä lopullisen viitekehysmallin valinta jätetään 

suosituksissa avoimeksi ja se voidaan valita kulloisellekin organisaatiolle sopivaksi.  

 

Mukautuvuuden kannalta ISO/IEC 27001 ei siis välttämättä ole paras vaihtoehto, mutta 

koska sen kuitenkin arvioitiin täyttävän parhaiten korkeammalla prioriteetilla olleet 

luvussa 3.5 esitetyt muut valintakriteerit, päädytään tässä lopputulemana pitämään 

ISO/IEC 27001 –järjestelmää parhaana valintana esimerkkiyrityksen mahdollisen tulevan 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän viitekehykseksi ja prosessimalliksi.  

 

Esimerkkiyritys on varsin pieni, sillä kyseessä on vain yksittäinen toimipiste jossa 

työskentelee noin 130 henkeä. Isommista terveydenhuollon organisaatioista poiketen 

esimerkkiorganisaation rakenne ei ole kovin hierarkkinen, vaan organisaatiokerroksia on 

vähän. Organisaatio kykenee toimimaan varsin dynaamisesti organisaatiorakenteensa ja 

pienen kokonsa (n. 130 työntekijää) vuoksi ja organisaatiolla on jo ennestään pitkä 

kokemus laadunhallintaprosesseista SHQS-järjestelmän muodossa. Odotettavissa siis on, 

että ISO/IEC 27001 -hallintajärjestelmä olisi mahdollisesti laajuudestaan huolimatta 

sulautettavissa osaksi organisaation toimintakulttuuria.  

 

5.4 Tulevat kehitysnäkymät 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät ovat jatkuvasti kehittyvä tietoturvallisuuden ja 

riskienhallinnan osa-alue. Nykyisiä hallintajärjestelmästandardeja päivitetään ja 

tulevaisuudessa mahdollisesti luodaan vielä kokonaan uusia standardeja.  

 

Tässä työssä esitettyjen standardien TCSEC ja ITSEC osalta kehityspolku on johtanut 

näiden standardien korvautumiseen pitkälti Common Criterialla. Common Criterian 

kehittämistyö on edelleen aktiivista, ja yhteistyöelin CCRA Management Committee on 

ilmoittanut visiokseen (CCRAVision, 2016) kehittää yhdenmukaisia määritelmiä 

turvallisuusvaatimuksille siten, että tietyt vaatimukset voitaisiin yhdenmukaisesti kohdistaa 
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tiettyyn tuoteryhmään. Yhteistyötahot kehittäisivät vision mukaisesti siis yhteisiä 

Protection Profileja. Myös vuosittaiset kehittämiskonferenssit jatkuvat edelleen. 

 

SOGP on myös edelleen aktiivisesti kehittyvä standardi. Standardia on viimeksi päivitetty 

vuonna 2014. ISF järjestää seuraavan maailmankongressin tietoturvaratkaisuiden 

kehittämiseksi lokakuussa 2016 ja lisäksi kehittämistyö tapahtuu useissa ISF:n sisäisissä 

työryhmissä (ISFKn, 2016). ISF ei kuitenkaan tiedota kehittämisvisioista julkisesti ja 

heidän tutkimusaineistonsa ovat ainoastaan ISF:n jäsenten saatavilla. 

 

VAHTI-ohjeet ovat myöskin edelleen kehittyvä ohjekokoelma. Valtionhallinnon VAHTI-

ryhmä toimii edelleen aktiivisesti ja kehittää uusia suosituksia sekä päivittää vanhoja eri 

yhteistyötahojen kanssa (VM, 2016). VAHTI:n toiminta perustuu valtion 

kyberturvallisuusstrategiaan (VAHTI-toimintasuunnitelma, 2015-2016). 

 

ISO/IEC 27000 -standardiperhe on myöskin edelleen kehittyvä ja laajentuva sarja. 

Esimerkiksi terveydenhuollon tulkintaohjeesta ISO 27799 on parhaillaan 

hyväksyntämenettelyssä päivitetty versio (ISO, 2016). Myös useita muita standardiperheen 

standardeja on päivitysprosessin eri vaiheissa, mutta päästandardi ISO/IEC 27001 ei tämän 

työn kirjoittamishetkellä ole ISO:n päivittämisprosessissa. ISO-standardeja kehitetään 

erikseen nimettyjen kehittämiskomiteoiden toimesta noudattaen ISO:n periaatteita, joiden 

mukaan (1) ISO:n standardit vastaavat markkinoiden tarpeisiin, (2) ISO-standardit 

perustuvat maailmanlaajuisiin asiantuntijalausuntoihin, (3) ISO-standardit kehitetään 

monitahoisin kehittämisjoukoin, joissa on mukana edustuksia eri viiteryhmistä ja (4) ISO-

standardit perustuvat konsensukseen. Esimerkiksi ISO/IEC 27001 -standardiperhettä 

kehittää komitea nimeltä ISO/IEC JTC 1/SC 27 (JTC=Joint Technical Committee, 

SC=Subcommittee) 

 

Tietoturvavaatimukset terveydenhuollossa tulevat varmasti kasvamaan mobiiliteknologian, 

digitalisaation ja verkkoasioinnin lisääntymisen myötä. Lisäksi lainsäädännölliset 

vaatimukset kovenevat; tekeillä on muun muassa luvussa 3.2 esitetty EU:n 

tietosuojauudistus, joka tulee asettamaan vaatimuksia jäsenvaltioiden tietoturvalakien 

tiukentamiselle. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille on siis eittämättä tarvetta 
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jatkossakin. Sertifioinneilla terveydenhuollon palvelutuottajat kykenevät osoittamaan 

noudattamansa hyvän tietoturvallisuuden tason. 

 

5.5 Työlle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

Tässä työssä esiteltiin kuusi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämallia. Tavoitteiksi 

asetettiin eräiden tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämallien rakenteen ja kattavuuden 

vertailu, arviointi niiden soveltuvuudesta terveydenhoitoalan erityistarpeisiin sekä 

parhaiten soveltuvan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämallin valitseminen 

esimerkkiorganisaatiolle.  

 

Työssä luotiin yleiskatsaus eräistä tunnetuista tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien 

malleista. Hallintajärjestelmämallien rakennetta, kattavuutta, sisältöä ja 

sertifiointijärjestelyjä vertailtiin käyttäen apuna aiemmista tutkimuksista sovellettuja 

vertailunäkökulmia. Lisäksi peilattiin järjestelmien soveltuvuutta terveydenhoitoalalle 

alaan liittyviä lakisääteisiä ja muita vaatimuksia vasten. Lopputuloksena luotiin kuva 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien soveltuvuudesta terveysalalle ja valittiin 

esimerkkiorganisaatiolle tarkastelun perusteella parhaiten soveltuva tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmä. 

 

Haasteena työn toteuttamisessa oli sopivan metodologian löytäminen, jolla voitaisiin 

analyyttisesti arvioida eri tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien soveltuvuutta tietylle 

toimialalle, tässä tapauksessa terveydenhuoltoon. Työssä päädyttiin soveltamaan hieman 

yksinkertaistettuna kahta aiemmissa tutkimuksissa käytettyä vertailumallia, joissa 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä oli vertailtu määrättyjen näkökulmien pohjalta. 

Näistä menetelmistä huolimatta juuri terveydenhuoltoon parhaiten soveltuvan järjestelmän 

valinta jäi pitkälti vertailijan oman intuition varaan. Toisena haasteena oli, ettei 

hallintajärjestelmämallien uusimpia versioita kaikilta osin ollut vapaasti saatavilla, minkä 

vuoksi jouduttiin tässä työssä SOGP:n osalta käyttämään standardin vanhaa, yleiseen 

käyttöön vapautettua versiota. 

 

Jatkokehitysmahdollisuutena voidaan nähdä tarkastelun laajentaminen koskemaan 

yleisemminkin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien mukautuvuutta toimialakohtaisiin 
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konteksteihin. Lisäksi esimerkiksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sisältämien 

konkreettisten tietoturvan teknisten toteuttamiskeinojen kattavuutta suhteessa 

tietoturvariskeihin voisi erikseen analysoida. Myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

implementoinnin johtamishaasteiden pohdintaa voisi eräänä jatkokehityskohteena 

syventää. 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hyvän tietoturvallisuuden tason saavuttaminen organisaatioissa muodostaa mittavan 

teknisen, mutta myös organisatorisen ja hallinnollisen haasteen. Tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmät eli ISMS-järjestelmät ovat organisaation riskienhallinta- ja 

laatujärjestelmään liitettäviä erikoistuneita prosessi- ja laatukriteeriviitekehyksiä jotka 

kattavat muun muassa tietoturvallisuuden organisoinnin, tietoturvapolitiikat, suunnittelun, 

vastuutukset, menettelytavat, toimintaprosessit sekä resursoinnin.  Tämän työn tavoitteena 

oli esitellä eräitä käytettävissä olevia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämalleja, 

vertailla niiden rakennetta, kattavuutta ja soveltuvuutta terveydenhuoltoalan 

erityistarpeisiin sekä valita parhaiten soveltuva hallintajärjestelmämalli 

esimerkkiyritykselle. Esimerkkiyrityksenä oli julkisomisteinen vaativaan kuntoutukseen 

erikoistunut yritys.  

 

Työssä esiteltiin terveydenhuoltoalaan ja esimerkkiyritykseen liittyviä tietoturvaan 

kohdistuvia erityistarpeita, jotka aiheutuvat muun muassa vallitsevista laeista ja 

asetuksista, kansallisesta KanTa-tietojärjestelmähankkeesta sekä esimerkkiyrityksen 

strategisista tarpeista. Esiteltiin kuusi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämallia, joita 

vertailtiin mm. rakenteen, kattavuuden ja sertifiointijärjestelyjen osalta sekä arvioitiin 

niiden soveltuvuutta terveydenhuoltoalan ja esimerkkiyrityksen tarpeisiin. Esiteltyjä 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämalleja olivat TCSEC, ITSEC, Common Criteria, 

SOGP, valtionhallinnon VAHTI-ohjeet sekä ISO/IEC 27000 -standardiperhe. Näitä 

hallintajärjestelmiä vertailtiin aluksi Susanto et al:n aiemmassa tutkimuksessa käyttämien 

11EC-hallintakeinoalueen pohjalta. Hallintajärjestelmissä todettiin eroavuuksia rakenteen, 

kattavuuden ja soveltuvuusalueen suhteen. TCSEC, ITSEC ja Common Criteria -

standardien todettiin olevan sisällöltään muita tarkasteltuja hallintajärjestelmästandardeja 
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suppeampia ja soveltuvan lähinnä tekniseen tuotekehitystoimintaan. Nämä standardit 

pudotettiin pois jatkotarkastelusta koska lopputavoitteena oli etsiä nimenomaan 

terveydenhuollon organisaation toimintaan soveltuva tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmä. Jäljelle jääneitä SOGP-, VAHTI- ja ISO/IEC 27001 -järjestelmiä 

vertailtiin vielä erikseen ja arvioitiin niiden soveltuvuutta terveydenhuollon toimialalle 

alan erityisvaatimuksia vasten. Lopputuloksena esimerkkiorganisaation tarpeisiin parhaiten 

soveltuvaksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämalliksi valittiin ISO/IEC 27001. 

 

Eräiksi mahdollisiksi jatkotutkimuskohteiksi todettiin tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmien sovitettavuus toimialakohtaisiin konteksteihin, standardien esittämien 

tietoturvan toteuttamiskeinojen kattavuuden arviointia suhteessa riskeihin sekä 

hallintajärjestelmien käyttöönottoon liittyvät johtamishaasteet. 
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LIITE 1. ISO 27000 -STANDARDIPERHE 
 

Alla olevassa luettelossa on listattu tämän työn kirjoittamishetkellä julkaistut valmiit ISO 

27000 -perheen standardit (ISO, 2016): 

 

ISO/IEC 27000  Overview and vocabulary 

ISO/IEC 27001  Requirements.  

ISO/IEC 27002  Code of practice for information security management. 

ISO/IEC 27003  Information security management system implementation  

guidance 

ISO/IEC 27004   Measurement 

ISO/IEC 27005  Information security risk management 

ISO/IEC 27006  Requirements for bodies providing audit and certification of  

information security management systems 

ISO/IEC 27007  Guidelines for information security management systems  

auditing  

ISO/IEC TR 27008   Guidance for auditors on ISMS controls  

ISO/IEC 27010  Information security management for inter-sector and  

inter-organizational communications 

ISO/IEC 27011  Information security management guidelines for  

telecommunications organizations based on ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27013  Guideline on the integrated implementation of ISO/IEC  

27001 and ISO/IEC 20000-1 

ISO/IEC 27014  Information security governance 

ISO/IEC TR 27015  Information security management guidelines for financial  

services 

ISO/IEC TR 27016  Organizational economics 

ISO/IEC 27017  Information security management for cloud systems 

ISO/IEC 27018  Code of practice for protection of personally identifiable  

information (PII) in public clouds acting as PII processors 

ISO/IEC TR 27019  Information security management guidelines based on  
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ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the 

energy utility industry 

ISO/IEC TR 27023 Mapping the revised editions of ISO/IEC 27001 and 

ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27031  Guidelines for information and communication technology  

readiness for business continuity 

ISO/IEC 27032  Guideline for cybersecurity 

ISO/IEC 27033-1  Network security - Part 1: Overview and concepts 

ISO/IEC 27033-2  Network security - Part 2: Guidelines for the design and  

implementation of network security 

ISO/IEC 27033-3  Network security - Part 3: Reference networking scenarios -  

Threats, design techniques and control issues 

ISO/IEC 27033-4  Network security -- Part 4: Securing communications  

between networks using security gateways 

ISO/IEC 27033-5  Network security - Part 5: Securing communications across  

networks using Virtual Private Networks (VPNs) 

ISO/IEC 27034-1  Application security - Part 1: Guideline for application  

security 

ISO/IEC 27034-2 Application security – Part 2: Organization normative 

framework 

ISO/IEC 27035 Information security incident management (tarkennetut 

alaosat 1-3 kehitteillä) 

ISO/IEC 27036-1  Information security for supplier relationships - Part 1:  

Overview and concepts 

ISO/IEC 27036-2  Information security for supplier relationships - Part 2:  

Requirements 

ISO/IEC 27036-3  Information security for supplier relationships - Part 3:  

Guidelines for information and communication technology 

supply chain security 

ISO/IEC 27037  Guidelines for identification, collection, acquisition and  

preservation of digital evidence 

ISO/IEC 27038  Specification for digital redactation 
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ISO/IEC 27039 Selection, deployment and operations of intrusion detection  

systems (IDPS) 

ISO/IEC 27040  Storage security 

ISO/IEC 27041  Guidance for assuring suitability and adequacy of incident  

investigative method 

ISO/IEC 27042  Guidelines for the analysis and interpretation of digital  

evidence 

ISO/IEC 27043  Incident investigation principles and processes  

ISO 27799   Information security management in health using ISO/IEC  

27002 (kuuluu erilliseen Health informatics –sarjaan) 

 

Tämän työn kirjoittamishetkellä vielä julkaisemattomia, mutta valmisteilla olevia ISO 

27000 -perheen standardeja ovat lisäksi seuraavat standardit (ISO. 2016): 

 

ISO/IEC 27009 Sector-specific application of ISO 27001 - Requirements 

ISO/IEC 27033-6  Network security part 6: Securing wireless IP network access 

ISO/IEC 27034-3 Application security – Part 3: Application security 

management process 

ISO/IEC 27034-5 Application security – Part 5: Protocols and application 

security controls data structure 

ISO/IEC 27034-6.2 Application security – Part 6: Case studies 

ISO/IEC 27034-7 Application security – Part 7: Application security assurance 

prediction 

ISO/IEC 27036-4  Information security for supplier relationships - Part 4:  

Guidelines for security of cloud services 

ISO/IEC 27050-1  Electronic discovery – Part 1: Overview and concepts 

ISO/IEC 27050-2  Electronic discovery – Part 2: Guidance for governance and  

management of electronic discovery 

ISO/IEC 27050-3  Electronic discovery – Part 3: Code of Practice for electronic  

discovery 

ISO/IEC 27050-4  Electronic discovery – Part 4: ICT readiness for electronic 

    discovery  
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LIITE 2. ISO/IEC27001 TIETOTURVAN 

HALLINTATAVOITTEIDEN JA -KEINOJEN HIERARKIA 
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