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1 JOHDANTO  

 

Yleisen tieto- ja viestintäteknologisen kehityksen johdosta nykypäivän 

yhteiskunnan toiminnot vaativat runsaasti tietoa toimiakseen. Tiedon merkitys 

korostuu niin yksittäisten kansalaisten arkipäiväisissä askareissa kuin myös suurten 

organisaatioiden liiketoiminnan johtamisessa. Tiedon arkipäiväistymisen vuoksi 

sitä on kyettävä suojaamaan, kuten mitä tahansa elintärkeää pääomaa. Tieto- ja 

viestintäteknologian käyttäjien sekä tiedon määrän kasvaessa, kasvaa myös 

tietoturvapoikkeamien määrä. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen 

tilastojen mukaan (Viestintävirasto, 2014) yleisimpien tietoturvapoikkeamien 

tyypit ovat säilyneet samoina vuodesta 2006 lähtien. Kyberturvallisuuskeskukselle 

tehtyjen ilmoitusten mukaan yleisimmät havaitut poikkeamat ovat haittaohjelmat, 

tietomurrot ja ohjelmistoissa olevat haavoittuvuudet. Vuonna 2006 edellä 

mainittuihin kategorioihin liittyviä ilmoituksia tehtiin 668 kappaletta, kun vuonna 

2013 ilmoituksia tehtiin 2522 kappaletta marraskuuhun mennessä. 

Tietoturvapoikkeamien voimakas kasvu tarkoittaa sitä, että tietoturvallisuutta 

uhkaavia tapahtumia on aikaisempaa runsaammin, mutta myös sitä, että 

tietoturvatietoisuus on lisääntynyt, poikkeamat tunnistetaan paremmin ja niistä 

ilmoitetaan aiempaa herkemmin.  

 

Tietoturvallisuus koetaan usein teknisenä asiana, koska siihen liittyvä uutisointi ja 

tilastointi keskittyvät useimmiten haittaohjelmiin, viruksiin sekä 

käyttöjärjestelmien haavoittuvuuksiin. Tekniikan merkitys korostuu myös, koska 

tieto- ja informaatioteknologiaa käyttävien henkilöiden konkreettisin kosketuspinta 

tietoturvallisuuteen on yleensä laitteiden ja palveluiden suojaaminen 

haittaohjelmilta tai väärinkäytöltä. Yritysten tietoturvallisuustyössä on kuitenkin 

muistettava, että se on kokonaisuus, joka liittyy kaikkiin liiketoiminnan osa-

alueisiin ja toimintoihin. Pelkästään tekniset ratkaisut eivät ole riittäviä 

tietoturvallisuuden varmistamiseksi, vaan siihen tarvitaan myös esimerkiksi 

tietoturvatietoista henkilöstöä ja turvallisia toimitiloja. 
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Tietoturvallisuuden tärkeimpänä tavoitteena yrityksissä on turvata liiketoiminnassa 

käytettävän tiedon perusolettamukset – luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys 

(Laaksonen, Nevasalo & Tomula, 2006 s.17; VAHTI 3/2007, s.13). Yritysten 

tietoturvallisuustyöllä suojellaan liiketoiminnassa käsiteltävää tietoa siten, että tieto 

on vain käyttö- ja pääsyoikeudet omaavien henkilöiden käytettävissä, tieto on 

paikkaansa pitävää ja tieto tai tiedonkäsittelyyn tarvittavat palvelut tai järjestelmät 

ovat käytettävissä tarvittaessa.  

 

Tietoturvallisuutta toteutetaan aina yrityksen johdon linjausten mukaisesti 

(Laaksonen, ym. 2006, s.146). Yrityksissä tietoturvallisuuden on oltava jatkuvasti 

ylläpidettävä prosessi, jossa on huomioitu yrityksen omat erityispiirteet, kuten 

toimiala, liiketoimintamalli, yrityskulttuuri ja organisaation koko. Hyvin 

suunniteltu, johdettu ja toteutettu prosessi muodostaa toimivan tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän.  

 

Tämän työn teoreettisena tavoitteena on selvittää, kuinka yrityksen 

tietoturvallisuutta ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvan 

tietoturvaohjeiston dokumentteja kehitetään tietoturvariskien arvioinnin avulla. 

Käytännön osiossa toteutetaan kohdeyrityksessä tietoturvariskien arviointi, 

uudistetaan riskiarvioinnin perusteella kohdeyrityksen tietoturvapolitiikka ja 

tietoturvaohjeet sekä annetaan jatkosuositukset tietoturvallisuuden kehittämiseksi 

ja ylläpitämiseksi. 

 

1.1 Raportin rakenne  

 

Raportin ensimmäisessä luvussa esitellään työn tavoitteet, tutkimuskysymykset, 

tutkimusmenetelmät sekä kohdeyritys. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitetään 

aihealueesta tehdyt aiemmat tutkimukset ja tärkeimmät lähteet, joita on käytetty 

tässä työssä. Ensimmäisessä luvussa on määritelty myös tärkeimmät 

tietoturvallisuuteen liittyvät käsitteet. 
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Työn teoreettinen osuus on käsitelty raportin toisessa luvussa. Luvun tarkoituksena 

on rakentaa teoreettiset tavoitteet käytännön työlle. Tärkeimpänä sisältönä teoriassa 

on tietoturvapolitiikan määrittämiseen ja ylläpitoon sekä riskien arviointiin liittyvät 

kappaleet. Kokonaisuuden hahmottamiseksi teorialuku aloitetaan kuitenkin 

käsittelemällä tietoturvallisuutta korkeammalla tasolla, kuten tietoturvallisuuden 

osa-alueita (luku 2.1) sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää (luku 2.2).  Työn 

ydinaiheita, eli tietoturvapolitiikkaa (luku 2.3) ja riskien arviointia (luku 2.4) 

tutkitaan siis suuremmassa viitekehyksessä. Käsittelyjärjestyksellä pyritään 

luomaan selvä kuva tietoturvallisuuden kehittämisen vaiheista ja 

hallintajärjestelmän viitekehyksestä. Tietoturvapolitiikan teoreettinen tarkastelu 

keskittyy politiikan sisältöön ja ylläpitoon. Niiden lisäksi tutkitaan 

tietoturvapolitiikan roolia hallintajärjestelmän osana, sekä politiikan vaikutusta 

tietoturvallisuuden käytännön toteuttamiseen. Riskien arvioinnissa näkökulma on 

arviointiprosessin eri vaiheissa, sekä kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten 

arviointiperiaatteiden hyödyntämisessä arviointiprosessissa. Teorialuku päättyy 

yhteenvetoon, jossa tiivistäen esitetään tärkeimmät, käytännön työhön vaikuttavat 

havainnot. 

 

Raportin kolmas luku käsittelee käytännön tutkimusta. Luvussa määritellään 

käytännön tutkimuksen ongelma (luku 3.1), kartoitetaan kohdeyrityksen 

tietoturvallisuuden nykytila (luku 3.2), täydennetään tutkimustuloksia 

sähköpostikyselyllä (luku 3.3) ja esitellään kohdeyrityksen tietoturvapolitiikkaan ja 

tietoturvaohjeisiin tehdyt uudistukset (luku 3.4). Alalukujen sisällöt rakentuvat 

pääasiassa kunkin työvaiheen tutkimusmenetelmien esittelystä sekä tulosten 

analysoinnista ja yhteenvedosta. Luvussa ei esitellä valmista tietoturvapolitiikkaa 

tai tietoturvaohjeita, koska ne on luokiteltu yrityksen sisäisiksi dokumenteiksi, 

mutta niiden sisältö otsikkotasolla esitellään. Otsikkotasoa avataan tärkeimmiltä 

osilta, jotta kokonaiskuva uudistettavasta tietoturvaohjeistosta muodostuu.  

 

Johtopäätökset esitellään raportin neljännessä luvussa. Luvussa esitellään työn 

keskeisimmät teoreettiset ja käytännölliset havainnot (luku 4.1) sekä arvioidaan 

tutkimuksen onnistumista tavoitteiden saavuttamisen, käytettyjen 
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tutkimusmenetelmien ja tulosten analysoinnin osalta (luku 4.2). Koska käytännön 

työn tavoite on pieni osa kokonaisvaltaista tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää, 

annetaan organisaatiolle myös suositukset jatkotoimenpiteistä (luku 4.3), joilla se 

voi halutessaan kehittää omaa tietoturvallisuuttaan teorialuvussa esitellyn 

hallintajärjestelmän mallin mukaiseksi.  

 

Raportin yhteenveto on viidennessä luvussa. Yhteenveto on tiivis kuvaus työn 

sisällöstä. Yhteenveto sisältää kuvauksen työn tavoitteista, teoreettisista 

havainnoista, käytännön työn toteuttamisesta ja tuloksista. Yhteenvedossa annetaan 

myös suositukset mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 

 

Raportin lopussa olevista liitteistä löytyvät kyselytutkimusten perusteet. Liitteessä 

1 on tietoturvakyselyn saatekirje, liitteessä 2 ovat tietoturvakyselyn kysymykset. 

Liitteessä 3 on sähköpostikyselyn saate ja liitteessä 4 sähköpostikyselyn 

kysymykset. Liitteessä 5 on kuva Kemppi-konsernin uudistetusta 

tietoturvaorganisaatiosta. 

 

1.2 Käsitteet 

 

Luvussa esitellään työn kannalta keskeisimmät käsitteet. Suomenkielisiä 

määrittelyjä on kattavasti tehnyt valtionvarainministeriön VAHTI- johtoryhmä. 

 

Eheys on ominaisuus joka ilmentää, että tietoa ei ole muutettu ilman valtuuksia. 

Muutokset on kyettävä myös jäljittämään. (VAHTI 8/2008, s.25.) 

 

Luottamuksellisuus on tietojen säilymistä luottamuksellisina ja tietoihin, 

tietojärjestelmiin sekä tietoliikenteeseen kohdistuvien oikeuksien säilymistä 

loukkauksilta ja vaarantumiselta (VAHTI 8/2008, s.60). 

 

Käytettävyys on ominaisuus, jonka mukaan tieto, tietojärjestelmä tai palvelu on 

saatavilla ja hyödynnettävissä haluttuna aikana niille, joilla siihen on oikeus 

(VAHTI 8/2008, s.54). 
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Uhka on haitallinen tapahtuma, joka toteutuessaan aiheuttaa ei-toivotun 

tapahtuman (VAHTI 8/2008, s.122). 

 

Riski on uhan toteutumisesta aiheutuva mahdollisuus menetyksiin tai vahinkoihin. 

Riskin suuruus on uhan toteutumistodennäköisyyden ja vahingon arvon tulo. 

(VAHTI 8/2008, s.80.) 

 

Riskianalyysi on uhkien todennäköisyyden ja niistä aiheutuvien vahinkojen 

arviointia (VAHTI 8/2008, s.80). 

 

Tietoturva on tietoturvallisuuden synonyymi, jota käytetään erityisesti 

yhdyssanoissa (VAHTI 8/2008, s.107). 

 

Tietoturvallisuus koostuu toiminnoista, joilla suojataan tietoa, palveluita, 

järjestelmiä ja tietoliikennettä sekä hallitaan niihin kohdistuvia riskejä. 

Tietoturvallisuuden tavoitteena on turvata tietojen luottamuksellisuus, eheys ja 

käytettävyys laitteisto- ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien sekä tahallisten, 

tuottamuksellisten tai tapaturmaisten tekojen aiheuttamilta vahingoilta. 

Tietoturvallisuus kuuluu kaikkien organisaatioiden perustoimintoihin ja sen 

onnistumiseksi on johdon sitouduttava toimimaan tietoturvaa edistävällä tavalla. 

(VAHTI 3/2007, s.13-16.)  

 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on osa organisaation yleistä 

toimintajärjestelmää ja sen käytön tavoitteena on organisaation hyvä 

tietoturvallisuus. Tietoturvallisuuden johtamis- ja hallintajärjestelmään kuuluu 

muun muassa organisaatiorakenne, toimintapolitiikat, vastuut, menettelytavat ja 

prosessit. (VAHTI 8/2008, s.108.) 

 

Tietoturvaohjeisto on tietoturva-aiheinen ohjekokoelma, joka sisältää kaikki 

yrityksen tietoturvallisuutta ohjaavat asiakirjat, kuten tietoturvapolitiikan ja eri 

kohderyhmille tarkoitetut tietoturvaohjeet. (VAHTI 8/2008, s.126.) 
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Tietoturvapolitiikka on dokumentti, johon perustuvat kaikki organisaation 

tietoturvaohjeet, -suunnitelmat ja -käytännöt. Johdon hyväksymässä dokumentissa 

linjataan tietoturvatoiminnan tavoitteet, vastuut ja toimintaperiaatteet. (VAHTI 

3/2007, s.25.)   

 

Tietoturvapoikkeama on tahallinen tai tahaton, haitallinen tapahtuma, jonka 

seurauksena tietojen ja palvelujen eheys, luottamuksellisuus tai 

tarkoituksenmukainen käytettävyystaso vaarantuu tai saattaa vaarantua (VAHTI 

8/2008, s.110). 

 

Tietoturvariski on tietoon, tietoliikenteeseen tai tietojärjestelmään kohdistuvan 

vahingon vaara (VAHTI 8/2008, s.108). 

 

1.3 Kirjallisuuskatsaus 

 

Työn lähteinä on käytetty englanninkielisiä tieteellisiä julkaisuja, englannin- ja 

suomenkielistä kirjallisuutta sekä kansainvälisiä standardeja. Työssä käytetään 

myös kotimaisten viranomaisten tietoturvallisuutta käsitteleviä julkaisuja. Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa esitellään työssä käytettävät tärkeimmät lähteet. 

 

Kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja on etsitty pääasiassa Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston NELLI-portaalin kautta tietokannoista, kuten EBSCO, 

Elsevier (Science Direct), Emerald Journals ja IEEE. Opinnäytetöitä on etsitty 

LutPub/Doria -tietokannasta ja Google Scholar -hakukoneella. Hakuperusteina on 

käytetty asiasana-, aihe- ja otsikkohakuja tietoturvallisuuteen, tietoturvallisuuden 

johtamiseen, tietoturvariskien hallintaan ja tietoturvariskien tunnistamiseen 

liittyvillä hakusanoilla.  

 

Yleisenä havaintona todettakoon, että tietoturvallisuuteen liittyviä tutkimuksia ja 

julkaisuja on runsaasti saatavilla. Useimmat tutkimuksista keskittyvät kuitenkin 

pääasiassa teknisiin tietoturvaratkaisuihin, jotka eivät ole tämän työn aiheena. 
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Tietoturvapolitiikkaa ja riskien arviointia käsitellään tutkimuksissa useimmiten 

osana yrityksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. 

 

Tietoturvapolitiikkaan ja riskien arviointiin liittyviä suomenkielisiä opinnäytetöitä 

on tehty muutamia pääasiassa ammattikorkeakouluissa. LutPub/Doria -

tietokannasta löytyvät  diplomi- ja pro gradutyöt käsittelevät enimmäkseen 

tietoturvan teknisiä osa-alueita kuten ohjelmistoturvallisuutta (Nieminen, 2003), 

tietoaineistoturvallisuutta (Lehtinen, 2010) ja laiteturvallisuutta (Hirvonsalo, 

2011). Useat tuotantotalouden ja tietotekniikan alan kirjoittajat sivuavat pääaiheen 

käsittelyn ohessa myös tietoturvallisuutta kuten Muukkonen (2010) työssään, jossa 

hän tutkii tuotteen elinkaaren aikaista tiedon hallintaa palvelukeskeisen 

arkkitehtuurin avulla.  

 

Tämän työn aihetta lähimpänä olevia aiheita on käsitelty muutamissa 

ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä. Esimerkiksi Kautola (2013) on teknistä 

näkökulmaa hyödyntäen kehittänyt yritykselle tietoturvapolitiikan uhka- ja 

riskikartoituksen avulla. Saari (2013) puolestaan on laatinut omassa AMK- 

opinnäytetyössään ISO/IEC 27001 -standardiin perustuvan tietoturvakartoituksen 

yritykselle, jonka avulla yritykselle voitaisiin kirjoittaa tietoturvapolitiikka. 

Tietoturvariskejä yrityksen prosesseissa on käsitellyt Reid (2010) AMK-

opinnäytetyössä, kehittäessään yritykselle tietoturvariskien hallintamallin.  

Opinnäytetöitä, joissa yhdistettäisi riskien arviointia tietoturvapolitiikan 

uudistamiseen tietoturvallisuuden hallintamallin viitekehyksessä, ei löydetty. 

 

Kotimaista tietoturvallisuuteen liittyvää tietokirjallisuutta on olemassa runsaasti. 

Tässä työssä hyödynnetään Laaksonen ym. (2006) sekä Andreassonin ja Koiviston 

(2013) kirjoja, jotka käsittelevät kokonaisvaltaisesti tietoturvallisuuden johtamista. 

Molemmat kirjat ovat käytännön läheisiä läpileikkauksia tietoturvallisuuden 

suunnittelusta, johtamisesta ja hallinnasta. Niissä määritellään yksityiskohtaisesti 

tietoturvallisuuteen ja tietoturvariskien hallintaan liittyvät roolit ja vastuut 

organisaatioissa, tietoturvallisuuden kaikki osa-alueet huomioiden. 

Englanninkielisinä vastineina näille teoksille voidaan pitää Barmanin (2002) ja 
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Bacikin (2008) julkaisuja, jotka niin ikään käsittelevät kokonaisvaltaista 

tietoturvallisuuden suunnittelua ja johtamista. Barmanin (2002) työn painopiste on 

erilaisten politiikkojen kirjoittamisessa ja siinä annetaan useita käytännöllisiä 

esimerkkejä huolellisine perusteluineen. Bacik (2008) puolestaan painottaa 

tietoturvapolitiikoista koostuvaa arkkitehtuuria, tietoturvaohjeistoa, jonka avulla 

organisaatiot voivat luoda tietoturvallista toimintakulttuuria. Kaikki edellä mainitut 

kirjat ovat yleishyödyllisiä teoksia niille, jotka työskentelevät yrityksissä tai 

julkishallinnon organisaatioissa tietohallinnon ja tietoturvallisuuden parissa.  

 

Tietoturvallisuuteen liittyvät tärkeimmät kansainväliset standardit ovat 

standardointiorganisaatioiden ISO (International Organization for Standardization) 

ja IEC (International Electrotechnical Commission) standardit ISO/IEC 27001 ja 

ISO/IEC27002. ISO/IEC 27001 on tietoturvallisuuden vaatimusstandardi, jonka 

avulla organisaatiot voivat kehittää tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ja sen 

osana myös tietoturvapolitiikan. ISO/IEC 27002 on soveltamisstandardi, joka 

määrittää tarkemmin miten ISO/IEC27001:n vaatimukset saavutetaan. (ISO/IEC 

27001:2013, ISO 27002:2013, Andreasson & Koivisto, 2013, s.36-37.) 

 

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen ylläpitämistä internetsivuista löytyy 

ajankohtaista tietoa tietoturvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ja tapahtumista 

(Viestintävirasto, 2014). Ohjeita tietoturvallisen organisaation kehittämiseksi 

löytyy Valtionvarainministeriön perustaman Valtionhallinnon tieto- ja 

kyberturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) verkkosivuilta 

(Valtionvarainministeriön VAHTI-johtoryhmä, viitattu 4.3.2014). VAHTI parantaa 

tietoturvallisuutta julkisen hallinnon organisaatioissa ohjaamalla niitä 

tietoturvallisuuteen liittyvillä säädöksillä, ohjeilla ja suosituksilla 

(Valtionvarainministeriö, 2014). VAHTI-ryhmän toimesta Suomessa on koottu 

”yksi maailman kattavimmista yleisistä tietoturvaohjeistoista” (Andreasson & 

Koivisto, 2013, s.31). Siksi sen merkitystä ei kannata väheksyä myöskään 

yksityisen sektorin organisaatioiden tietoturvan kehittämisessä. VAHTI-

ohjeistuksista tässä työssä hyödynnetään seuraavia ohjeita: 
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 Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi 

valtionhallinnossa, (VAHTI 7/2003) 

 Tietoturvallisuudella tuloksia, yleisohje tietoturvallisuuden johtamiseen ja 

hallintaan, (VAHTI 3/2007) 

 Tärkein tekijä on ihminen- henkilöstöturvallisuus osana tietoturvallisuutta, 

(VAHTI 2/2008) 

 Valtionhallinnon tietoturvasanasto, (VAHTI 8/2008) 

 Johdon tietoturvaopas, (VAHTI 3/2012) 

 Henkilöstön tietoturvaohje, (VAHTI 4/2013) 

 

Tietoturvapolitiikan kehittämistä osana tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää on 

käsitelty useissa tieteellisissä julkaisuissa. Esimerkiksi Knapp, Morris, Marshall ja 

Byrd (2009) ovat esitelleet prosessimallin, jonka avulla organisaatio voi kehittää ja 

ylläpitää omaan liiketoimintaansa sopivaa tietoturvapolitiikkaa. Prosessimallissa 

on vaiheistettu tärkeimmät tekijät, joilla organisaatio voi edistää tietoturvallisen 

toimintakulttuurin luomista omaan liiketoimintaansa. Tietoturvapolitiikka 

muodostaa perusteet kaikille muille tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

osioille, kuten tietoturvakoulutukset, tietoturvaohjeet ja toimintamallit (Von Solms 

& Von Solms, 2004).  

 

Tietoturvapolitiikan sisältöä ja rakennetta on käsitelty useiden tutkimusten 

sivujuonteina. Tutkijat ovat muun muassa painottaneet, että tietoturvapolitiikan 

vaatimusten on oltava sellaiset, että niitä kyetään käytännössä noudattamaan 

(Knapp ym., 2009; Puhakainen & Siponen, 2010; Bulgurcu, Cavusoglu & 

Benbasat, 2010). Vaatimukset, joita ei voida noudattaa, vievät uskottavuuden myös 

niiltä vaatimuksilta jotka olisivat noudatettavissa (Puhakainen & Siponen, 2010). 

Vaatimukset sovelletaan käytäntöön tietoturvaohjeiden avulla, joissa annetaan 

yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Niiden avulla työntekijöiden on kyettävä 

hahmottamaan omaan tehtäväänsä liittyvät tietoturvariskit sekä käyttäytymään 

tietoturvatietoisesti (Bulgurcu ym., 2010). Omaan tehtävään liittyvien, 

konkreettisten tietoturvariskien ymmärtäminen on myös Rheen, Ryun ja Kimin 

(2012) tutkimuksen mukaan avainasemassa, jotta työntekijät välittäisivät 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuus/53828/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuus/53828/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/05_valtionhallinnon_tietoturvallisuus/20131122Henkil/name.jsp
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tietoturvasta. Puhakainen ja Siponen (2010) korostavat myös perusteellisen 

tietoturvakoulutuksen merkitystä, jotta tietoturvallinen toimintakulttuuri pysyy ajan 

tasalla. Tietoturvapolitiikankin on pysyttävä ajan tasalla, jotta se pysyy 

uskottavana. Ilman uskottavuutta politiikkaa ja sen mukaisia ohjeita ei kunnioiteta 

(Knapp ym., 2009).  

 

Tietoturvariskien hallintamalleista ja tietoturvariskien arvioinneista on myös 

julkaistu useita tutkimuksia. Kaikissa aikaisemmin mainituissa kirjallisissa 

lähteissä (Barman 2002; Laaksonen ym., 2006; Bacik, 2008; Andreasson & 

Koivisto, 2013), sekä VAHTI-ohjeessa (VAHTI 7/2003) on käsitelty 

riskiarviointien merkitystä tietoturvapolitiikan kehittämisessä. Riskejä voidaan 

arvioida niin kvantitatiivisilla kuin kvalitatiivisillakin menetelmillä. Shamala, 

Ahmad & Yusoff (2013) ovat vertailleet erilaisia riskiarvio- ja analyysimalleja 

omassa julkaisussaan. Bojanc ja Jerman-Blažič (2008;2013) ovat tutkimuksissaan 

perehtyneet tarkemmin kvantitatiiviseen riskien arviointiin.   

 

1.4 Kohdeyrityksen esittely 

 

Kemppi Oy:n emoyhtiönä toimiva Kemppi Group Oy tarjoaa konserniyhtiöille 

talous- ja tietohallintopalveluita. Konsernilla on yhtiöitä 16 maassa ja työntekijöitä 

noin 630, joista ulkomailla työskenteleviä on noin 180 henkilöä. Kemppi Oy on 

Kemppi Group Oy:n tytäryhtiö, joka on maailman johtavia 

kaarihitsauslaitevalmistajia. Kemppi Oy:n kokonaisvaltaiset, tuottavan hitsauksen 

ratkaisut koostuvat laitteista, ohjelmistoista ja palveluista. Kemppi-konsernin 

liiketoiminnassa korostuu kansainvälisyys: vuonna 2013 Kempin liikevaihto oli 

111 miljoonaa euroa, joista kansainvälisten markkinoiden osuus oli noin 90 %. 

Kemppi Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat Lahdessa, Asikkalassa ja Chennaissa, 

Intiassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Lahden Okeroisissa, jossa sijaitsee 

hitsauslaitteiden tuotantolaitos, myyntiosasto, tutkimus- ja tuotekehitysosasto, sekä 

elektroniikkatehdas. Okeroisissa työskentelee suurin osa konsernin työntekijöistä. 

(Kemppi Group OY, 2014 ; Kemppi OY, 2014.) 
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Työssä uudistettava tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet, sekä työssä tehtävä 

riskien arviointi liittyy koko Kemppi-konsernin liiketoimintaan. Työ toteutetaan 

Kemppi Group Oy:n tietohallinto-osaston alaisuudessa. Vaikka liiketoiminnassa 

korostuu kansainvälisyys, suurin osa työstä toteutetaan Lahden Okeroisissa. Siksi 

työssä painottuu Okeroisissa toteutettavan työn tietoturvallisuus. Kansainvälisyys 

huomioidaan kaikissa työn vaiheissa siten, että ulkomaisten tytäryhtiöiden 

avainhenkilöstö otetaan mukaan kyselytutkimukseen ja uudistettavissa 

tietoturvapolitiikassa sekä tietoturvaohjeissa huomioidaan mahdolliset 

kansainvälisen toiminnan erityispiirteet. (Kemppi Group Oy, 2014; Kemppi Oy, 

2014.) 

 

1.5 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

Työn tavoitteena on vastata päätutkimuskysymykseen joka on: 

 

 ”Miten riskiarviointia hyödynnetään kohdeyrityksen tietoturvapolitiikan ja 

tietoturvaohjeiden uudistamisessa?” 

 

Päätutkimuskysymys sisältää ongelman kehittämistehtävästä, jonka tavoitteena on 

uudistaa kohdeyrityksen nykyinen tietoturvapolitiikka ja siihen perustuvat 

tietoturvaohjeet. Koska tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet ilmentävät yrityksen 

tietoturvallisuustyötä, kehittämistehtävän toteuttaminen edellyttää perehtymistä 

tietoturvallisuuden periaatteisiin, tietoturvallisuuden johtamiseen, tietoturvariskien 

arviointiin, tietoturvapolitiikkaan ja tietoturvaohjeisiin. Dokumenttien 

kehittäminen edellyttää siis syvällisempää ymmärrystä tietoturvallisuustyön 

toteuttamisesta. Jotta kehittämistehtävä kyetään toteuttamaan, on ensin selvitettävä 

alakysymysten avulla, että:  

 

”Miten tietoturvallisuutta toteutetaan yrityksen toiminnoissa?” 

”Mikä on tietoturvapolitiikan rooli yrityksen tietoturvallisuudessa?” 

”Mikä on riskien arvioinnin rooli yrityksen tietoturvallisuudessa?” 

”Miten tietoturvapolitiikkaa voidaan kehittää ja ylläpitää?” 
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”Miten tietoturvariskejä arvioidaan?” 

 

Alakysymykset on muotoiltu siten, että niitä voidaan tutkia sekä teoreettisesti, että 

käytännössä. Käytännön ongelman ratkaiseminen edellyttää, että kysymyksiä on 

ensin tutkittava teoreettisesti. Teorian avulla perehdytään aiheeseen, laaditaan 

käytännön työssä käytettävät kyselyt ja niiden tulkintamallit. Teorian ja käytännön 

välillä tapahtuvan vuorovaikutuksen tarkoituksena ei ole vertailla niitä keskenään, 

vaan teoria tuottaa yksisuuntaisesti perusteita käytännön työlle.  

 

Työn lopputuloksena kohdeyrityksellä on riskiarviointiin perustuvat 

tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden luonnokset, sekä suositukset 

tietoturvapolitiikan ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Tietoturvapolitiikka ja 

tietoturvaohjeet jäävät luonnostasolle, koska niitä ei ehditä hyväksyä 

käyttöönotettavaksi tämän diplomityön tekemiseen käytettävissä olevan ajan 

puitteissa. Luonnosversiot ovat kohdeyrityksen tietohallintopäällikön hyväksymiä 

ja ne voidaan sellaisenaan esitellä yrityksen johtoryhmälle. 

 

Tässä työssä ei käsitellä tietoturvallisuuden teknisiä ratkaisuja teoriassa eikä 

käytännössä. Tietoturvaohjeiston kehittäminen on ensisijaisesti hallinnollisen 

tietoturvan osa-alueelle kuuluvaa kehitystyötä, jonka tarkoitus on edistää 

tietoturvallista toimintakulttuuria konsernin päivittäisissä toiminnoissa. 

 

1.6 Tutkimuksen toteutus  

 

Tutkimus on luonteeltaan soveltava tutkimus, koska sen tavoitteena on ratkaista 

kohdeyrityksellä oleva ongelma. Soveltavassa tutkimuksessa ei yritetä kehittää 

uutta teoriaa, vaan aikaisemmin kehitettyä teoriaa hyödynnetään ongelman 

ratkaisussa. Tässä työssä teoriasta haetaan hyviä käytäntöjä ja periaatteita, joita 

sovelletaan kohdeyrityksen ongelman ratkaisuun. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

1997, s. 129.) 
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Tutkimus sisältää piirteitä sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta 

tutkimuksesta. Työn käytännön osuudessa toteutetaan kyselytutkimuksen avulla 

kvalitatiivinen riskien arviointi. Kyselytutkimuksen tulosten kuvailussa 

hyödynnetään kvantitatiivisissa menetelmissä käytettyjä keinoja, kuten 

prosenttitaulukoita (Hirsjärvi ym., 1997,s.136). Kyselytutkimuksen tuloksia 

täydennetään sähköpostikyselyllä, joka kohdistetaan tarkoituksenmukaisesti niille 

henkilöille, jotka ovat tietoturvallisuuden kehittämisen kannalta avainasemassa. 

Täydentävä tutkimus sisältääkin enemmän piirteitä kvalitatiivisesta tutkimuksesta, 

koska sen analyysissä pyritään selittämään toimintaa ihmisten vastausten 

perusteella (Hirsjärvi ym. 1997, s. 160-162).  

 

Ensimmäisenä toteutettavassa kyselytutkimuksessa aineiston keruussa 

hyödynnetään strukturoituja kyselylomakkeita. Sähköpostikyselyssä aineistoa 

kerätään strukturoidun, avoimen kyselylomakkeen avulla. Kyselytutkimusten 

toteuttaminen kerrotaan yksityiskohtaisemmin luvuissa 3.1 ja 3.2. Kyselyjen avulla 

selvitetään tietoturvallisuuden toteutumista Kemppi-konsernissa ja arvioidaan 

toimintaan liittyviä tietoturvariskejä, jotka uhkaavat tiedon luottamuksellisuutta, 

eheyttä ja käytettävyyttä tietoturvallisuuden eri osa-alueilla.  

 

Kyselytutkimuksen yleisesti tunnettuja haittatekijöitä ovat muun muassa: 

epävarmuus vastaajien suhtautumisesta kyselytutkimukseen, vastaajien 

perehtyneisyys tutkittavaan aiheeseen ja kato (Hirsjärvi ym.,1997, s.190). 

Vastaajien suhtautumista kyselytutkimukseen voidaan parantaa saatekirjeellä tai 

saatesanoilla, joilla selvennetään tutkimuksen tavoitteita ja toteutusta (Vilkka, 

2007, s.80-84). Internetiä hyödyntävän kyselytutkimuksen etuina ovat kuitenkin 

nopeus ja vaivattomuus: sen avulla voidaan saada laaja tutkimusaineisto pienillä 

resursseilla, koska se voidaan lähettää usealle henkilölle ja sillä voidaan kysyä 

useita kysymyksiä (Hirsjärvi ym.,1997, s.191). 

 

Tutkimuksen perusjoukkona on Kemppi-konsernin henkilöstö. Otantaa rajoitettiin 

siten, että tutkittavana joukkona on kohdeyrityksen sähköpostitse tavoitettavissa 

oleva henkilöstö. Otannan ulkopuolelle jäävä joukko koostuu tuotannon 
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työntekijöistä, jotka olisivat olleet vaikeasti tavoitettavissa tutkimuksen resurssit, 

aikataulu ja työmenetelmät huomioiden. Tuotannon näkökulmaa otannassa 

edustavat tuotannon esimiehet ja luottamushenkilöt, joilla on käytössään yrityksen 

sähköpostiosoite. Otannassa painotetaan tietotyötä tekevän henkilöstön 

näkökulmaa, koska heidän roolinsa tietoturvallisuuden toteuttamisessa on 

kokonaisuuden kannalta merkittävämpi, kuin tuotannon työntekijöiden, joiden 

päätehtävä ei ole tiedon käsittely. Otantaan jäävä henkilöstö edustaa kaikkia 

Kemppi-konsernin liiketoiminnan osa-alueita ja henkilöstöryhmiä.  

 

Työ tehdään etätyönä siten, että vain tarvittavat aiheeseen liittyvät palaverit 

pidetään kohdeyrityksessä ja muutoin tiedon välitys hoidetaan sähköpostitse ja 

puhelimitse.  
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2 TIETOTURVALLISUUS YRITYKSISSÄ 

 

Teorialuvun tarkoituksena on antaa lukijalle kuva siitä, miten tietoturvallisuuden 

kokonaisuus toteutetaan yrityksessä. Teorian rakenne ja merkitys käytännön 

tutkimukselle on esitetty kuviossa 1. Kokonaisuuden hahmottamiseksi luvussa 

perehdytään aluksi tietoturvallisuuden osa-alueisiin ja tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmään. Sen jälkeen tutkitaan hallintajärjestelmän viitekehyksessä 

tietoturvaohjeiston roolia ja tietoturvariskien arviointiprosessia sekä riskien 

arviointimenetelmiä. Luvun lopussa olevassa yhteenvedossa linjataan tärkeimmät 

havaitut periaatteet ja tavoitteet, jotka määrittelevät kuinka kohdeyrityksessä 

suoritetaan riskiarvion avulla tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeistusten päivitys.  

 

 

Kuvio 2. Teorian rakenne ja merkitys käytännön tutkimukselle. 

 

2.1 Tietoturvallisuuden osa-alueet  

 

Tietoturvallisuus liittyy organisaation kaikkiin toimintoihin. Se on huomioitava 

niin työntekijöiden käyttäytymisessä kuin toimitilojen valvonnassakin. Tietoturvan 

moniulotteisen luonteen hahmottamiseksi se voidaan jakaa eri osa-alueisiin. Osa-

alueiden sisällön ymmärtäminen auttaa myös yrityksen tietoturvan suunnittelussa 

ja johtamisessa. 

 

Andreassonin ja Koiviston (2013, s.52) mukaan tietoturvallisuus voidaan 

perinteisesti jakaa kahdeksaan eri osa-alueeseen, jotka ovat: 
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 hallinnollinen tietoturva 

 henkilöstöturvallisuus 

 fyysinen turvallisuus 

 tietoliikenneturvallisuus 

 laitteistoturvallisuus 

 ohjelmistoturvallisuus 

 tietoaineistoturvallisuus 

 käyttöturvallisuus. 

 

Hallinnollinen tietoturva luo määritelmänsä mukaisesti perusteet organisaation 

tietoturvakäyttäytymiselle. The Information Security Forum (ISF) määrittelee 

dokumentissaan The Standard of Good Practice for Information Security, että 

hallinnollisen tietoturvan tärkeimmät huomioitavat asiat ovat tietoturvallisuuden 

nykytilan kartoitus, kokonaisvaltainen tietoriskien arviointi, tietoturvan 

toteutumisen seuranta ja sidosryhmien sitouttaminen yrityksen tietoturvallisuuteen. 

Hallinnollisen tietoturvan tuottamat dokumentit ovat tietoturvapolitiikka sekä 

tietoturvaohjelma, joka sisältää riittävän kattavan tietoturvaohjeiston ja 

koulutusohjelman tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi. (ISF, 2013, s.16-17.) 

 

Henkilöstöturvallisuudella pyritään ennaltaehkäisemään henkilöstöstä aiheutuvia 

tietoriskejä. Henkilöstön käyttäytyminen on useiden lähteiden mukaan suuri riski 

tietoturvallisuudelle (Albrechtsen, 2007, s.277; Rhee ym., 2011, s.229). Se on 

ymmärrettävää, koska henkilöstö, joka käsittelee yritykselle kuuluvaa tietoa, 

omalla toiminnallaan ratkaisee, miten tietoturvallisuus käytännössä toteutuu. 

Henkilöstöturvallisuus tarkasteleekin tietoturvaa työympäristön, työtehtävän, 

työntekijän ja organisaation kokonaisuutena. Olennaisena osana 

henkilöstöturvallisuuteen kuuluu tietoturvatietoisuuden kehittäminen ja 

ylläpitäminen tietoturvaperehdytyksillä ja -koulutuksilla sekä yksityiskohtaisten 

tietoturvavastuiden määrittäminen henkilöstölle. Näiden avulla vähennetään 

henkilöstön käyttäytymisestä aiheutuvia tietoturvariskejä. Henkilöstöturvallisuus 

on huomioitava koko työsuhteen elinkaaren ajan. (VAHTI 2/2008, s.19-21.)  
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Fyysisen turvallisuuden tarkoituksena on turvata organisaation tuotanto- ja 

toimitilat sekä niissä sijaitsevat laitteet ja henkilöstö. Fyysisellä turvallisuudella 

varmistetaan häiriötön toimintaympäristö. Fyysisen turvallisuuden uhkia ovat 

esimerkiksi varkaudet, tulipalot, vesivahingot ja sähköhäiriöt (Laaksonen ym., 

2006, s.126). Uhkilta suojaudutaan perinteisin menetelmin kulunvalvonnalla, 

vartioinnilla, valvontajärjestelmillä, sammutusjärjestelmillä ja varavirtalaitteilla, 

mutta myös käyttö- ja toimintaohjeilla, joilla ohjataan henkilöstöä toimimaan 

turvallisella tavalla (Andreasson & Koivisto, 2013, s.52-55). Fyysisen 

turvallisuuden toteuttamisessa on huomioitava myös kulkuoikeuksien 

määritteleminen, vierailijoiden liikkuminen ja häiriötilanteista toipuminen 

(Barman, 2002, s.45-48). 

 

Tietoliikenneturvallisuudella suojataan yrityksen viestintäverkoissa lähetettävän 

tiedon luottamuksellisuutta. Laaksonen ym. (2006, s. 66-67) toteavat, että 

luottamuksellisuuden säilyttäminen edellyttää viestiliikenteen salaamista tai 

viestiverkkojen suojaamista. Siksi tietoliikenneturvallisuuden tärkeimmät 

suojautumiskeinot ovatkin usein teknisiä, kuten salausohjelmia tai fyysisiä, kuten 

rajoitetut verkkorakenteet. Teknisten ja fyysisten suojautumiskeinojen 

toteuttamiseen tarvitaan aina tarkoituksenmukaisia menettelyjä käyttäjien 

todentamiseksi ja riittävää pääsynvalvontaa, jotta voidaan varmistua, että 

asiaankuulumattomat eivät pääse tietoliikenteeseen käsiksi. 

 

Laitteistoturvallisuuden tavoitteena on suojata kaikkia yrityksen tiedon käsittelyyn 

tarvitsemia laitteita niiden elinkaaren ajan. Elinkaariajattelun mukaisesti 

laitteistoturvallisuudessa on huomioitava laitteiden hankinta, asennukset, 

päivitykset, ylläpito, takuut ja turvallinen käytöstä poisto (VAHTI 8/2008, s.59). 

Yleensä laitteistoturvallisuus on huomioitu osana palvelusopimuksia, joiden avulla 

hallinnoidaan yrityksen käyttämiä laitteita. Andreasson ja Koivisto (2013, s.65) 

huomauttavat kuitenkin, että yrityksen kannattaa kriittisimpien laitteiden osalta 

hankkia omavaraisuutta, jotta yritys ei mahdollisessa poikkeustapauksessa ole 

riippuvainen yhteistyökumppanin suorituskyvystä toimittaa uusia laitteita.  

Andreassonin ja Koiviston (2013, s.66) mukaan omien laitteiden käyttäminen 
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työtehtävien hoitamiseen vaikeuttaa laitteistoturvallisuuden hallintaa yrityksissä, 

koska laitteistokirjo on suuri ja niiden keskitetty hallinnointi on haastavaa.  

 

Ohjelmistoturvallisuus on yrityksen käyttämien ohjelmistojen turvallisuuden 

varmistamista niiden elinkaaren ajan. Valtionhallinnon tietoturvasanaston (VAHTI 

8/2008, s.68) mukaan ohjelmistoturvallisuuden turvatoimilla hallinnoidaan 

ohjelmistojen lisenssejä ja muutoksia, varmistutaan ohjelmistojen 

yhteensopivuudesta ja sopivuudesta yritysarkkitehtuuriin, huolehditaan käyttäjien 

kouluttamisesta ja osaamisen ylläpidosta, estetään haittaohjelmien toiminta sekä 

hallinnoidaan ohjelmistojen käyttäjätietoja ja pääsyoikeuksia.  

 

Tietoaineistoturvallisuus on kokonaisuus, joka koostuu tietoaineiston 

luokittelumenetelmistä, tiedon turvalliseen käsittelyyn liittyvistä käytännöistä, 

tiedon säilyttämisestä ja varmuuskopioinneista sekä tietovarastojen, asiakirjojen ja 

yksittäisten tietojen suojaamisesta (Laaksonen ym., 2006, s.67-68). 

Tietoaineistoturvallisuuden toimenpiteillä turvataan tietoaineistojen 

luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä. 

 

Käyttöturvallisuus kattaa yrityksen päivittäisten toimintojen turvaamista. 

Käyttöturvallisuus sivuaa useita edellä mainittuja tietoturvallisuuden osa-alueita. 

Voimassaoleva VAHTI-ohjeistus ei tunne käsitettä käyttöturvallisuus. Vuoden 

2004 Valtionhallinnon tietoturvasanastossa käyttöturvallisuus on määritelty 

yrityksen tietotekniikan käytön, käyttöympäristön ja tietojenkäsittelyn sekä sen 

jatkuvuuden turvaamiseksi tehtäviksi toimenpiteiksi (VAHTI, 2004). 

 

2.2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 

 

ISF:n mukaan organisaatiolla on oltava tunnustettu järjestelmä tietoturvan 

hallintaan. Tietoturvan hallintajärjestelmän avulla tietoturvallisuus huomioidaan 

osana yrityksen johtamisjärjestelmää. (ISF, 2013, s.16.) 
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Yrityksen tietoturvan hallintajärjestelmä on yhtenäinen kokonaisuus, joka koostuu 

tietoturvaa ohjaavista dokumenteista ja toimintamalleista. Hallintajärjestelmällä 

yrityksen johto seuraa ja arvioi tietoturvan toteutumista ja tietoturvatoimien 

tarkoituksenmukaisuutta. (VAHTI 3/2007, s.40-42.) 

 

Tietoturvallisuuden johtaminen on huomioitava niin liiketoiminnan 

ydinprosesseissa, kuin niitä tukevissa tukiprosesseissakin. ISF:n mukaan (2013, 

s.16) tietoturvallisuuden johtaminen yrityksessä on ylimmän johdon vastuulla. 

Ylimpään johtoon kuuluvat esimerkiksi johtoryhmä ja osakeyhtiön hallitus. 

Johtoryhmää tukee joukko muita johtajia, jotka ovat vastuussa operatiivisten 

toimintojen johtamisesta sekä tukiprosessien erikoisalojen, kuten 

informaatiotekniikan ja taloushallinnon, johtajista.  

 

Tietoturvan hallintajärjestelmä on määritelty esimerkiksi ISO 27001- 

tietoturvastandardissa, johon perustuen VAHTI 3/2007 ohjeessa on esitetty 

hallintajärjestelmän viitekehys (VAHTI 3/2007, s.40). Ohjeen mukaan 

hallintajärjestelmä koostuu seuraavista dokumenteista ja toimintamalleista:  

 tietoturvapolitiikka ja -strategia 

 tietoturvakäytännöt ja -periaatteet 

 tietoturvallisuuden kehittämissuunnitelma 

 tietoturvallisuuden perus- ja lisäohjeistus 

 tietoturva-arkkitehtuurit (topologia ja ratkaisujen periaatekuvaukset) 

 tietoturvaraportointi johdolle 

 pelastus-, jatkuvuus- ja valmiussuunnitelmat 

 toimintaan liittyvät tietoturvaprosessit 

 auditointisuunnitelma. 

 

Kaikki hallintajärjestelmään kuuluvat dokumentit, toimintamallit ja käytännöt, 

perustuvat riskien arviointiin ja tukevat yrityksen liiketoimintastrategiaa (VAHTI 

3/2007, s.40). Näin tietoturvallisuudesta voidaan laatia oma strategiansa, joka 

sulautuu yhteen liiketoimintastrategian kanssa. ISF:n mukaan tietoturvastrategiassa 

on mietittävä ainakin, miten se edesauttaa liiketoiminnallisten tavoitteiden 
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saavuttamisessa, miten sillä turvataan liiketoiminnan jatkuvuutta, mitkä ovat 

tärkeimmät liiketoimintaan kohdistuvat riskit ja miten riskeihin vastataan (ISF, 

2013, s.20).  

 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän viitekehys voidaan pelkistää kuvion 2 

osoittamalla tavalla. Kuvion mukaisen viitekehyksen ulkoreunoilla olevat tekijät 

antavat perusteet tietoturvallisuuden toteuttamiseen yrityksessä. Tietoturvariskejä 

arvioidaan osana yrityksen riskienhallintaprosessia. Viitekehyksen keskiössä ovat 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tärkeimmät dokumentit ja toimintamallit. 

Pelkistetystä viitekehyksestä puuttuvat tekijöiden vuorovaikutuksia osoittavat 

merkinnät, jotka on jätetty pois selkeyden vuoksi.  

 

Tämän työn käytännön osuudessa keskitytään pelkistetyn viitekehyksen mukaisten 

dokumenttien ja toimintamallien laatimiseen, jotka muodostavat yhtenäisen 

tietoturvaohjeiston. Ohjeisto käsittää tietoturvapolitiikan ja sen perusteella tehdyt 

tietoturvaohjeet. Ajantasainen ohjeisto ja säännöllinen riskien arviointi ovat 

keskeisessä osassa yrityksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää (VAHTI 

3/2007, s.40-42). 

 

 

Kuvio 2. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän viitekehys. 
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Hallintajärjestelmän toteuttamisessa ja ylläpidossa voidaan hyödyntää PDCA-

mallia (VAHTI 3/2007, s.39). PDCA-mallin hyödyntäminen on määritelty 

ISO27001:2005 standardissa. ISO 27001:2013 standardissa PDCA-mallia ei enää 

käytetä. Koska mallin avulla voidaan kuvata hallintajärjestelmän toteuttamisen eri 

vaiheita, on sen käyttö tässä työssä sopivaa. Mallia on hyvin yleisesti käytetty 

kuvaamaan ongelmanratkaisua ja prosessien kehittämistä jatkuvan parantamisen 

periaatteiden mukaisesti. PDCA-malli (kuviossa 3) koostuu vaiheista plan 

(suunnittele), do (toteuta), check (arvioi), act (toimi). 

  

 

Kuvio 3. PDCA-mallin hyödyntäminen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

kehittämisessä (Andreasson & Koivisto, 2013 s. 43). 

 

Andreasson ja Koivisto (2013 s. 43) ovat luonnehtineet ISO/IEC 27001:2005 

mukaisen PDCA-mallin eri vaiheita seuraavasti: 

 

 Suunnittele -vaiheessa määritellään organisaation yleisten tavoitteiden 

mukaiset tietoturvatoiminnot, kuten tietoturvapolitiikka, tietoturvaprosessit, 

riskienhallinnan menettelytavat ja tietoturvan päämäärät. 
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 Toteuta -vaiheessa tietoturvaa toteutetaan tietoturvapolitiikan, 

tietoturvaprosessien ja menettelytapojen mukaisesti. 

 

 Arvioi -vaiheessa seurataan ja mitataan tietoturvan toteutumista ja verrataan 

tuloksia tietoturvapolitiikkaan ja asetettuihin tavoitteisiin sekä käytännön 

kokemuksiin.  

 

 Toimi -vaiheessa aloitetaan toimenpiteet edellisessä vaiheessa havaittujen 

puutteiden mukaisesti organisaation tietoturvan parantamiseksi. 

 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän viitekehys antaa yleiskuvan siitä, mitä 

organisaation johdon on huomioitava tietoturvallisuuden johtamisessa. PDCA-

malli puolestaan kuvaa johdolle kehittämisen päävaiheet.  

 

Suurin haaste johtamisessa, kuten yleisesti tiedetään, on suunnitelmien 

toimeenpano, joka tietoturvallisuuden johtamisessa tarkoittaa tietoturvaohjeiston 

mukaisen toimintakulttuurin luomista. Barman (2002, s.37) listaa muun muassa 

seuraavat menestystekijät, jotka vaikuttavat siihen, miten tietoturvallisuus saadaan 

osaksi organisaation kulttuuria ja toimintaa: 

 organisaation johdon vastuu 

 tietoturvaorganisaation nimeäminen 

 tietoturvallisuusvastuut 

 tiedon omistajuuden määrittely 

 tietoturvatietoisuus ja tietoturvakoulutukset. 

 

Johdon vastuu ja esimerkin näyttäminen korostuvat useissa tutkimuksissa. Von 

Solms ja Von Solms (2004, s.372) pitävät yleisimpänä tietoturvallisuuden 

johtamisessa tehtävänä virheenä sitä, että sitä ei ymmärretä johdon tehtävänä. He 

huomauttavat, että tietoturvallisuuteen liittyy aina johdon vastuu suojattavasta 

aineellisesta ja aineettomasta pääomasta. Youngin ja Wilsonin (2010, s.248) 

mukaan eräs tärkeimmistä tietoturvallisuuden suunnitteluun vaikuttavista seikoista 
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on saada yrityksen johto sitoutumaan tietoturvallisuuden kehittämiseen. Johdon 

esimerkillä tietoturvallisuuden merkitys korotetaan sellaiseen asemaan, että se 

ymmärretään koko organisaatiossa samalla tavalla. Myös Barman (2002, s.37) 

alleviivaa johdon roolia tietoturvallisuuden kehittämishankkeiden vetäjänä. 

Andreassonin ja Koiviston (2013, s.33) mukaan yrityksen johdon ja esimiesten 

tehtävänä on huolehtia, että organisaatio toimii tietoturvallisesti. Ilman esimiesten 

ja johdon esimerkkiä organisaatio tuskin saavuttaa asettamiaan tietoturvatavoitteita. 

Puhakaisen ja Siposen (2010, s.773) mukaan johdon sitoutumisella on selvä yhteys 

myös siihen, miten organisaatiossa noudatetaan tietoturvapolitiikkaa ja ohjeita. 

 

Organisaatiolla on oltava nimetty tietoturvaorganisaatio. Barmanin (2002, s.37) 

mukaan tietoturvaorganisaatiolle annetut vastuut ja velvollisuudet on ilmettävä 

kaikista tietoturvadokumenteista. Tietoturvallisuuden toteutumisen seuranta ja 

raportointi yrityksen kaikista prosesseista edellyttää sitä, että tietoturvallisuudesta 

vastaavat henkilöt ovat nimettyjä kaikilla organisaation tasoilla (Andreasson & 

Koivisto, 2013, s.33). Vaikka organisaatiolla olisikin päätoiminen 

tietoturvallisuudesta vastaava henkilö, tietoturvallisuuden moniulotteinen luonne 

edellyttää, että sen toteutumisesta vastaa laaja-alainen joukko oman alansa 

ammattilaisia (Von Solms & Von Solms, 2004, s. 375).  

 

Tietoturvaorganisaation lisäksi muita määritettäviä vastuita ovat kaikkea yrityksen 

henkilöstöä koskevat yleiset vastuut ja henkilöiden tehtäväkohtaiset vastuut 

(Barman, 2002, s.37). Vastuiden määrittämisellä sitoutetaan koko organisaatio 

tietoturvallisuuden noudattamiseen. Puhakainen ja Siponen (2010, s.773) mukaan 

nimenomaan yksilöllisten, tehtäväkohtaisten vastuiden määrittämisellä ja niiden 

käytännönläheisellä kouluttamisella on suurin merkitys ohjeiden noudattamiseen.  

 

Vastuisiin liittyy myös tiedon omistajuuden määrittäminen. Koska omistajuus 

ohjaa tiedon luokittelua ja ylläpitämistä, sitä ei pidä keskittää.  Yleinen virhe on, 

että tietojärjestelmiä yrityksessä hallinnoiva osasto nimetään kaiken tiedon 

omistajaksi. Omistajuus pitäisi määrittää siten, että se sopii yrityksen 

liiketoimintaan. Vain siten mahdollistetaan tiedon joustava hallinta, johon kuuluvat 
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esimerkiksi turvaluokittelu, käyttöoikeuksien määrittäminen, muokkaaminen ja 

tallentaminen. (Barman, 2002, s.28-30.) 

 

Viimeinen menestystekijä on tietoturvakoulutukset, joilla voidaan vaikuttaa 

yrityksen henkilöstön tietoturvatietoisuuden lisäämiseen. Youngin ja Wilsonin 

(2010, s.47) mukaan useissa tutkimuksissa on havaittu henkilöstön 

tietoturvatietoisuuden ja tietoturvallisten toimintatapojen hyväksymisen olevan 

viimeisenä esteenä tietoturvallisen toimintakulttuurin luomisessa. Bulgurcu ym. 

(2010, s.532) painottavat tietoturvatietoisuudessa yleistä tietoisuutta ja 

organisaatio- sekä tehtäväkohtaista tietoisuutta. Yleinen tietoisuus on 

tietoturvallisuuden käsitteiden, tavoitteiden ja merkityksen ymmärtämistä ja se luo 

perusteet sille, miten henkilöstö omaksuu organisaatio- ja tehtäväkohtaiset 

tietoturvallisuuteen liittyvät vastuut ja vaatimukset. Yleistä tietoturvatietoisuutta on 

myös tietoturvariskien ymmärtäminen.  Rhee ym. (2012, s.228-229) ovat tutkineet, 

että henkilöstö tietää kyllä useimmat riskit, mutta eivät usko niiden osuvan omalle 

kohdalleen. Uskomus johtaa siihen, että henkilöstö ei toimi tietoturvallisesti, koska 

eivät usko kohtaavansa riskiä. Peffers ym. (2003, s.75) mainitsevat, että henkilöstön 

tietoturvatietoisuutta ja tietoturvallisuuden noudattamista voidaan parantaa 

ottamalla henkilöstön mielipiteet huomioon tietoturvallisuuden kehittämisessä. 

Andreassonin ja Koiviston (2013, s.33) mukaan suunnitelmallisilla 

koulutustapahtumilla edesautetaan positiivisen tietoturvakulttuurin luomista 

yritykseen. Koulutustapahtumat voidaan järjestää esimerkiksi verkko-opetuksena, 

jos henkilöstö on heikosti tavoitettavissa. Jos henkilöstö ei omaksu 

tietoturvaohjeiden mukaisia toimintatapoja, tulee heistä suurin yksittäinen 

uhkatekijä tietoturvallisuudelle (Albrechtsen, 2007, s.277). 

 

2.3 Tietoturvapolitiikka osana tietoturvaohjeistoa  

 

Tietoturva vaatii onnistuakseen järjestelmällistä johtamista, joka nojaa selkeään 

tietoturvaohjeistoon (Laaksonen ym., 2006, s.145). Tietoturvaohjeisto koostuu 

useista eritasoisista dokumenteista. Se voi sisältää ohjeita ja toimintamalleja 

ylimmän johdon linjauksista yksityiskohtaisiin prosessikuvauksiin. Bacik (2008, s. 
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24) selventää eritasoisten ohjeiden suhteita toisiinsa taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukossa on ohjeistoon kuuluvat dokumentit hierarkkisessa järjestyksessä. 

Ohjeet eivät saa olla ristiriidassa toistensa kanssa.   

 

Taulukko 3. Tietoturvaohjeiston hierarkia (Bacik, 2008, s.24). 

Tietoturvapolitiikka Korkean tason linjaus tietoturvallisuuden 

tavoitteista, toiminnoista ja politiikan 

rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. 

Politiikassa ei oteta kantaa tietoturvan 

tekniseen toteuttamiseen. Politiikan 

linjauksia tuetaan ohjeilla, standardeilla ja 

prosessi-/työohjeilla. 

Tietoturvaohje Ohjeissa muutetaan politiikan linjaukset 

käytännön teoiksi. Ohjeissa neuvotaan, 

kuinka tietoturvallisuus toteutetaan. 

Ohjeita voidaan tehdä esimerkiksi 

internetin käytöstä. 

Standardi Standardit ovat kuvauksia asioiden 

toteuttamisesta. Standardit voivat olla 

yrityksen itse määrittelemiä tai virallisia 

esimerkiksi ISO/IEC-standardeja. 

Prosessi- /työohje Nämä ohjeet ovat yksityiskohtaisimpia 

kuvauksia tietoturvallisuuteen 

vaikuttavien suoritteiden toteuttamisesta. 

Esimerkiksi käyttöoikeuksien 

hallintaprosessi voidaan kuvata 

prosessikaaviona. 

Muistiot ja lomakkeet Muistiot ja lomakkeet ovat työvälineitä 

prosessien toteuttamiseksi. Esimerkiksi 

käyttöoikeuksien anomiseen tarvittava 

lomake. 

 

Tietoturvapolitiikka on yrityksen tietoturvan hallintajärjestelmään kuuluva 

dokumentti, joka luo perustan kaikelle tietoturvallisuutta edistävälle toiminnalle. 
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Tietoturvapolitiikkaa ei kehitetä vain turvallisuuden vuoksi, vaan tukemaan yritystä 

liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisessa (Bacik, 2008, s.22). Siksi voidaan 

todeta, että tietoturvapolitiikan tärkeimpänä tehtävänä on määrittää liiketoiminnan 

tavoitteita tukevat tietoturvallisuuden tavoitteet (Jirasek, 2012, s.4).   

 

Politiikassa esitellyn yleisen tason tietoturvatavoitteiden tarkoituksena on linjata, 

kuinka tietoturva yrityksessä toteutetaan. Se ei ole siis yksityiskohtainen ohje 

käytännön toteutuksesta, vaan yrityksen ylimmän johdon linjaus, jossa otetaan 

kantaa pääasiassa kysymyksiin mitä suojataan, miksi suojataan ja miten suojataan. 

Politiikan omistajana on luonnollisesti yrityksen ylin johto, esimerkiksi 

toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. (Barman, 2002, s.4.) 

 

Kuten tietoturvan hallintajärjestelmän osaltakin todettiin, johdon esimerkki on 

ratkaiseva menestystekijä sille, miten tietoturvapolitiikka uudistuksineen otetaan 

organisaation käytännöissä vastaan. Jos johto ja esimiehet laiminlyövät 

tietoturvallisuuden, eivät toimihenkilöt ja työntekijätkään toimi tietoturvallisesti. 

Johdon tukea tarvitaan myös siksi, että sen avulla koko organisaatio toimii samalla 

tavalla, eikä esimerkiksi liiketoimintayksiköiden välillä ole työtä hankaloittavia 

ristiriitaisuuksia (Barman 2002, s.4). 

 

2.3.1 Tietoturvapolitiikan sisältö 

 

Tietoturvapolitiikan kehittämisen ensimmäinen askel on tunnistaa 

tietoturvallisuuden tarpeellisuus. Sen ymmärtämiseen tarvitaan tietoa yrityksen 

liiketoimintaprosesseista ja niiden tietoarkkitehtuureista (Barman, 2002, s.6). 

Koska tietoturvapolitiikka on merkittävässä osassa tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmään kuuluvista, toimintaa ohjaavista dokumenteista, on sen 

kehittämiselle määriteltävä täsmällisesti tavoitteet ja päämäärät (Bacik, 2008, s.16). 

Ilman tavoitteita politiikan ympärille ei muodostu yhtenäistä ohjeiden 

arkkitehtuuria, eli ohjeistoa, jonka mukaan käytännön tietoturvallisuutta 

toteutetaan. Liiketoimintaprosessien ja niihin liittyvien tietojärjestelmien 
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vaatimukset huomioimalla tietoturvallisuudestakin muodostuu säännöllisesti 

ylläpidettävä tukiprosessi, ei pelkästään satunnaisesti suoritettava projekti.  

 

Yrityskohtaiset liiketoimintatavoitteet vaikuttavat siihen, että jokaiselle 

organisaatiolle on räätälöitävä omanlaisensa tietoturvapolitiikka. Sen rungosta on 

kuitenkin annettu useita suosituksia, jotka ohjaavat tietoturvapolitiikan tekijöitä 

hyväksi havaittuihin ratkaisuihin. Valmiiden mallien käytössä on kuitenkin 

huomioitava, että niiden käyttäminen ei välttämättä sitouta organisaatiota 

tutkimaan tietoturvallisuutta omassa toimintaympäristössään ja niinpä sen 

sisältöäkään ei ymmärretä. (Laaksonen ym., 2006, s.148.) 

 

Bacik:n mukaan (2008, s.47-50) politiikan sisältö muodostuu seuraavien asioiden 

ympärille: 

 määrittely politiikan laajuudesta 

 käsitteet ja määritelmät 

 lausunto tietoturvallisuuden tavoitteista 

 määrittely tietoturvavastuista 

 linjaus tietoturvarikkomusten sanktioinnista. 

 

Tietoturvapolitiikan laajuuden määrittelyllä kohdistetaan politiikan sisältö 

haluttuihin kohteisiin. Globaaleissa yrityksissä on esimerkiksi tarvittavaa linjata, 

miten politiikka huomioidaan eri maiden organisaatioissa (Bacik, 2008, s.24). 

Laajuuden määrittelyllä voidaan myös vastuullistaa esimerkiksi sidosryhmät 

toimimaan yrityksen tietoturvapolitiikan mukaisesti.  

 

Tietoturvallisuuden tavoitteet ilmaisevat, mikä on tiedon merkitys organisaatiolle, 

miten tietoturvallisuus vaikuttaa liiketoimintaan ja miten tietoturvallisuuteen 

organisaatiossa suhtaudutaan (Laaksonen ym., 2006, s.147). Tavoitteet on 

määriteltävä kattavasti, mutta samalla ne on pidettävä lyhyenä ja ymmärrettävänä 

(Bacik, 2008, s.48). 
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Tietoturvavastuut määrittelevät, kuka organisaatiossa vastaa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisesta (Laaksonen ym., 2006, s.147). Vastuut eivät saa olla 

ristiriidassa henkilöiden päivittäisen työnkuvan kanssa, vaan niiden on tuettava 

toinen toisiaan. Vastuut on esitettävä selkeästi esimerkiksi taulukoilla tai luetelmilla 

(Bacik, 2008, s.48). Politiikassa on pidättäydyttävä yleisellä tasolla vastuiden 

määrittelynkin osalta. Barman (2002, s.34) toteaa, että tarkemmat vastuut voidaan 

määritellä jokaisen työntekijän henkilökohtaisissa työnkuvauksissa. 

Työnkuvauksien avulla tietoturvan toteutumista arvioidaan vuosittaisissa 

esimiehen ja alaisen välillä käytävissä kehityskeskusteluissa. Tämä käytäntö viestii 

myös yrityksen mielenkiinnosta tietoturvan suhteen. 

 

Laaksosen ym. (2006, s.147) mukaan tietoturvarikkomusten sanktiointia 

tietoturvapolitiikassa tarvitaan, jotta politiikan alaisuuteen kuuluvat henkilöt 

ymmärtävät ohjeiston vastaisen toiminnan seuraamukset. Väärinkäyttötilanteiden 

selventäminen esimerkeillä helpottaa tilanteiden arviointia. Teon tahallisuus on 

myös helpompi osoittaa, mikäli väärinkäyttö tapahtuu esimerkin mukaisesti. 

Sanktioilla on merkittävä vaikutus politiikan noudattamiseen, varsinkin jos 

tietoturvallisuutta kyetään valvomaan uskottavasti (Siponen, Pahnila & Mahmood, 

2010. s.69). Sanktioiden ja valvontakäytäntöjen on oltava linjassa organisaation 

muiden kurinpitokäytäntöjen kanssa. Yleisimmät työntekijöille 

tietoturvarikkomuksista annettavat sanktiot ovat Laaksosen ym. (2006, s.285) 

mukaan lievissä tapauksissa huomautukset ja käyttöoikeuksien poistaminen, mutta 

vakavammissa tapauksissa henkilö voi joutua jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen.  

Sanktioiden määrittelyn yhteydessä on järkevää myös määritellä, kuinka 

menetellään, jos havaitaan, että joku toimii ohjeiden vastaisesti (Barman, 2002, 

s.31). 

 

Politiikan sisältöön usein mainitaan kuuluvaksi myös linjaukset tietojenkäsittelyn 

suojaamisesta, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmista, tietoturvakoulutuksista sekä 

tietoturvallisuuteen vaikuttavista laeista (Laaksonen ym., 2006, s.147;  ISF, 2013, 

s. 50).  
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Tietojenkäsittelyn suojaamisella Laaksonen ym. (2006, s.147) tarkoittavat 

esimerkiksi päätöksiä tietojen turvaluokittelusta ja tietojen käsittelyyn käytettävien 

järjestelmien tärkeysluokittelusta sekä linjausta laitteiden ja ohjelmistojen 

suojaamisesta haittaohjelmilta. ISF:n (2013, s.50) vaatimuksen mukaan tiedon 

luokittelun on ilmennettävä tietoaineiston tärkeyttä organisaatiolle. Luokittelun 

tarkoituksena on siis auttaa suojaustasojen suunnittelussa. Suojauksista esitettävät 

vaatimukset on esitettävä politiikassa yleisellä tasolla ja Jirasek (2012, s.5) 

huomauttaakin, että politiikassa annetaan vain perusteet tietojen luokittelulle ja 

tarkemmat käsittelysäännöt sekä luokittelutavat määritellään ohjetasolla. Tiedon 

turvaluokittelusta Laaksonen ym. (2006, s.157) mainitsevat, että yritysten on itse 

suunniteltava käyttämänsä luokittelutapa. Sen lisäksi, että tiedon luokittelu ohjaa 

tiedon suojaamista, sen avulla voidaan vaikuttaa myös siihen, miten tietoa 

käsitellään.  

 

Laaksosen ym. (2006, s.157) esimerkin mukaan tiedon käsittelyn 

yksinkertaistamiseksi luokkia ei kannata olla useampaa kuin neljä ja jokaista 

luokkaa vastaan suunnitellaan omat käsittelysäännöt kuten luokittelun 

merkintätavat, jakelun määrittäminen, tiedon salaaminen, tiedon käsittely 

tietojärjestelmissä ja sallitut tiedon tallennustavat. Käytännössä tiedon luokittelu 

tapahtuu silloin, kun tieto luodaan. Siksi tiedon luojalla on oltava riittävät perusteet 

tunnistaa luomansa tiedon luokka ja käsitellä tietoa luokittelun edellyttämällä 

tavalla. Käytännön työn helpottamiseksi luokittelusta kannattaa antaa esimerkit. 

Laaksosen ym. (2006, s.158) mukaan tietojärjestelmien tärkeysluokittelulla on 

kaksi tavoitetta: ohjata jatkuvuus- ja toipumissuunnittelua määrittelemällä 

yrityksen liiketoiminnalle kriittisimmät järjestelmät sekä helpottaa teknisten 

tietoturvaratkaisujen suunnittelijoita määrittelemällä suojaustason järjestelmän 

sisältämän tiedon perusteella. Heidän mukaansa tärkeyden määrittely toteutetaan 

useiden tekijöiden suhteen ja siksi lopullisen tärkeysluokan määrääkin käytännössä 

se tekijä, josta järjestelmä on saanut korkeimman arvon. Tärkeyden määrittelyssä 

käytettäviä tekijöitä ovat esimerkiksi järjestelmän sisältämän tiedon merkitys, 

järjestelmän keskeytysajasta aiheutuvat kustannukset ja sallitut keskeytysajat. 
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Tietojen käsittelyn suojaamiseen liittyy myös tiedon omistajuuden 

määritteleminen. Tiedon omistajalle kuuluu vastuu siitä, että tieto on ajantasaista ja 

sen tietoturvaluokitus on oikea. Omistaja voi myös vastata siitä, kuka pääsee tietoon 

käsiksi.  Tiedon omistajuudessa on huomioitava, että usein muuttuvan tiedon 

päivittäminen vaatii resursseja. Siksi vastuuta ei kannata antaa organisaation 

alimmalla tasolla työskenteleville, vaan esimiehelle, joka asemansa puolesta 

muutoinkin vastaa töiden järjestelyistä. (Barman, 2002, s.29-30.) 

 

Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmilla tarkoitetaan liiketoiminnan toimintojen 

turvaamista häiriö- ja poikkeustilanteissa. Jatkuvuussuunnitelmat ovat 

suunnitelmia siitä, miten toiminnot jatkuvat häiriötilanteissa ja 

toipumissuunnitelmat ovat suunnitelmia prosessien toipumisesta häiriö- tai 

poikkeustilanteissa. Koska tietojärjestelmät ovat suuressa roolissa liiketoiminnan 

prosesseissa, on myös tietojenkäsittelyn ja tiedonsiirron turvaaminen järkevää 

linjata tietoturvapolitiikassa. Politiikassa olennaista on kyetä määrittelemään 

liiketoiminnan kannalta tärkein tieto, joka ohjaa tiedon käsittelyyn tarvittavien 

tietojärjestelmien jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien laatimista. (Laaksonen ym., 

2006, s.227-230.) 

 

Tietoturvakoulutuksista on politiikassa määriteltävä koulutuksen periaatteet, 

tavoitteet ja vaatimukset koulutuksen toteuttamisesta. Koulutuksen 

vähimmäisvaatimuksena on perehdyttää yrityksen henkilöstö tietoturvaohjeistoon 

ja sen mukaisiin käytäntöihin. Koulutuksiin osallistumista on seurattava 

esimerkiksi yrityksen henkilöstöhallinnon toimesta (Barman, 2002, s.36). Ilman 

koulutusta tietoturvallisuus jää toteutumatta tai toteutuu vain teknisen tietoturvan 

osalta (Laaksonen ym., 2006, s.147).  

 

Lait määrittelevät joitakin tietoturvallisuutta koskevia seikkoja kansallisesti ja 

kansainvälisesti. Suomessa ei ole yhtenäistä erillislakia tietoturvasta, vaan siihen 

liittyviä velvoitteita on mainittu useissa eri laeissa. Laaksonen ym. (2006, s.28-80) 

ovat käsitelleet tietoturvallisuuteen vaikuttavaa lainsäädäntöä. Heidän mukaansa 

yritysten kannalta tärkeimmät tietoturvallisuuteen vaikuttavat lait Suomessa ovat 
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Henkilötietolaki (1999/523), Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2004/759) 

ja Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (2004/516). Henkilötietolaki on yleislaki, 

joka määrittelee kuinka henkilötietoja käsitellään, jos muissa laeissa ei ole muuta 

määritelty. Lain tarkoituksena on ” toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita 

yksityisyyden suojaa turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä 

edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä ja noudattamista.” 

(Henkilötietolaki, 1999). Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (1999) asettaa 

työnantajalle vaatimuksia muun muassa henkilötietojen käsittelystä, teknisestä 

valvonnasta työpaikalla sekä työntekijän sähköpostiviestin hakemisesta ja 

avaamisesta. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (2004) pyrkii turvaamaan 

sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden toteutumista 

sähköisessä viestinnässä.  

 

Kun politiikan sisältö on määritelty, voidaan varsinainen kirjoitustyö aloittaa. 

Barman (2002, s.43) mainitsee, että politiikkaa kirjoitettaessa on huomioitava, 

minkälaista kieliasua käytetään. Liian muodollinen tai tekninen kieli saattaa 

aiheuttaa kielteisen vastareaktion lukijassa. Epämuodollisuudet tai asiavirheet 

puolestaan vaikuttavat siihen, että politiikkaa ei oteta riittävän vakavasti.  

 

Politiikan kirjoittamisen jälkeen on laadittava yksityiskohtaisemmat 

tietoturvaohjeet käytännön työn ohjaamiseksi. Tietoturvaohjeiden tarkoituksena on 

määritellä riittävän yksityiskohtaiset toimintatavat, jotka ovat politiikan linjausten 

mukaisia. Jokaisen yrityksen on itse määriteltävä tarvitsemansa ohjeet. Pääasia on, 

että ohjeet perustuvat todelliseen tarpeeseen. Yleisesti ottaen, organisaatiossa 

tarvitaan ohjeita samoista asioista, joita politiikassa on linjattu, eli turvaluokitellun 

tiedon käsittelysäännöt ja -käytännöt, ohjeet tietojärjestelmien, laitteiden, internetin 

ja sähköpostin käytöstä sekä vierailujen järjestämisestä. Toiminta poikkeus- ja 

häiriötilanteissa voidaan myös ohjeistaa tietoturvaohjeella. Ohjeiden on oltava 

selkeitä, eivätkä ne saa olla ristiriidassa toistensa kanssa. (Laaksonen ym., 2006, 

s.145-146.) 
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Tietoturvaohjeita voidaan suunnata myös käyttäjäryhmäkohtaisesti, kuten VAHTI-

ohjeissa on tehty. Henkilöstön tietoturvaohje (VAHTI 4/2013) on loppukäyttäjille 

suunnattu yleisohje, jonka tavoitteena on ohjeistaa tietoturvallista käyttäytymistä 

kaikille valtionhallinnon työntekijöille. Johdon tietoturvaopas (VAHTI 3/2012) on 

suunnattu esimiesasemassa oleville henkilöille. Hankkeen tietoturvaohje (VAHTI 

9/2008) antaa ohjeita valtionhallinnon hankkeiden vetäjille siitä, miten tietoturvaa 

toteutetaan projekteissa.   

 

2.3.2 Tietoturvapolitiikan ylläpito 

 

Tietoturvallisuudesta on muodostettava kokonaisvaltainen, säännöllisesti 

ylläpidettävä prosessi, jonka yhtenä osa-alueena on tietoturvapolitiikka (ISF, 2013, 

s.51). Siksi on luontevaa, että prosessi kuvataan tietoturvapolitiikassa yleisellä 

tasolla. Knapp ym. (2009, s.477) luoman mallin mukaisesti (kuvio 4) 

tietoturvapolitiikan kehittäminen muodostuu kahdesta erillisestä prosessista, joista 

ensimmäinen sisältää varsinaisen politiikan kehittämisen katselmointien ja 

riskianalyysin avulla. Ensimmäisen prosessin lopputuloksena syntyy uudistettu 

politiikka, joka aloittaa toisen prosessin. Se käsittää politiikan käyttöönottoon 

liittyvät hyväksynnät, tietoturvakoulutukset, politiikan mukaisen 

tietoturvatoiminnan toteuttamisen, tietoturvan toteutumisen seuraamisen ja 

väärinkäyttötapausten käsittelyn. Toinen prosessi päättyy tietoturvakatselmukseen, 

joka aloittaa ensimmäisen prosessin.  
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Kuvio 4. Tietoturvapolitiikan kehittämisprosessi (Knapp ym., 2009, s.477). 

 

Ylläpitoprosessin kuvaaminen tietoturvapolitiikassa edesauttaa organisaation 

sitouttamista määrätietoiseen tietoturvatoimintaan. Prosessi pidetään liikkeellä 

katselmointien, seurannan ja valvonnan avulla. Valvonta on päivittäistä 

tietoturvallisuuden toteutumisen varmistamista. Laaksonen ym. (2006, s.264) 

mainitsevat, että valvonnan kohteena voivat olla esimerkiksi yrityksen sisäinen 

verkkoliikenne, tietojärjestelmien käytön valvonta tai tietojärjestelmien tekniikan, 

kuten tietoturva-aukkojen ja tallennuskapasiteetin valvonta. Valvonnan avulla 

havaituista rikkomuksista voidaan tarvittaessa antaa sanktioita. Seurantaa 

toteutetaan pidemmällä aikavälillä kuin valvontaa. Se on säännöllisesti 

toteutettavaa toimintaa, jonka tavoitteena on antaa realistinen kuva seurantahetkellä 

vallitsevasta tietoturvallisuuden tasosta. Laaksosen ym (2006, s.266) mukaan 

seuranta sisältää vertailun nykytilanteen ja tavoitetason välillä. Käytännössä 

seurannassa on kysymys tietoturvaohjeistossa annettujen linjausten noudattamisen 

tarkastamisesta. Tarkastusmenetelminä ovat tällöin esimerkiksi teknisen 
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tietoturvallisuuden testaaminen ja tietojen käsittelyn oikeellisuuden arvioiminen. 

Tietoturvallisuuden tason määrittämiseen yritys voi käyttää ulkopuolista auditointia 

tai määritellä tason itse käyttäen työkaluina yleisesti hyödynnettävissä olevia 

viitekehyksiä (Laaksonen ym., 2006, s.266). Seurannan perusteella arvioidaan 

yrityksen tietoturvallisuuden kehittämistarpeet, joiden sisällyttäminen 

tietoturvaohjeistoon tapahtuu tietoturvakatselmuksen kautta. Koska valvonta, 

seuranta ja katselmointi ovat olennainen osa tietoturvallisuuden ylläpitämistä, on 

politiikassa linjattava vähintään niiden toteuttaminen aikatauluineen ja vastuineen. 

Yksityiskohtaiset ohjeet voidaan tarvittaessa määrittää erillisillä ohjeilla. Ilman 

linjauksia seuranta ja valvonta jäävät todennäköisesti pitämättä (Barman, 2002, 

s.34). 

 

2.4 Riskien arviointi 

 

Tietoturvallisuuden tavoitteita määriteltäessä on ymmärrettävä, kuinka vahvaa 

suojautumista yritys tarvitsee suojatakseen omaa liiketoimintaansa. Yrityksen 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on liiketoiminnan osa-alueet läpäisevä 

kokonaisuus, joka muodostuu teknisten ratkaisujen lisäksi toimintatavoista ja 

käytännöistä. Sen laajuus ja tietoturvallisuuden osa-alueet huomioiden, on 

tietoturvallisuuden kehitystyössä mietittävä myös siitä aiheutuvia kustannuksia. 

Yritysten kannattaakin pyrkiä kehittämään riittävän hyvä tietoturvallisuuden taso, 

joka on kustannustehokas ja vastaa liiketoiminnan tarpeisiin (Bojanc & Jerman-

Blažič, 2008, s.26). 

 

Tietoturvallisuuden tarpeellisuus liiketoiminnassa tunnistetaan riskiarvion avulla 

(Bacik, 2008, s.12). Shamala ym. (2013, s.45-46) mukaan riskiarvioprosessi ja siinä 

käytettävät menetelmät mahdollistavat analyyttisen tavan perehtyä yrityksen 

turvallisuuden tilaan. Riskien arviointi muodostaakin tietoturvallisuuden 

johtamiselle ja hallinnalle yhden tärkeimmistä perusteista, kuten tietoturvallisuuden 

hallintamallin viitekehyksestä (kuvio 2) voidaan havaita. Riskien arviointi toimii 

myös hallintamallin suunnitteluvaiheen perusteena (kuvio 3) sekä 

tietoturvapolitiikan kehittämisessä (kuvio 4) yhtenä kulmakivenä.  
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Andreasson ja Koiviston mukaan (2013, s.40) ISO31000 -standardissa riskien 

arviointi on määritelty kokonaisprosessiksi, joka sisältää riskien tunnistamisen, 

riskianalyysin ja riskin merkityksen arvioimisen. Riskien tunnistaminen on riskien 

havaitsemista ja kuvaamista. Riskianalyysi on prosessi, jonka avulla pyritään 

arvioimaan riskien vaikutuksia ja todennäköisyyksiä, sekä määrittämään 

hyväksytty riskitaso.  

 

VAHTI-ohje riskien arvioinnista (VAHTI 7/2003, s.15) käyttää hieman eri 

käsitteitä, mutta prosessin kulku on samankaltainen: ensin tunnistetaan uhkatekijät 

ja päätetään niistä aiheutuvien riskien merkittävyys. Näiden perusteella valitaan 

suojauksen taso ja suojaustoimenpiteet.  

 

Riskien arvioinnissa käytetään yleisesti toisistaan hieman poikkeavia käsitteitä, ja 

siksi ne kannattaakin määritellä arviointiprosesseissa aina erikseen. Määrittelyllä 

varmistetaan, että riskien arviointiin osallistuvat avainhenkilöt ymmärtävät 

käsiteltävän asian samalla tavalla. Tärkeintä on ymmärtää prosessin kokonaisuus, 

joka on esitetty kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Riskien arviointiprosessi (VAHTI 7/2003, s.16; Andreasson & Koivisto, 

2013, s.40; Shamala ym, 2013, s.47). 

 

Riskiarvioita voidaan tehdä niin kvalitatiivisilla, kuin kvantitatiivisillakin 

menetelmillä (Shamala ym., 2013, s.46). Yleensä kvalitatiivisia menetelmiä 

käytetään suojattavan pääoman, uhkien ja riskien tunnistamisessa sekä 

suojaustasojen ja -toimenpiteiden päättämisessä (Shamala ym., 2013, s.48). 

Kvantitatiivisilla menetelmillä tutkitaan riskitapahtumien toteutumisen 

todennäköisyyttä ja uhkien vaikutusta laskennallisesti, eli niitä voidaan käyttää 

esimerkiksi silloin, kun halutaan tukea suojaustoimenpiteistä tehtävälle päätökselle. 

 

Riskien arvioinnilla saadaan tarkka kuva tietoturvallisuuteen liittyvistä uhkista ja 

riskitapahtumista. Riskien arvioinnissa olennaista on arvioida tiedon 

luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen vaikuttavia riskejä. Näitä 
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tekijöitä arvioimalla, voidaan arvioida myös riskeistä aiheutuvia vaikutuksia 

yrityksen suojattavalle pääomalle.  

 

Koska arviointiprosessi on suuressa roolissa tietoturvallisuuden johtamisessa, on se 

suunniteltava tarkasti. Riskien arviointiprosessin suunnittelussa on määriteltävä 

ainakin arvioinnin tavoitteet, tunnistettava liiketoiminnan kannalta tärkein 

suojattava pääoma ja valittava soveltuvimmat menetelmät, joilla prosessi 

toteutetaan (Shamala ym., 2013, s. 47). Suojattava pääoma voi olla aineellista, 

kuten raha, tietoaineistot ja tuotantovälineet, tai aineetonta, kuten esimerkiksi 

osaaminen tai maine (Bacik, 2008, s.12-16). 

 

2.4.1 Uhkien ja riskien tunnistaminen 

 

Tietoturvauhat on arvioitava kaikissa tietoturvallisuuden osa-alueissa (VAHTI 

7/2003, s.29). Koska tietoturvallisuuden osa-alueet kattavat yrityksen 

liiketoiminnan tärkeimmät menestystekijät, tulee arviosta tällöin riittävän kattava. 

Andreassonin ja Koiviston (2013, s.38) mukaan arviota on ylläpidettävä 

säännöllisesti, koska uhat muuttuvat liiketoiminnan muutosten mukana. 

Esimerkiksi sidosryhmien vaihtuminen voi muuttaa myös tietoturvauhkia. 

 

Hallinnollisen tietoturvallisuuden uhka-arvioissa tutkitaan johdon 

tietoturvatietoisuutta, yrityksen suhteita asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä yrityksen 

hankintojen tietoturvaa. Johdon tietoturvatietoisuus on riskienhallinnassa 

avaintekijä, koska se kattaa suurimman osan hallinnollisen tietoturvan sisällöstä ja 

sillä luodaan perusteet yrityksen tietoturvallisuudelle. (VAHTI 7/2003, s.30.) 

 

VAHTI- ohjeen (7/2003, s. 31) mukaan henkilöstöturvallisuuden uhkien arvioissa 

korostuu henkilöstön tietoturvatietoinen käyttäytyminen. Arvioitavia uhkia ovat 

esimerkiksi tietoturvaohjeistuksen, -sääntöjen ja -koulutuksen puutteet, 

tietojärjestelmien käyttövirheet, tietojen anastaminen tai tuhoaminen ja 

ylivoimaiset esteet, joilla tarkoitetaan tapahtumia, joihin ei voida vaikuttaa, kuten 

avainhenkilön menetys. Henkilöstöturvallisuuden uhkien arviointiin kannattaa 
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panostaa, koska kuten Bojanc ja Jerman-Blažič (2013, s.27) ovat todenneet, 

tietoturvallisuuden teknisestä luonteesta huolimatta useimpien tietoturvariskien 

taustalla on henkilöstöturvallisuuden uhkien toteutuminen. 

 

Fyysisen turvallisuuden uhka-arvioissa läpikäytäviä asioita ovat kiinteistöjen, 

toimitilojen ja laitetilojen turvallisuus, asiakaspalvelutilat ja varavoimalähteet. 

Fyysiseen turvallisuuteen liittyviä uhkia ovat muun muassa kulunvalvonnan ja 

tilojen valvonnan puutteellisuus, laiterikot, jänniteviat, inhimillisistä erehdyksistä 

aiheutuvat uhat esimerkiksi ovien lukitsemisen suhteen, murtautuminen ja ilkivalta 

sekä tulipalot ja muut vahingot. (VAHTI 7/2003, s. 32.) 

 

Tietoliikenneturvallisuuden uhka-arvioissa on huomioitava tietojärjestelmiin, 

viestiverkkoihin, viestiliikenteen salaamiseen ja varmistamiseen sekä 

viestiliikenteen seuraamiseen liittyviä uhkia. VAHTI-ohjeen (7/2003, s.33) mukaan 

tyypilliset tietoliikenneturvallisuuden uhat ovat valvonnan ja dokumentoinnin 

puutteet, osaamattomuus ja kokemattomuus uuden teknologian käytöstä, 

tietoliikenneyhteyksien häiriöt, laitehäiriöt, viestiliikenteen salakuuntelu ja 

virukset. 

 

Laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuudessa arvioidaan uhkia, jotka vaikuttavat tietojen 

käsittelyssä ja tietoliikenteen ylläpidossa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen 

hallintaan, käytettävyyteen ja toimintaan. Tavallisia laitteisto- ja 

ohjelmistoturvallisuuden uhkia ovat muun muassa pääsyoikeuksien virheellinen 

hallinta, komponentti- ja laiteohjainviat, haittaohjelmat, luvaton käyttö, levyrikot, 

laitteiden varkaudet ja ilkivalta laitteita kohtaan sekä häiriöt laitteiden 

toimitusketjussa (VAHTI 7/2003, s.34-37).  Työntekijöiden omien laitteiden käyttö 

lisää uhkatekijöiden määrää, koska laitteiden keskitetty hallinta on suuren 

laitekirjon vuoksi haastavaa (Potts, 2012, s.10). Esimerkiksi laitteiden huolto ja 

käytönvalvonta on vaikeaa, koska yritys ei omista laitetta. Koska laitteen 

käyttämistä ei voida rajoittaa samalla tavalla kuin yrityksen omistaman laitteen 

käyttöä, omien laitteiden hallinnoinnin haasteeksi on luettava myös haittaohjelmien 

torjunta.  
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Tietoaineistoturvallisuuden uhka-arviot kattavat tiedon luottamuksellisuuden, 

käytettävyyden ja eheyden vaarantavat uhat tietoaineiston elinkaaren aikana. 

VAHTI-ohjeen (7/2003, s.38) mukaan arvioitavia asioita ovat esimerkiksi 

asiakirjojen ja salassapitosopimusten hallinnan sekä henkilötietojen käsittelyn 

puutteet ja virheelliset toimintatavat, tiedon luokittelu, käyttöoikeuksien hallinta, 

tiedon ja tietovälineiden säilyttäminen ja hävittäminen sekä tietoaineiston luvaton 

käyttö. 

 

Käyttöturvallisuus limittyy myös uhka-arvioiden osalta muiden osa-alueiden 

kanssa. VAHTI-ohje (7/2003, s.39) nostaa esille etätyöhön sekä sen 

mahdollistavien tietojärjestelmien ja viestiverkkojen etäkäyttöön liittyvien uhka-

arvioiden tekemisen. Etätyön ja etäkäytön uhka-arvioissa on huomioitava 

esimerkiksi työympäristö, etätyön laitteet ja ohjelmistot, tietoaineistojen hallinta, 

tietoliikenne ja tunnistautuminen sekä tarvittavat tukipalvelut. 

 

Uhka-arvioita tehtäessä ei pelkästään uhkien listaaminen riitä, vaan niiltä 

edellytetään syvällisempää syy-seuraussuhteiden ymmärrystä. Potts (2012, s.9-11) 

muistuttaa, että uhkatekijöitä arvioitaessa on ymmärrettävä uhkien taustalla olevat 

motiivit. Esimerkiksi tietoliikenneturvallisuutta arvioitaessa on 

tietoturvahyökkäysten motiivien arvioiminen järkevämpää kuin pelkkä 

hyökkäysmenetelmien listaaminen. Samoin henkilöstöriskien arvioinnissa on 

ymmärrettävä käytöksen syyt, eikä vain arvioida mahdollisia rikkeitä. Pottsin 

ajatuksen mukaisesti toimittaessa voidaan suojausmenetelmällä vaikuttaa uhan 

perimmäiseen syyhyn ja siten torjua useita samasta syystä aiheutuvia uhkia sen 

sijaan, että valitaan jokaiselle uhalle oma suojausmenetelmänsä. 

 

Uhkien syy-seuraussuhteen ymmärtämistä helpottaa, jos ymmärretään kuinka uhat 

vaikuttavat suojattavaan pääomaan. Bojancin ja Jerman-Blažičin (2013, s.26) 

mukaan uhat vaikuttavat suojattavaan tietopääomaan yleensä viidellä eri tavalla:  

 tuhoamalla tietoa 

 muuttamalla tietoa 
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 varastamalla tietoa 

 paljastamalla turvaluokiteltua tietoa  

 keskeyttämällä tiedon käsittelyyn tarvittava palvelu. 

 

Uhkien tunnistamiseen on olemassa useita eri menetelmiä. Riskien arvioinnin 

VAHTI-ohjeessa (7/2003, s.25) on laajalti esitelty erilaisia menetelmiä, joiden 

suurimmat eroavaisuudet ovat niiden laajuudessa ja käytön helppoudessa. 

Menetelmän valinnassa ratkaisee se, miten yksityiskohtaisesti uhkia halutaan 

tunnistaa ja mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit. Menetelmiä voidaan käyttää 

tarvittaessa rinnakkain, jolloin ne täydentävät toistensa puutteita.  Yksinkertaisin 

menetelmä on erilaiset tarkistuslistat, jotka ovat helppokäyttöisiä. Ne eivät 

kuitenkaan sellaisenaan riitä, jos halutaan tutkia uhkia syvällisemmin tai jos uhkia 

ei ole aikaisemmin tutkittu. VAHTI-ohjeet (7/2003, s.29) sisältävät useita 

tarkistuslistoja uhkien tunnistamiseen. Muita tarkistuslistoja löytyy esimerkiksi 

VTT:n pk-yritysten riskienhallintaoppaasta (2014). 

 

Uhkien tunnistamisen jälkeen riskien arviointiprosessi etenee riskien 

tunnistamiseen. Uhkatekijät eivät yksistään laukaise riskiä: ne tarvitsevat suotuisat 

olosuhteet, eli haavoittuvuuden tai riskitapahtuman muuttuakseen riskiksi. 

Haavoittuvuus voidaankin nähdä suojattavan pääoman olotilana, joka mahdollistaa 

uhkatekijän vaikuttaa siihen (Bojanc & Jerman-Blažič, 2013, s.28). 

 

Riskien tunnistaminen voidaankin tehdä kuvailemalla tapahtumaketju, jossa riski 

muodostuu uhan ja riskitapahtuman yhteisvaikutuksesta (Andreasson & Koivisto, 

2013, s.41). Bojanc ja Jerman-Blažič (2013, s.26) korostavat, että uhka voi 

kohdistua useisiin eri haavoittuvuuksiin tai uhka voi toteutua erilaisissa 

riskitapahtumissa, jolloin siitä muodostuva riski voi vaikuttaa eri tavoilla 

suojattavaan pääomaan tai riski voi jopa vaikuttaa täysin erityyppiseen pääomaan.  

 

Yksinkertainen esimerkki riskitapahtumasta voisi olla, että työntekijälle ei ole 

annettu salattavissa olevaa siirrettävää tallennusvälinettä, jonka vuoksi hän käyttää 

salaamatonta tallennusvälinettä (uhka). Työmatkalla ollessaan hän kadottaa 



45 

 

tallennusvälineen (riskitapahtuma). Tallennusvälineellä oleva yritykselle kuuluva 

materiaali joutuu vääriin käsiin, koska sisältöä ei ole salattu ja se on siten kaikkien 

käytettävissä (riski). Esimerkissä kuvatussa riskissä tietoaineiston 

luottamuksellisuus vaarantuu ja riskin seuraukset riippuvat täysin tietoaineiston 

sisällöstä. 

 

Tunnistetut riskit voidaan luokitella sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin Entrustin (2004) 

mallin mukaisesti, kuten Posthumus ja Von Solms (2004, s.641) ovat 

tutkimuksessaan tehneet. Sisäiset riskit toteutuvat yrityksen sisäisessä toiminnassa 

ja ne johtuvat sisäisistä uhkatekijöistä. Ulkoiset riskit puolestaan kohdistuvat 

yrityksen toimintaan ulkoisista uhkatekijöistä johtuen. Riskien luokittelu 

yhdistettynä uhkien tunnistamiseen tietoturvallisuuden osa-alueiden mukaisesti, 

edesauttaa tunnistamaan yrityksen liiketoiminnassa olevia tietoturvallisuuden 

riskiryhmiä.  

 

2.4.2 Riskianalyysi  

 

Riskien tunnistamisen jälkeen laaditaan riskianalyysi, jonka tarkoituksena on 

arvioida riskien vaikutuksia ja todennäköisyyttä, eli riskin suuruutta, sekä tehdä 

päätös riskin merkittävyydestä. VAHTI-ohjeen (7/2003, s.41) mukaan uhkia ja 

niistä aiheutuvia riskejä tunnistetaan usein niin paljon, että niitä kaikkia on lähes 

mahdotonta hoitaa samalla kertaa. Riskianalyysin yksi tärkeimmistä tavoitteista 

onkin määritellä kriittisimmät riskit.  

 

Bojancin ja Jerman-Blažičin (2008, s.416) mukaan riskianalyysi voidaan 

riskiarvioprosessin tapaan tehdä sekä kvalitatiivisilla että kvantitatiivisilla 

menetelmillä. Kvalitatiivinen riskianalyysi toteutetaan yleensä asiantuntijoista 

koostuvan työryhmän toimesta. Sen tärkeimpinä työkaluina ovat erilaiset kyselyt ja 

haastattelut. Kvalitatiivisessa analyysissa pyritään arvioimaan riskeistä aiheutuvia 

suhteellisia vaikutuksia. Asiantuntija-arvioihin perustuvat subjektiiviset arviot 

riskien aiheuttamista vahingoista ja niiden toteutumisen todennäköisyyksistä ovat 

yleensä riittävän tarkkoja riskianalyysiin (VAHTI 7/2003, s.44).  
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Sumner (2009) on tutkimuksessaan suorittanut riskien suuruuden arviointia 

kvalitatiivisella menetelmällä. Sumner linjaa (2009, s.11), että riskien suuruutta 

voidaan organisaatioissa arvioida kahdella kysymyksellä:  

1. Mikä on tunnistetun riskin vaikuttavuus? 

2. Millä todennäköisyydellä riski toteutuu? 

 

Sumnerin menetelmässä riskin suuruus määräytyy sijoittamalla riskiarviot 

nelikenttään, jossa pystyakselilla on todennäköisyys ja vaaka-akselilla 

vaikuttavuus. Riskin sijainti nelikentässä määrää sen suuruuden korkeaksi, 

keskitasoiseksi tai matalaksi. Korkealla riskillä on sekä korkea todennäköisyys, että 

korkea vaikuttavuus. Keskitasoisella riskillä vain toinen arvioista on korkea. 

Matalalla riskillä molemmat arviot ovat alhaisia. Keskitaso tarkoittaa Sumnerin 

tutkimuksessa sitä, että riski on saanut keskiarvokseen arvosteluasteikon 

keskivaiheilta olevan arvosanan. (Sumner, 2009, s.9-10.) 

 

Ohje riskien arvioinnista (VAHTI 7/2003, s.42) käyttää samankaltaista menetelmää 

riskien suuruuden arvioimiseksi. Menetelmässä arvioidaan riskin toteutumisen 

todennäköisyyttä ja seurausten vakavuutta. Molemmille ulottuvuuksille on 

ohjeelliset arvosteluasteikot, todennäköisyyttä arvioidaan asteikolla 0-3 ja 

seurausten vakavuutta asteikolla 1-3. Asteikoissa 0 tarkoittaa, että riski ei toteudu 

missään olosuhteissa, 1 tarkoittaa, että riskin todennäköisyys on alhainen tai 

vaikutukset vähäiset ja 3 tarkoittaa, että riskin todennäköisyys on korkea tai 

vaikutukset erittäin vakavia. Ohjeessa jokaiselle arviointiasteikon tasolle on 

olemassa ohjeellinen kriteeristö, jota voidaan hyödyntää arvioinnin tekemisessä. 

Arviointikriteereistä osa on mitattavia, kuten ” Tapahtuma ilmenee kerran 

kuukaudessa”, mutta enimmäkseen ne perustuvat arvioijan subjektiiviseen 

tuntemukseen, kuten ” Toiminto on hyvin ohjeistettu”. Todennäköisyyden ja 

vaikutuksen arvioinnin jälkeen ne sijoitetaan taulukkoon (taulukko 2), joka kertoo 

riskin suuruuden arvojen leikkauspisteessä.  
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Taulukko 4. Esimerkki riskitaulukosta (VAHTI 7/2003, s.43). 

Riskin kriittisyys 

Seurausten vakavuus 

Vähäinen (1) Vakava (2) 
Erittäin vakava 

(3) 

Uhan 

toden-

näköi-

syys 

Korkea (3) 
3. Kohtalainen 

riski 

4. Merkittävä 

riski 

5. Sietämätön 

riski 

Keskim.(2) 2. Vähäinen riski 
3. Kohtalainen 

riski 

4. Merkittävä 

riski 

Alhainen 

(1) 

1. Merkityksetön 

riski 
2. Vähäinen riski 

3. Kohtalainen 

riski 

 

Tarvittaessa kvalitatiivista analyysia voidaan täydentää kvantitatiivisella 

analyysillä (VAHTI 7/2003, s.44). Se tukee kvalitatiivista analyysia tilastoihin 

perustuvalla laskennalla. Todellisiin lukuihin perustuvassa kvantitatiivisessa 

analyysissa voidaan laskea riskien toteutumisen todennäköisyyttä, riskeistä 

aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia ja verrata riskeiltä suojautumiseen käytettävien 

keinojen kustannuksia riskeistä aiheutuviin kustannuksiin. Kvantitatiivisella 

analyysilla on kuitenkin vaikea laskea tai arvioida aineettomalle pääomalle 

aiheutuneita vaikutuksia. (Bojanc & Jerman-Blažič, 2008, s.416.)  

 

Bojanc ja Jerman-Blažič (2013) ovat tutkimuksessaan esitelleet kvantitatiivisen 

mallin riskianalyysistä, jonka lopputuloksena lasketaan jokaiselle tunnistetulle 

riskille rahallinen arvo. Mallin mukaan riskin arvo on sen 

toteutumistodennäköisyyden ja sen aiheuttamien taloudellisten tappioiden tulo. 

Riskin toteutumistodennäköisyyteen vaikuttaa kvalitatiivinen arviointi uhan 

toteutumistodennäköisyydestä ja suojattavan pääoman haavoittuvuudesta: riskin 

toteutumistodennäköisyys on niiden tulo. Taloudellisista tappioista arvioidaan 

menetetyt tulot, tuottavuuden lasku, sopimussakot ja epäsuorat tappiot 

aineettomalle pääomalle. Tulon menetykset aiheutuvat täydellisestä 

käytettävyyskatkosta. Tuottavuuden lasku on seurausta suorituskyvyn 

heikkenemisestä. Sopimussakkoja puolestaan voidaan joutua maksamaan, jos 
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riskitapahtuman vuoksi ei kyetä toimittamaan asiakkaille sovittuja palveluja. 

Epäsuorat tappiot tarkoittavat esimerkiksi maineen ja luottamuksen menettämistä 

tai aineettoman pääoman katoamista. Mallin tuottamien tunnuslukujen avulla 

voidaan valita suojausmenetelmä ja verrata siitä aiheutuvia kustannuksia riskin 

arvoon.(Bojanc & Jerman-Blažič, 2013, s.27-29.) 

 

ISF (2011, s.39) ei ota kantaa siihen, mikä on sopivin menetelmä riskianalyysin 

tekemiselle. Sen mukaan tärkeintä on, että menetelmä on ennalta määritelty. 

Analyysin avulla tuotetaan tarkkaa tietoa koko organisaatiosta luotettavasti ja 

kustannustehokkaasti. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten analyysien 

hyödyntäminen riippuukin usein organisaation resursseista. Bojancin ja Jerman-

Blažičin (2008, s.417) mukaan pienillä resursseilla kvalitatiivinen analyysi on usein 

tehokkaampi, koska se vaatii vähemmän henkilöitä, eikä siinä tarvitse suorittaa niin 

paljon laskentaa kuin kvantitatiivissa analyysissa.  

 

2.4.3 Riskeiltä suojautuminen 

 

Riskianalyysin jälkeen on päätettävä tarvittavat toimenpiteet riskeiltä 

suojautumiseksi. Tämän työvaiheen tarkoituksena on valita keinot, joilla ehkäistään 

tai torjutaan tunnistettujen riskien vaikutuksia. Päätös toimenpiteistä tehdään 

riskianalyysin tuottamiin arvioihin tai tunnuslukuihin perustuen. Jos 

organisaatiossa on tehty kvantitatiivinen riskianalyysi, mahdollistaa se tässä 

vaiheessa päätöksenteon, joka perustuu sekä laskennallisiin riskien suuruuksiin että 

subjektiivisiin tuntemuksiin. Kvalitatiivinen riskianalyysi mahdollistaa vain 

subjektiivisen päätöksenteon, koska tarkkoja rahallisia arvoja riskeille ei ole 

laskettu.  

 

Yleisesti riskienhallinnassa riskien käsittely toteutetaan siirtämällä, välttämällä, 

vähentämällä tai hyväksymällä riskit. Bojanc ja Jerman-Blažič (2013, s.29) ovat 

tarkentaneet käsittelytapoja seuraavalla tavalla:  
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 Siirtämisessä riski ulkoistetaan organisaation ulkopuoliselle 

palveluntarjoajalle hoidettavaksi tai riskin seuraamukset vakuutetaan, 

jolloin siitä aiheutuvat kustannukset pienenevät. 

 

 Välttäminen tapahtuu luopumalla riskialttiista toiminnoista tai suojaamalla 

pääoma siten, että se ei ole riskien tavoitettavissa. 

 

 Vähentämisessä pyritään teknologisilla hankinnoilla tai tehokkaimmilla 

toimintatavoilla vaikuttamaan riskien toteutumisen todennäköisyyteen tai 

vähentämään riskeistä aiheutuvia haittoja. 

 

 Hyväksyminen tarkoittaa, että riski hyväksytään osana liiketoimintaa. 

Hyväksytyn riskin suojaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 

moninkertaiset haittoihin verrattuna. 

 

Ohje riskien arvioinnista (VAHTI 7/2003, s.45-46) antaa esimerkin, jota voidaan 

hyödyntää kvalitatiivisen analyysin jatkona. Esimerkissä jokaiselle riskitasolle on 

määritetty toimintamalli, joka määrittää kuinka kiireellisesti toimenpiteisiin on 

ryhdyttävä, mikä on toimenpiteen tyyppi (hyväksytään, vähennetään tai poistetaan) 

ja mikä on toimenpiteen hyväksyttävä kustannustaso. Esimerkki:  

 Merkityksetön riski 

o Hyväksytään riski ilman toimenpiteitä, koska riski on pieni. 

 Vähäinen riski 

o Ei aiheuta välttämättä toimenpiteitä. Toimenpiteet eivät saa 

aiheuttaa lisäkustannuksia. 

o Riskiä seurataan aktiivisesti ja varmistetaan, että tilanne pysyy 

hallinnassa. 

 Kohtalainen riski  

o Riskiä pienennetään sopivalla aikataululla. 

o Kustannuksia on mietittävä tarkasti. 

o Jos riskiin liittyy erittäin haitallisia seurauksia, kuten vakava 

henkilövahinko, on riskin todennäköisyyttä arvioitava tarkemmin. 
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 Merkittävä riski 

o Riskin pienentäminen on välttämätöntä ja toimenpiteet on 

aloitettava nopeasti. 

o Toimintaa, johon liittyy merkittävä riski, ei pidä aloittaa ennen kuin 

riskiä on pienennetty. Käynnissä olevat toiminnot voivat jatkua, 

mutta henkilöstön tietoisuutta on parannettava. 

 Sietämätön riski 

o Riskin poistaminen on aloitettava välittömästi.  

o Toiminta, johon liittyy sietämätön riski, on keskeytettävä kunnes 

riski on poistettu.  

 

Koska riskejä on kaikilta tietoturvallisuuden osa-alueilta ja niihin jokaiseen on 

olemassa omat toimenpiteensä, ei tämän kaltaisessa periaatteiden listauksessa ole 

järkevää linjata toimenpiteitä yksityiskohtaisemmin.  

 

Jos riskianalyysi on toteutettu kvantitatiivisesti, ja riskeille on siten määritelty 

rahallinen arvo, voidaan toimenpiteet päättää määrittelemällä niille raja-arvot. 

Määriteltäviä raja-arvoja ovat tällöin riskien vähimmäisarvo, riskien enimmäisarvo 

sekä siedetyn kertaluontoisen menetyksen enimmäismäärä. Vähimmäisarvoa 

pienemmät riskit hyväksytään ja enimmäisarvoa suuremmat riskit vältetään. 

Ääriarvojen välissä olevia riskejä vähennetään, jos niiden arvo on siedettyä 

kertaluontoista tappiota pienemmät. Jos riskin arvo on suurempi kuin siedetty 

kertaluontoinen tappio, se pyritään siirtämään. (Bojanc & Jerman-Blažič, 2013, 

s.30.) 

 

2.5 Yhteenveto teoriasta 

 

Tietoturvallisuuden osa-alueet ulottuvat kaikkiin toimintoihin yrityksissä. Osa-

aluejakoa voidaan käyttää tietoturvallisuuden suunnittelussa selkiyttämään 

vastuunjakoa ja sen avulla voidaan huolehtia, että tietoturvallisuus huomioidaan 

riittävän laajasti. Osa-alueita on perinteisen mallin mukaisesti kahdeksan 

(Andreasson & Koivisto, 2013, s.52). Tämän työn käytännöllinen tavoite, eli 
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tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden päivittäminen, kuuluu hallinnollisen 

tietoturvan osa-alueelle. Koska käytännön tavoitteeksi on kohdeyrityksen kanssa 

määritelty päivittäisen tietoturvallisuuden parantaminen, on 

henkilöstöturvallisuuden kehittäminen myös yksi tärkeimmistä tietoturvallisuuden 

osa-alueista. Henkilöstöturvallisuuteen vaikutetaan muun muassa kehittämällä 

henkilöstön tietoturvatietoista käyttäytymistä. Fyysisen turvallisuuden osa-

alueeseen kuuluvat perinteiset toimitilojen suojausmenetelmät, kuten 

kulunvalvonta, vartiointi sekä palo- ja murtohälyttimet (Andreasson & Koivisto, 

2013, s.52-55). Niiden kehittäminen ei varsinaisesti kuulu työn käytännön 

tavoitteisiin, mutta fyysistä turvallisuutta edistävät toimintaohjeet on huomioitava 

tietoturvapolitiikassa ja -ohjeissa. Tietoliikenne-, ohjelmisto- ja 

laiteturvallisuudessa tarkastellaan tietoturvallisuutta teknisemmästä näkökulmasta. 

Näidenkin osa-alueiden toteuttaminen vaatii linjauksia tietoturvapolitiikalta ja 

tarvittaessa myös tietoturvaohjeita, joissa ohjeistetaan tärkeimmät 

toteutusperiaatteet. Tietoaineistoturvallisuus luo perusteet tietoaineiston 

käsittelylle yrityksessä, siksi ainakin tiedon turvaluokittelu ja käsittelysäännöt on 

linjattava tietoturvapolitiikassa ja -ohjeissa. Käyttöturvallisuus limittyy useimpien 

muiden osa-alueiden yhteyteen, joten siksi sitä ei käsitellä käytännön työssä 

erillisenä osa-alueena.  

 

Yrityksen tietoturvallisuuden johtamiseen vaikuttavat tekijät ovat 

liiketoimintastrategia, tietoturvastandardit ja lait, tietojärjestelmäarkkitehtuuri sekä 

sidosryhmien vaatimukset. Tarve tietoturvallisuudelle määritetään toteuttamalla 

riskien arviointi, jossa pyritään tunnistamaan liiketoimintaan liittyvät 

tietoturvariskit. Tietoturvallisuuden toteuttaminen perustuu tietoturvaohjeistoon ja 

tietoturvallisuuden säännölliseen seurantaan sekä kehittämiseen. Yhdessä näistä 

kaikista tekijöistä koostuu kokonaisuus, jota kutsutaan tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmäksi (VAHTI 3/2007, s. 40-42).  

 

Hallintajärjestelmän ytimessä ovat toimintaa ohjaavat dokumentit, joita kutsutaan 

tietoturvaohjeistoksi (Laaksonen ym., 2006, s.145). Ohjeiston ylimpänä 

dokumenttina on tietoturvapolitiikka, joka on johdon linjaus tietoturvallisuuden 
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tavoitteista, merkityksistä ja toimintatavoista.  Politiikassa määritetään, ketkä ovat 

politiikan alaisia, ilmaistaan tietoturvallisuuden tavoitteet, määritellään 

tietoturvavastuut ja prosessi, jolla ylläpidetään tietoturvallisuutta, linjataan 

seuraamukset tietoturvallisuusrikkomuksista, ohjeistetaan periaatteet 

tietoturvakoulutuksista, tietojenkäsittelyn suojaamisesta ja jatkuvuus- ja 

toipumissuunnitelmista sekä mainitaan tietoturvallisuudessa huomioitavat lait 

(Bacik, 2008, s.47-50; Laaksonen ym., 2006, s.147; ISF, 2013, s.50). 

Tietoturvapolitiikkaa tarkennetaan tietoturvaohjeilla, prosessi- ja työohjeilla sekä 

lomakkeilla, jotka toimivat alimman tason työvälineinä. 

 

Tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden kehittäminen kuuluvat siis osaksi 

hallintajärjestelmää. Vaikka hallintajärjestelmää ei olisikaan kohdeyrityksessä 

virallisesti tunnistettu, sen viitekehyksen avulla voidaan hahmottaa 

tietoturvaohjeiston kehitystyön merkitys yrityksen tietoturvallisuuden 

kokonaisuuden kannalta. Kohdeyrityksessä tehtävässä uudistustyössä on 

huomioitava hallintajärjestelmän viitekehys vähintään jatkosuosituksissa. Tällöin 

uudistettavat ohjeet eivät jää vain erillisiksi dokumenteiksi, vaan niiden avulla 

voidaan kehittää yritykseen tietoturvallista toimintakulttuuria. 

 

Riskien arvioinnilla tunnistetaan tietoturvallisuuden tarpeellisuus yrityksessä. 

Riskien arviointi on tavoitteellinen prosessi, joka koostuu suunnittelusta, uhkien 

tunnistamisesta, riskien tunnistamisesta, riskianalyysistä ja riskeiltä 

suojautumisesta. Riskiarvio voidaan tehdä niin kvalitatiivisilla kuin 

kvantitatiivisillakin menetelmillä (Shamala ym., 2013, s.46). Kvalitatiivinen 

arviointi perustuu arviota tekevien henkilöiden subjektiivisiin havaintoihin ja 

tuntemuksiin. Se tehdään yleensä asiantuntijatyönä kyselyjä ja ryhmätyöskentelyä 

hyödyntäen. Kvantitatiivinen arviointi edellyttää laskentaa riskien 

todennäköisyyksistä ja vaikutuksista. Sillä saadaan tarkkoja tuloksia varsinkin 

aineellisesta pääomasta, mutta aineettoman pääoman osalta laskenta on vaikeaa. 

Menetelmä on valittava arvioitavan kohteen resurssien mukaan. Pienissä 

yrityksissä kvalitatiivisella arvioinnilla saavutetaan yleensä riittävän tarkat arviot.  
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3 KEHITTÄMISTYÖ KEMPPI-KONSERNISSA 

 

Kemppi-konsernin tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden uudistaminen 

toteutettiin neljässä vaiheessa kuvion 6 mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 

tutustuttiin organisaatioon sekä perehdyttiin ongelmaan keskustelemalla Kemppi 

Group Oy:n tietohallinto-osaston (myöhemmin IT-osasto) kanssa heidän 

tunnistamistaan tietoturvauhkista. Toisessa vaiheessa kartoitettiin nykytilanne 

toteuttamalla ensimmäinen kyselytutkimus eli tietoturvakysely. Kolmannessa 

vaiheessa tutkimusta täydennettiin sähköpostikyselyllä, jolla kartoitettiin johdon ja 

esimiesten asenteita sekä sitoutumista ja valmiuksia tietoturvallisuuden 

kehittämiseen. Neljännessä vaiheessa uudistettiin Kemppi-konsernin 

voimassaolevaa tietoturvaohjeistoa IT-osaston havaintojen ja kyselytutkimusten 

tulosten perusteella.  

 

 

Kuvio 6. Kehitystyön vaiheet. 

 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen suunnittelu sekä kyselytutkimusten 

toteuttaminen ja analysoidaan kyselyjen tulokset. Analyysia hyödynnetään 

tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden uudistamisessa. Luvun lopussa esitellään 

tärkeimmät uudistukset. 

 

3.1 Ongelman määrittely 

 

Kemppi-konsernin voimassaoleva tietoturvaohjeisto on hyväksytty käyttöön 

vuonna 2005. Siihen kuuluvat tietoturvapolitiikka, tietoturvaohjeet esimiehille, 



54 

 

loppukäyttäjän tietoturvaohjeet, etätyön ja etäkäytön ohje sekä 

tietohallintopäällikön ja tietohallintohenkilöstön ohjeet. Selvää on, että vuoden 

2005 jälkeen tapahtunut tieto- ja viestintätekniikan kehitys, tiedon määrän 

lisääntyminen sekä työskentelytapojen ja tietoturvauhkien muutos ovat johtaneet 

siihen, että tietoturvapolitiikka on vanhentunut, eikä se kaikilta osin tue nykypäivän 

liiketoiminta-ajatuksen mukaista päivittäisen työn tekemistä kansainvälisessä 

organisaatiossa. 

 

Ongelman määrittely toteutettiin yhteistyössä IT-osaston kanssa. 

Aloituspalaverissa kartoitettiin motiivit työn tekemiselle, määriteltiin työn 

tavoitteet ja keskusteltiin tärkeimmistä tietoturvaan liittyvistä ongelmista. 

Organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja järjestelmiin perehdyttiin osallistumalla 

muutamiin organisaation virallisista perehdytystilaisuuksista.  

 

IT-osaston havaintojen mukaan suurin ongelma nykyisissä tietoturvapolitiikassa ja 

tietoturvaohjeissa on, että niissä olevat vanhentuneet tiedot syövät uskottavuutta 

tietoturvallisuudelta. Lisäksi tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet koetaan 

vaikeaselkoisiksi, eivätkä ne muodosta riittävän yhtenäistä ohjeistoa. 

Tietoturvallisuuden säännöllinen valvonta on myös puutteellista, koska valvonnan 

toteutustapaa ei ole riittävän tarkasti määritelty. IT-osaston mukaan 

tietoturvallisuuden ongelmat näkyvät ennen kaikkea huolimattomana 

tietoturvakäyttäytymisenä, kuten esimerkiksi henkilötunnisteiden puutteellisena 

käyttämisenä, salasanojen ja käyttäjätunnusten huolimattomana säilyttämisenä, 

sekä satunnaisina käyttöoikeuksien väärinkäyttönä. Havaituista uhista huolimatta 

vakavia tietoturvapoikkeamia ei ole havaittu.  

 

Kehitystyöltä odotetaan, että Kemppi-konserni saa yksinkertaiset ja ymmärrettävät 

tietoturvallisuutta ohjaavat asiakirjat, joiden avulla konsernin tietoturvatoiminta 

kehittyy erityisesti hallinnollisen tietoturvan ja henkilöstöturvallisuuden osalta, 

joilla koetaan olevan suurin rooli tietoturvallisen toimintakulttuurin 

rakentamisessa. Uudistetuissa tietoturvapolitiikassa ja tietoturvaohjeissa on 

selkeästi ilmaistava tietoturvallisuuden merkitys, tietoturvallisuuden toteuttamisen 
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periaatteet ja tavoitteet sekä tietoturvallisuuden vastuut huomioiden kansainvälisen 

liiketoiminnan erityispiirteet.  

 

3.2 Tietoturvakyselyn toteuttaminen 

 

Kemppi-konsernille järjestettiin Webropol-kyselytyökalun avulla tietoturvakysely, 

johon kutsuttiin osallistumaan kaikki johtajat, esimiehet ja toimihenkilöt konsernin 

yhtiöistä, sekä työsähköpostia käyttävät tuotannon työntekijät Kemppi Oy:stä. 

Tietoturvakyselyn tavoitteena oli kartoittaa tietoturvallisuuden nykytilaa ja arvioida 

tietoturvallisuuteen liittyviä riskejä. Kyselyn tuloksia sovelletaan 

tietoturvaohjeiston uudistamisessa.  

 

Tietoturvakysely sisälsi työntekijöille ja toimihenkilöille 43 

monivalintakysymystä, sekä kaksi avointa kysymystä. Johtajille ja esimiehille 

kyselyssä oli lisäksi 13 monivalintakysymyksen esimiesosio. Kysely laadittiin 

kotimaisten yhtiöiden edustajille suomeksi ja ulkomaisten tytäryhtiöiden edustajille 

englanniksi. Kyselyä pohjustettiin saatekirjeellä, jossa esiteltiin tutkimuksen 

tavoitteet, kyselyn tarkoitus ja vastausohjeet. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. 

Vastaajille lähetettiin muistutusviesti kolme päivää ennen vastausajan päättymistä. 

Koska vastausajan jälkimmäinen viikko oli samaan aikaan talvilomaviikon kanssa, 

suomalaisia vastaajia kehotettiin lisäksi vastaamaan kyselyyn ennen 

talvilomakauden alkua.  

 

Monivalintakysymykset oli jaettu tietoturvakartoitus-osioon ja riskikartoitus-

osioon. Tietoturvakartoitus-osiossa esitettiin vastaajille väittämiä, jotka perustuivat 

voimassaolevaan tietoturvaohjeistoon. Tietoturvakartoitus-osiossa oli 15 kaikille 

vastaajille yhteistä kysymystä. Esimiestyön näkökulmasta oli lisäksi 13 kysymystä. 

Vastausvaihtoehtoina olivat kyllä, ei ja en osaa sanoa.   

 

Riskikartoitus-osiossa kuvattiin 28 väittämällä erilaisia tietoturvauhkia, joiden 

toteutumistodennäköisyyttä ja vaikuttavuutta vastaajat arvioivat kolmiportaisesti. 

Todennäköisyyden arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1-3, joissa 1 tarkoitti, että 
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väittämän mukainen uhka ei ole todennäköinen ja 3 tarkoitti, että uhka on erittäin 

todennäköinen. Vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1-3, joissa 

asteikon ääripäät olivat: ei vakavaa uhkaa ja erittäin vakava uhka. Riskikartoitus-

osion väittämät oli luokiteltu siten, että niillä tutkittiin tietoturvallisuuden eri osa-

alueilla ilmenevien uhkien vaikutusta tiedon luottamuksellisuuteen, 

käytettävyyteen ja eheyteen. Väittämien asettelussa ja muotoilussa hyödynnettiin 

kolmea lähdettä: Sumner (2009) ja VAHTI 7/2003, joita hyödynnettiin riskin 

suuruuden arvioinnissa sekä VTT:n pk-yritysten riskienhallinnan työvälinesarjan 

tietoriskien arviointiin tarkoitettuja työkortteja, joiden tarkastuslistojen kohteita 

muokattiin kohdeyrityksen tarpeiden mukaisiksi. Uhkakartoitusta ei siis tehty itse, vaan 

väittämien laatiminen perustui valmiiseen tarkastuskorttiin, josta valittiin IT-osaston 

tilannekuvaukseen sopivia uhkia kaikilta tietoturvallisuuden osa-alueilta. 

 

Tietoturvakyselyn avoimissa kysymyksissä vastaajia pyydettiin nimeämään kaksi 

asiaa, jotka edistävät Kemppi Oy:n tietoturvaa (kysymys 1) ja kaksi 

tietoturvallisuuteen liittyvää asiaa, jotka vaativat kehittämistä (kysymys 2).  

 

Kyselyyn kutsuttiin yhteensä 438 henkilöä. Hirsjärvi ym. (1997, s.174-175) 

mukaan otoksen kokoon vaikuttavat muun muassa tutkimuksen tavoitteet, 

tutkimuskustannukset, perusjoukkoa vastaavien haluttujen tunnuslukujen tarkkuus 

ja perusjoukon homogeenisuus. Otoskoko kasvoi suureksi, koska tutkittava joukko 

on erittäin heterogeeninen ja tutkimustuloksia haluttiin analysoitavaksi kaikista 

liiketoimintaprosesseista sekä henkilöstöryhmistä. Webropolin avulla toteutetussa 

kyselytutkimuksessa eivät myöskään kustannukset kasva vastaajamäärien 

kasvaessa. Ainoat kustannukset aiheutuivat vastaajien menetettynä työaikana n. 10 

- 15 minuuttia / henkilö.  

 

Tietoturvakyselyyn vastauksia tuli yhteensä 210 vastaajalta, eli koko konsernin 

vastausprosentti oli 47,9 (taulukko 3). Emoyhtiöiden (Kemppi Oy ja Kemppi Group 

Oy) vastausprosentti oli 58,9 ja tytäryhtiöiden vastausprosentti oli 31,4. 

Vastausprosentteja voidaan pitää hyvinä, kun huomioidaan IT-osaston aikaisemmin 
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toteuttamat Webropol-pohjaiset kyselyt, joissa tyypilliset vastausprosentit ovat 

vaihdelleet 30 - 60 prosentin välillä.  

 

Taulukko 3. Tilasto tietoturvakyselyyn vastanneista. 

 Kutsuttuja Osallistujia 
Avoimiin 

kysymyksiin 

vastanneet 

1. avoimen 

kysymyksen 

vastaukset 

2. avoimen 

kysymyksen 

vastaukset 

Emoyhtiöt 263 155 81 146 162 

Tytäryhtiöt 175 55 41 52 42 

Yhteensä 438 210 122 198 204 

 

Avoimiin kysymyksiin vastaaminen ei ollut pakotettua, toisin kuin 

monivalintakysymyksiin vastaaminen, joihin ei voinut jättää vastausta tyhjäksi, jos 

oli vastaamisen aloittanut. Vapaaehtoisuudesta johtuen avointen kysymysten 

vastaajamäärät poikkeavat osallistujien lukumäärästä.  

 

Tietoturvakyselyn vastaajista muodostettiin organisaatioperusteisesti kolme 

erilaista vastaajaryhmää: kaikki, jossa oli kaikkien vastaajien yhdistetyt vastaukset, 

emoyhtiöt, jossa oli Kemppi Group Oy:n ja Kemppi Oy:n vastaajien yhdistetyt 

vastaukset sekä tytäryhtiöt, jossa oli Kemppi Oy:n ulkomaisten ja kotimaisten 

tytäryhtiöiden vastaajien yhdistetyt vastaukset. Henkilöstöryhmiä tarkasteltiin 

kahdessa eri ryhmässä: esimiesten ja johtajien vastaukset yhdistettynä ryhmäksi 

esimiehet sekä työntekijöiden ja toimihenkilöiden vastaukset yhdistettynä ryhmäksi 

muut.  

 

3.2.1 Tietoturvakartoitus-osion tulokset 

 

Tietoturvakartoitus-osion tulosten tutkiminen aloitettiin vertailemalla eri 

henkilöstöryhmien välisiä eroja. Ryhmien välillä ei löytynyt eroavaisuuksia, ja siksi 

tulokset perustuvat kaikkien vastaajien koottuihin tuloksiin (kuvio 7). Kuviossa 7 

on esitetty väittämiin annettujen vastausten suhteelliset osuudet vastausten 

kokonaismäärästä. Aineistoa tutkittiin vertailemalla kyllä-vastausten määrällistä 

suhdetta vastausten kokonaismäärästä. Tässä luvussa esitellään kyselyn tilastolliset 
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tulokset. Tulosten analysointi toteutetaan luvussa 3.2.3. Kyselyssä esitetyt 

väittämät ovat kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

 

 

Kuvio 7. Tietoturvakartoitus -osion kaikkien vastaajien kootut tulokset (n=210). 

 

Eniten kyllä-vastauksia keräsivät väittämät, jotka liittyivät vastaajan omiin 

tuntemuksiin tietoturvallisuuden toteutumisesta päivittäisessä työssä (väittämät 3-

5, 8, 13 ja 14).  Koottujen vastausten perusteella voidaan todeta, että vastaajat 

ainakin omasta mielestään työskentelevät tietoturvallisesti, vaikka vain 55,7 % 

vastaajista tietää Kemppi Oy:n tietoturvatavoitteet (väittämä 6) ja 47,6 % tietää 

periaatteet, joilla tietoturvallisuutta organisaatiossa toteutetaan (väittämä 7). 

Organisaation onnistuneet IT-käytännöt näkyvät siinä, että 88,1 % vastaajista tietää, 

mistä he saavat tarvittaessa apua tietojärjestelmiin liittyvissä virhetilanteissa 

(väittämä 14) ja 83 % vastaajista koki, että saavat tarvittaessa apua tietojärjestelmiin 

liittyvissä virhetilanteissa (väittämä 13).  

 

Vähiten kyllä -vastauksia annettiin tietoturvaperehdytyksiin ja tiedon 

turvaluokitteluun (väittämät 1, 2 ja 10) sekä etäkäyttö- ja tietoturvaohjeistuksen 

tuntemukseen (väittämät 11 ja 15) liittyviin kysymyksiin. Vain 46,7 % vastaajista 

on osallistunut ensimmäiseen tietoturvaperehdytykseen ja 32,9 % vastaajista on 
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saanut täydentävää tietoturvakoulutusta työssä ollessaan. Täydentävää koulutusta 

ei ole velvoitettu pidettäväksi voimassaolevassa tietoturvapolitiikassa, mutta 

jokaisen työntekijän viralliseen perehdyttämisohjelmaan kuuluu 

tietoturvaperehdyttämiseen osallistuminen. Vain 20 % vastaajista tietää miten 

tietoa turvaluokitellaan Kempillä. 45,7 % vastaajista osaa mielestään kuitenkin 

käsitellä tietoa turvaluokittelun mukaisesti (väittämä 12). Tiedon turvaluokittelusta 

ei ole olemassa tarkempia käsittelysääntöjä, vaikka tiedon turvaluokat (julkinen, 

sisäinen ja luottamuksellinen) on määritelty tietoturvapolitiikassa. 

 

38,6 % (n=210) väittämän 15 vastaajista pitää nykyistä tietoturvaohjeistusta 

riittävänä ja 23,8 % vastaajista pitää ohjeistuksia riittämättöminä. 37,6 % vastaajista 

ei osaa sanoa, että onko ohjeistus riittävää. Voimakas hajonta selittynee sillä, että 

tietoturvallisuuden tavoitteita ei ole täysin sisäistetty. Ilman tavoitteiden 

ymmärtämistä ei voida arvioida ohjeiden riittävyyttä, koska ohjeilla nimenomaan 

pyritään ohjaamaan toimintaan, jonka avulla päästään tavoitteisiin.  

 

Tietoturvakyselyn esimies-osion yhdistettyjen tulosten perusteella tehtäväkohtaisia 

tietoturvaperehdytyksiä alaisille on annettu vähän (44,6 %, n=56). Tehtäväkohtaiset 

perehdytykset perustuvat esimiesten vapaaehtoisuuteen, koska niiden järjestämistä 

ei ole linjattu konsernin tietoturvapolitiikassa. Käyttöoikeuksien hallinnassa on 

huomioitu sijaisjärjestelyt vain 53,6 % kaikista vastauksista, vaikka sitä 

edellytetään nykyisessä tietoturvapolitiikassa. 

 

75 % esimiehistä tietää mitä tietojärjestelmiä alaiset käyttävät. Alaisilla olevat 

tietojärjestelmien käyttöoikeudet tuntee 67,9 % esimiehistä. Vain 53 % esimiehistä 

on tyytyväisiä tämänhetkiseen käyttöoikeuksien hallintamalliin. Tyytymättömyys 

saattaa johtua osin siitä, että alaisten tietojärjestelmätarpeita ja käyttöoikeuksia ei 

tunnetta riittävän hyvin, vaikka avointen kysymysten vastausten perusteella 

vastaajien mielestä yleisin käyttöoikeuksien hallintaan liittyvä epäkohta onkin 

paikallisten pääkäyttäjä-oikeuksien puute. Kemppi-konsernin tietoturvapolitiikassa 

edellytetään, että esimiehen on tunnettava alaisten tietojärjestelmätarpeet ja 

käyttöoikeudet, mutta tarpeita ei ole dokumentoitu säännöllisesti.  
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3.2.2 Riskikartoitus-osion tulokset 

 

Riskikartoitus-osion väittämät ryhmiteltiin tietoturvallisuuden osa-alueiden 

mukaisesti. Väittämät 1-7 käsittelivät hallinnollisen tietoturvan uhkia, väittämät 8-

14 henkilöstöturvallisuuden uhkia, 15–21 fyysisen turvallisuuden uhkia ja 22–28 

teknisen tietoturvallisuuden uhkia, jotka sisälsivät tietoliikenneturvallisuuden, 

ohjelmistoturvallisuuden ja laiteturvallisuuden osa-alueisiin kuuluvia uhkia.   

 

Tulosten tutkiminen perustui väittämän mukaisen uhkaskenaarion 

todennäköisyyksien ja vaikuttavuuksien arvioiden keskiarvoihin, joiden mukaan 

määritetään riskin suuruus. Riskin suuruus muodostui siis siten, että ne riskit, joiden 

todennäköisyyden ja vaikuttavuuden arviot saivat keskiarvokseen 2, luokiteltiin 

keskimääräisiksi riskeiksi. Riskit, jotka saivat molemmista arvioinneista keskiarvon 

1, luokiteltiin alhaisiksi riskeiksi. Riskit, jotka saivat edes toisesta arvioinnista 

keskiarvon 3, luokiteltiin korkeiksi riskeiksi. Jos molemmat arvioinnit olivat 

keskiarvoltaan 3, luokiteltiin riski erittäin korkeaksi riskiksi. Riskin suuruutta 

kuvattiin siis Sumnerin (2009) ja riskien arvioinnista annetun VAHTI-ohjeen 

(7/2003) mukaisella kvalitatiivisella menetelmällä. Tuloksia tutkittiin kaikkien 

vastaajien kootusta aineistosta. Tässä luvussa esitellään kyselyn tilastolliset 

tulokset. Tulosten tarkempi analysointi toteutetaan luvussa 3.2.3. 

 

Taulukossa 4 on esitetty tulosten perusteella mielenkiintoisimpien väittämien osalta 

niiden todennäköisyyksistä ja vaikuttavuuksista annettujen arvioiden keskiarvot. 

Täydelliset väittämät ovat liitteessä 2. Kaikkien vastaajien kootusta aineistosta 

havaittiin, että lähes jokaisen väittämän arvioiden keskiarvot asettuivat arvon 2 

tuntumaan, joka tarkoitti, että väittämä on todennäköinen tai sillä on pieni vaikutus. 

Tällöin lähes kaikki riskit asettuivat määritelmän keskimääräinen riski ja alhainen 

riski välille. Keskimääräistä riskiä kuvaava arvo ylitettiin vain neljä kertaa: 

väittämän 13 todennäköisyyden arvioinnissa ja väittämien 2, 18 ja 26 

vaikuttavuuden arvioinnissa. Koko aineiston tyyppilukujen tarkastelu osoittaa, että 
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yleisin vastaus oli 1, eli väittämän mukaiset uhat koettiin epätodennäköisiksi tai 

niillä ei ollut vaikutusta vastaajien mielestä.  

 

Taulukko 4. Tuloksia riskikartoitus-osiosta.  

Väittämä Todennäköisyys Vaikuttavuus 

1. 1,71 1,93 

2. 1,64 2,13 

4. 1,84 1,78 

8. 1,8 1,67 

9. 1,32 1,93 

10 1,57 1,98 

11. 1,93 1,78 

13. 2,02 1,93 

18. 1,78 2,02 

19. 1,94 1,6 

22. 1,74 1,82 

23. 1,39 1,92 

24. 1,27 1,91 

26. 1,92 2,15 

 

Kyselyn tulosten mukaan tarvetta kiireellisille tietoturvallisuuden 

kehittämistoimenpiteille ei ole, koska erittäin korkeita, tai edes korkeita riskejä ei 

kyselyssä havaittu. Tietoturvallisuuden kehittämiseksi on siksi analysoitava 

keskimääräisiksi luokiteltuja riskejä.  

 

Pelkkiä keskiarvoja tarkastelemalla ei riskien välille saada eroavaisuuksia, joiden 

mukaan niitä voitaisiin luokitella tärkeysjärjestykseen. Siksi vastauksista tutkittiin 

myös vastausten yläneljännekset (75 % fraktiili), jotta saadaan selville ne riskit, 

jotka vähintään 25 % vastaajista on määritellyt erittäin todennäköiseksi tai erittäin 

vakavaksi.  

 

Hallinnollisen tietoturvan alueelta vastaajat arvioivat todennäköisimmäksi uhaksi, 

että tiedon turvajärjestelyjä ja käsittelytapoja ei valvota säännöllisesti (väittämä 4, 

keskiarvo 1.84). Sitä ei kuitenkaan pidetty erityisen vaikuttavana uhkana (1.78). 

Toiseksi todennäköisimmäksi uhaksi vastaajat arvioivat, että työntekijä vuotaa 

yrityksen sisäistä tietoa kilpailijalle työsuhteen päätyttyä (väittämä 1, 1.71). Sen 
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vaikuttavuus on myös toiseksi korkein (1.93). Vaikuttavuuden arvioinnin 

perusteella on nostettava esiin uhka, että tärkeää tietoa katoaa, koska sitä ei ole 

suojattu riittävästi (väittämä 2). Kaikki vastaajat arvioivat sen vaikuttavuudeksi 

2.13 ja todennäköisyydeksi arvioitiin 1.64. 

 

Henkilöstöturvallisuuteen liittyvistä tietoturvauhkista todennäköisimpänä pidettiin 

sitä, että työntekijät säilyttävät varmuuskopioita vain tietokoneensa kovalevyllä 

(väittämä 13, keskiarvo 2.02). Sen vaikuttavuus arvioitiin keskiarvon mukaan 

pieneksi (1.93). 25 % vastaajista oli kuitenkin arvioinut, että uhka on erittäin 

todennäköinen ja vaikuttavuus erittäin suuri. Toiseksi todennäköisimpänä uhkana 

pidettiin sitä, että sijaisilla ei ole pääsyä tarvittaviin tietoihin (väittämä 11, 1.93). 

Uhan vaikuttavuus liiketoiminnalle on arvioiden keskiarvon mukaan pieni (1.78). 

Vaikuttavuuksien arvioiden mukaan suurimman keskiarvon sai uhka, että 

käyttäjätunnukset ja salasanat joutuvat vääriin käsiin (väittämä 9, 1.93). Sitä ei 

kuitenkaan pidetty kovinkaan todennäköisenä (1.32). Uhka, että työntekijä 

muokkaa tai tuhoaa tahattomasti yritykselle kuuluvaa tietoa (väittämä 10, 1.98), 

arvioitiin vaikuttavammaksi kuin mikään muu henkilöstöturvallisuuden 

tietoturvauhka. Sitä ei pidetä todennäköisenä, koska sen keskiarvo on vain 1.57. 

Henkilöstöturvallisuuden tietoturvauhkista on tyyppilukujen tarkastelun perusteella 

huomioitava vielä väittämä 8, että työntekijä puhuu yrityksen sisäisiä asioita 

tahattomasti julkisella paikalla. 62 % vastaajista (n=210) arvioi, että uhka on 

vähintään todennäköinen, ja 52 %, että sen vaikutus on vähintään pieni. 

 

Fyysisen turvallisuuden tietoturvauhkien arvioinnissa korostuu selkeästi kaksi 

väittämää. Yrityksen tietoa sisältävän tietokoneen tai matkapuhelimen katoamista 

(väittämä 18) pitää vähintään todennäköisenä 65 % vastaajista, keskiarvon ollessa 

1.78. Sen vaikuttavuudeksi arvioitiin 2.02, eli vähintään pieni vaikutus 

liiketoiminnalle. Huomattavaa kuitenkin on, että 31 % vastaajista arvioi uhan 

vaikutuksen olevan erittäin suuri. Toinen aineistosta korostuva väittämä (19) on 

ulkopuolisten kiinteistöhuollon parissa työskentelevien henkilöiden liikkuminen 

ilman valvontaa tiloissa, joissa käsitellään luottamuksellista tietoa (1.94). Sitä ei 

pidetä kovinkaan vaikuttavana, koska sen keskiarvo on vain 1.6.  
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Teknisen tietoturvan väittämistä todennäköisimpänä pidettiin sitä, että tietokoneen 

rikkoutuessa liiketoiminnalle tärkeää tietoa katoaa (väittämä 26, 1.92). Sen 

vaikuttavuus oli koko kyselyn suurin (2.15). Vaikuttavuuden perusteella esille 

nousee myös haittaohjelmien torjuntaohjelmistoihin liittyvät väittämät (23 ja 24), 

joiden todennäköisyydet ovat kuitenkin kyselyn pienimpiä (1.34 ja 1.27). Näiden 

lisäksi on huomioitava myös uhka, että Kemppi-konsernin sisäistä tietoa säilytetään 

salaamattomilla tallennusvälineillä (väittämä 22). 55 % vastaajista on arvioinut sen 

olevan todennäköinen ja vaikuttavuudeltaan vähintään pieneksi sen on arvioinut 61 

% vastaajista, vaikka keskiarvot jäivät todennäköisyyden (1.74) ja vaikuttavuuden 

(1.82) osalta keskimääräistä alhaisemmaksi.  

 

3.2.3 Tietoturvakyselyn tulosten analysointi 

 

Tietoturvakyselyllä saavutettiin sille asetettu tavoite, koska sen avulla kyettiin 

luomaan yleisvaikutelma tietoturvallisuuden toteutumisesta sekä määrittämään 

suurimmat tietoturvariskit. Tulosten analysoinnissa on kuitenkin huomioitava, että 

vastaajat ovat vastanneet esitettyihin väittämiin oman työnsä näkökulmasta ja 

heidän tietoturvatietoisuuttaan ei voida tämän kyselyn perusteella varmistaa. Siksi 

tuloksista voidaan tehdä vain maltillisia analyysejä, joita myöhemmin 

hyödynnetään tietoturvaohjeiston laatimisessa. 

 

Tietoturvakyselyn tulosten perusteella voidaan havaita, että nykytilanteen 

suurimmat kehittämistarpeet vastaajien mielestä liittyvät tietoturvallisuuden 

tavoitteiden asetteluun, tietoturvaperehdytyksiin ja -koulutuksiin, sekä 

käyttöoikeuksien hallintaan, jotka ovat tyypillisiä hallinnollisen tietoturvan ja 

henkilöstöturvallisuuden kehittämiskohteita (VAHTI 2/2008, s.19-21; ISF, 2013, 

s.16-17). Myös avoimissa vastauksissa on nähtävissä edellä mainitut 

kehittämistarpeet: 32 % kaikista vastauksista liittyi yleisen ja tehtäväkohtaisen 

tietoturvatietoisuuden parantamiseen ja päivittäistä tietoturvallisuutta ohjaavien 

ohjeiden kehittämiseen. Vastauksista on pääteltävissä, että konsernissa olisi tarvetta 

osasto- ja tytäryhtiökohtaisille tietoturvaohjeille, joilla voitaisiin tarkentaa 
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esimerkiksi tietoturvallisuuden tavoitteita, suojattavan tiedon määrittelyjä ja tiedon 

käsittelytapoja sekä varmistaa tehtäväkohtaiset tietoturvaperehdytykset.   

 

Tietoturvakyselyn tulosten perusteella hallinnollisen tietoturvallisuuden suurimmat 

kehittämiskohteet ovat: 

 tietoturvallisuuden seurannan ja valvonnan puutteellisuudesta aiheutuva 

tietoturvallisuuden laiminlyönti 

 epäselvyydet käyttöoikeuksien hallinnassa 

 salassapitosopimusten hallinnan puutteet  

 turvaluokitellun tiedon virheellinen käsitteleminen. 

 

Seurannan ja valvonnan puutteet on tunnistettu myös IT-osastolla. Avointen 

kysymysten vastausten perusteella valvonnan ja seurannan puute koetaan riskiksi 

koko organisaatiossa. Ilman riittävää ohjeistusta ja valvontaa tietoturvallisuuden 

merkitys yrityksessä hämärtyy ja on vaarana, että päivittäiseen toimintaan syntyy 

tietoturvallisuutta vaarantavia toimintatapoja. Vaikka valvonnan vastuut ovat 

määriteltyjä nykyisessä politiikassa, niitä on tarkennettava siten, että se läpäisee 

koko organisaation. Ei riitä, että tietohallintopäällikkö ja IT-osasto vastaavat 

valvonnasta ja seurannasta, vaan vastuuta on jaettava myös osasto- ja 

esimiestasoille.  Seurannan ja valvonnan vastuiden lisäksi myös toteutustapa on 

määriteltävä, jotta seurantaa ja valvontaa tapahtuu (Bacik, 2008, s.138). Johdon 

tietoturvaopas (VAHTI 2/2011, s.19) esittää tietoturvallisuuden tarkastamista 

tehtäväksi kerran vuodessa osana normaalia suunnittelun vuosikiertoa.  

 

Käyttöoikeuksien hallinnasta on Kemppi-konsernissa olemassa selkeät 

toimintaohjeet, mutta avointen kysymysten vastausten perusteella vastaajat pitävät 

ongelmana paikallisten pääkäyttäjäoikeuksien riittämättömyyttä. Kemppi-

konsernissa pääkäyttäjäoikeuksia on tarkoituksella rajoitettu määrä, koska niiden 

käytön valvonta on haastavaa: virheellinen käyttö voi johtaa haittaohjelmien 

leviämiseen konsernin tietoverkoissa, eikä myöskään asennettavien ohjelmien 

lisenssejä voida valvoa keskitetysti. Käyttöoikeuksien hallinnassa olisi siis tärkeää, 

että kaikkien käyttöoikeuksien, myös pääkäyttäjäoikeuksien, tarpeet perustuisivat 
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työtehtäviin ja ne olisivat dokumentoituja (Barman, 2002, s.14). Käyttöoikeuksien 

dokumentointi parantaisi esimiesten tietoisuutta alaisten tarpeista, se helpottaisi 

käyttöoikeuksien huomioimista sijaisjärjestelyissä ja se mahdollistaisi myös niiden 

seurannan.  

 

Salassapitovelvollisuuksiin liittyvät ongelmat korostuivat avoimissa vastauksissa. 

Niiden mukaan haasteena on lähinnä sidosryhmien kanssa tehtävien sopimusten 

hallinta: sopimusten säilyttämisestä tai tarkastamisesta ei ole annettu selkeitä 

ohjeita, jolloin ei voida varmistua siitä, että sopimukset ovat ajan tasalla.  

 

Tiedon turvaluokittelusta on olemassa ohjeet, mutta käsittelysääntöjä ei ole 

ohjeistettu, jolloin tiedon käsittelyn oikeellisuutta ei voida myöskään valvoa. Väärät 

käsittelytavat voivat johtaa esimerkiksi tietovuotoihin, tiedon tuhoutumiseen tai 

vääristymiseen.  

 

Tietoturvakyselyn tulokset osoittivat, että henkilöstöturvallisuuden tärkeimmät 

kehittämiskohteet ovat: 

 varmuuskopioiden säilyttäminen vain henkilökohtaisen työaseman 

kiintolevyillä 

 tietojärjestelmien käyttäjätunnusten ja salasanojen päätyminen 

ulkopuolisille 

 tiedon tahaton vuotaminen 

 tiedon käsittely ilman käyttövaltuuksia.  

 

Varmuuskopioiden säilyttäminen vain työaseman kiintolevyllä vaarantaa tiedon 

käytettävyyden, koska tieto voi kadota laitteiden tuhoutuessa tai kadotessa, jos siitä 

ei ole tallennettu varmuuskopiota muihin tallennusvälineisiin. Tiedosta ei ole 

olemassa silloin muita versioita. Avoimissa vastauksissa useat vastaajat 

esittivätkin, että kannettavien työasemien kiintolevyistä on otettava varmuuskopiot 

johdetusti. Lisäksi vastauksista on pääteltävissä, että etenkin matkatyötä tekevillä 

tämä riski korostuu, koska heillä ei etäyhteyden kautta ole välttämättä pääsyä 

verkkolevyille, joista nykyisen käytännön mukaan otetaan varmuuskopiot 
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keskitetysti. Ongelman poistamiseksi helpoin ratkaisu on velvoittaa käyttäjiä 

säilyttämään tietoja niissä paikoissa, joista otetaan keskitetysti varmuuskopiot ja 

muistuttaa heitä siitä säännöllisesti (Laaksonen ym, 2006 s.170). 

Etätyöskentelijöille voidaan tarvittaessa hankkia salattuja tai suojakoodilla 

suojattuja, siirrettäviä tallennusvälineitä, joilla voidaan tilapäisesti säilyttää 

varmuuskopioita.  

 

Tiedon tahaton vuotaminen tai tietojärjestelmien käyttäjätunnusten ja salasanojen 

päätyminen ulkopuolisille vaarantavat erityisesti tiedon luottamuksellisuuden. 

Salasanoista ja käyttäjätunnuksista huolehtiminen on nykyiselläänkin ohjeistettu 

hyvin ja salasanojen vaihtaminen tietojärjestelmiin on automatisoitu, mutta 

salasanojen turvallisen käytön valvonta on vaikeaa. Tiedon tahaton vuotaminen 

ulkopuolisille voi tapahtua esimerkiksi julkisilla paikoilla puhelimeen puhuttaessa 

tai tietokonetta käytettäessä. Julkiseksi paikaksi on ymmärrettävä myös sosiaalisen 

median ulottuvuudet, jotka luovat otollisen mahdollisuuden tavoitteelliseen tietojen 

urkintaan käyttäjiä manipuloimalla (englanniksi social engineering). Molemmat 

riskit ovat tyypillisiä tapauksia, joissa tietoturvaohjeita rikotaan, ja joita on vaikea 

valvoa, mutta ne ovat ehkäistävissä tietoturvatietoisuuden parantamisella, kuten 

Siponen ym. (2010, s.67) ovat todenneet.  

 

Tiedon käsittely ilman käyttövaltuuksia voi johtua esimerkiksi liian laajoista 

tietojärjestelmien käyttöoikeuksista tai tiedon päätymisestä väärälle 

vastaanottajalle sähköpostin kautta. Tällaisissa tapauksissa tiedon eheys ja 

luottamuksellisuus saattavat vaarantua. Nämä riskit ovat ehkäistävissä ensisijaisesti 

hallinnollisen tietoturvallisuuden keinoin (käyttöoikeuksien hallinta ja tiedon 

käsittelysäännöt), mutta myös tehtäväkohtaisella tietoturvaperehdytyksellä, jossa 

henkilölle koulutetaan, mitä tietoa hänellä on lupa käsitellä. 

 

Fyysinen turvallisuus on toimitilojen turvallisuuden osalta vastaajien mielestä 

pääosin kunnossa, kuten myös avointen kysymysten vastauksista voidaan havaita. 

Kemppi-konsernin pääkonttorille laadittu toimitilaturvallisuuden ohje vaikuttaa 
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myös siihen, että vastaajat kokevat toimitilojen turvallisuuden olevan kunnossa. 

Suurimmat fyysisen turvallisuuden kehittämiskohteet ovat:  

 vierailijoiden ja kiinteistöhuollon toimijoiden liikkuminen tiloissa, 

joissa käsitellään turvaluokiteltua tietoa 

 työ- ja toimitiloissa liikkuvien henkilöiden tunnistaminen 

 turvaluokitellun tiedon käsitteleminen neuvottelutiloissa. 

 

Fyysisen turvallisuuden uhkista aiheutuvat riskit vaarantavat ennen kaikkea tiedon 

luottamuksellisuuden, jos tiloissa pääsee liikkumaan asiattomia henkilöitä, tai 

tiloissa liikkuvat henkilöt saavat haltuunsa tietoa, joka ei heille kuulu. 

Tietoturvakyselyn tuloksia vahvistavat avointen kysymysten vastaukset, joissa 

mainitaan etenkin tuotekehitysosastolla liikkuvien vierailijoiden ja 

kiinteistöhuollon toimijoiden muodostavan riskin, koska tuotekehitysosastolla 

käsitellään paljon luottamuksellista tietoa. Riskiä voidaan välttää esimerkiksi 

VAHTI-ohjeen (4/2013, s.32) mukaisella ”puhtaan pöydän periaatteella”, jonka 

mukaan työpisteellä ei saa säilyttää turvaluokiteltua materiaalia, kun työpisteellä ei 

työskennellä.  

 

Vierailijoiden liikkumisesta Kemppi-konsernissa on ohjeistettu, että he eivät saa 

liikkua ilman saattajaa. Tätä ohjeistusta on valvottava ja sen merkitystä on 

korostettava tietoturvakoulutuksissa. Vastausten perusteella riskiksi koetaan myös, 

että kaikkia työtiloissa liikkuvia henkilöitä ei voida tunnistaa, koska kaikilla ei ole 

kulkutunnistetta näkyvillä. Voimassaolevassa yrityksen tietoturvapolitiikassa 

kuitenkin edellytetään henkilötunnisteen pitämistä näkyvillä. Tätäkin riskiä 

voidaan välttää valvonnalla ja tietoturvallisuuskoulutuksilla. 

 

Fyysisen turvallisuuden osalta riskiksi nähtiin myös turvaluokitellun tiedon 

käsitteleminen neuvottelutiloissa. Vastauksissa mainittiin riskitapahtumiksi muun 

muassa turvaluokitellun tiedon unohtuminen neuvotteluhuoneisiin, ja 

neuvottelutauoilla turvaluokitelluista asioista keskusteleminen. Riskiä vähennetään 

toimimalla neuvottelutilojen käytöstä annettujen ohjeiden mukaan, joissa on 

määritelty, mihin tiloihin saa vierailijoita viedä.  
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Fyysisen turvallisuuden toteuttamisessa on huomioitava kansainvälisen toiminnan 

erityispiirteet. Kemppi-konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden koko vaihtelee 

muutamien työntekijöiden myyntikonttoreista keskisuuriin, tuotekehitystä ja 

tuotantoa sisältäviin tehtaisiin. Kokoero ja toimitilojen rakenne vaikuttavat siihen, 

miten henkilötunnisteita käytetään ja miten vierailijoiden sallitaan liikkuvan 

toimitiloissa sekä miten kulunvalvonta, vartiointi ja tekninen valvonta toteutetaan. 

Koska tytäryhtiöt itse tietävät parhaiten oman toimintansa rajoitteet ja 

mahdollisuudet, on fyysisen turvallisuuden toteuttaminen annettava jokaisen yhtiön 

omalle vastuulle. Toteuttaminen tapahtuu tietoturvapolitiikassa annettavien 

linjausten mukaisesti. 

 

Kyselyjen tulosten mukaan vastaajat luottavat yrityksen tekniseen 

tietoturvallisuuteen. Avoimissa vastauksissa mainitaan tietoturvallisuutta 

edistäviksi tekijöiksi muun muassa automaattiset käyttöjärjestelmäpäivitykset ja 

haittaohjelmien torjuntaohjelmistot, joiden käyttäminen ei rasita käyttäjää. Myös 

yrityksen käyttämiä tietoverkkoja, etätunnistamisen menetelmiä ja virtuaalisen 

erillisverkon avulla muodostettavaa etäyhteyttä pidetään hyvinä ratkaisuina 

tietoturvan kannalta. Tietoturvakyselyn tulosten mukaan suurimpia riskejä ovat: 

 tiedon katoaminen päätelaitteen rikkoutuessa 

 tiedon säilyttäminen salaamattomalla tallennusvälineellä. 

 

Tiedon katoaminen päätelaitteen rikkoutuessa on riski, jota voidaan vähentää 

laitteiden ja ohjelmistojen elinkaaren hallinnalla. Keskitetyt ratkaisut 

varmuuskopioiden tekemiseksi ovat myös teknisen tietoturvallisuuden menetelmiä. 

Tiedon säilyttäminen salaamattomalla tallennusvälineellä on riski erityisesti kun 

työskennellään varsinaisen työpisteen ulkopuolella. Tallennusvälineiden 

salaamisella tarkoitetaan niin kannettavien työasemien kiintolevyjen salaamista 

kuin suojakoodilla tai salasanalla suojattujen ja salattujen siirrettävien 

tallennusvälineiden käyttämistä. Salattujen tai suojattujen tallennusvälineiden 

käytöllä ehkäistään tiedon luottamuksellisuuteen kohdistuvia riskejä tapauksissa, 

joissa tietoa sisältävä laite päätyy vääriin käsiin esimerkiksi varkauden tai 
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tahattoman katoamisen vuoksi. Yhteenveto Kemppi-konsernin tietoturvallisuuden 

kehittämisen tärkeimmistä kohteista on esitetty taulukossa 5.   

 

Taulukko 5. Yhteenveto tietoturvallisuuden kehittämiskohteista Kemppi-

konsernissa. 

Hallinnollinen turvallisuus 

Tavoitteet 

Tietoturvaohjeisto 

Tietoturvakoulutukset 

Tietoturvaorganisaation määrittelyt 

(vastuut) 

Tiedon turvaluokittelu ja 

käsittelysäännöt 

Käyttöoikeuksien hallinta 

Valvonta ja seuranta 

Henkilöstöturvallisuus 

Päivittäiset ohjeistukset 

tietoturvallisesta käyttäytymisestä 

(salasanat, tiedon käsittelysäännöt, 

käyttäytyminen, etäohjeet) 

Fyysinen turvallisuus 

Henkilötunnisteiden käyttäminen 

Kulkuoikeuksien määrittäminen 

Neuvottelutilojen käyttämisen 

ohjeistaminen 

Tekninen turvallisuus 
Tiedon varmuuskopiointi 

Tietoaineiston säilyttäminen 

 

3.3 Sähköpostikysely 

 

Tietoturvakyselyn tulosten täydentämiseksi järjestettiin johdolle ja esimiehille 

sähköpostikysely, jossa oli vastaajasta riippuen 7-8 kysymystä. Kysymysten 

aiheina olivat tietoturvan merkitys yritykselle, tietoturvan tavoitteet, suojattava 

tieto, perehdytykset ja täydennyskoulutukset. Kysely oli luonteeltaan informoitu 

kysely (Hirsjärvi ym., 1997, s.191–192), jossa annettiin vastaajille tietoa kyselyn 

tarkoituksesta, kyselyn vaikutuksista ja selostettiin miten kysymykset olivat 

johdettuja tietoturvakyselyn tuloksista. Kyselyn saatekirjeessä vastaajia kehotettiin 

myös ottamaan kyselyn lähettäjään yhteyttä, mikäli vastaaja tarvitsee lisätietoa 

kysymyksistä tai kyselyn aihepiiristä. Kyselyn saate on liitteessä 3 ja kysymykset 

ovat liitteessä 4. 
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Kyselyyn kutsuttiin kaikki johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, ulkomaisten 

tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä valittu joukko Kemppi Oy:n esimiehiä, jotka 

asemansa puolesta ovat vaikuttamassa tietoturvallisuuden toteuttamiseen. 

Valinnassa huomioitiin myös, että henkilöt ovat aikaisemmin olleet tekemisissä 

IT:n kehityshankkeissa ja ovat osoittaneet mielenkiintoa aihetta kohtaan. 

Kyselylomake lähetettiin yhteensä 37 vastaajalle, joille annettiin kymmenen päivää 

vastausaikaa. Vastaajille lähetettiin muistutusviesti kun vastausaikaa oli jäljellä 

kolme päivää.  

 

Sähköpostikyselyyn tuli yhteensä 14 vastausta, joista neljä vastaajaa oli 

ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajia. Vastausprosentti oli siis 38 %.  

Hirsjärvi ym. (1997, s. 191) mukaan tämän suuruista vastausprosenttia voidaan 

yleensä odottaa valikoimattomalta joukolta. Koska ennakkovalmisteluissa 

vastaajiksi pyrittiin valikoimaan erikoisryhmä, voidaan katoa pitää suurena. 

Seitsemän kyselyyn kutsuttua henkilöä ilmoitti, etteivät lomien tai työkiireidensä 

vuoksi kykene vastaamaan kyselyyn. Sähköpostin lukukuittauksen mukaan neljä 

kutsuttua avasivat saamansa viestin, mutta eivät vastanneet mitään. 

Toimituskuittausten ja automaattivastausten perusteella jäljelle jäävistä 12 kutsusta 

neljä toimitettiin perille ja kahdeksan kutsun toimituksesta ei ole tietoa. 

 

Useimmat palautetuista vastauksista olivat lyhyitä ja niiden informaatiosisältö oli 

vähäistä. Vastauksien puutteellisuus kertonee vastaajien kiireestä ja siitä, että heillä 

ei välttämättä ollutkaan osaamista kaikkien kysymysten ymmärtämiseen tai edes 

kiinnostusta aihetta kohtaan. Osaamisen tai kiinnostuksen puutteesta kertoo myös 

alhainen osallistumisprosentti: Vilkas (2007, s.64) toteaa, että sellainen 

perusjoukko, joka on kiinnostunut aiheesta ja jolla on haluttua tietoa, on yleensä 

myös motivoitunut vastaamaan. Vaikka tietosisältö vastauksissa oli heikkoa, 

jokaisessa vastauslomakkeessa oli kuitenkin vastauksia, joihin oli paneuduttu 

huolellisemmin. Vastauksista oli myös nähtävissä, ettei kysymysten asettelu 

kaikilta osin ollut onnistunut. Paremmalla kysymysten asettelulla olisi voitu 

vastaajia ohjata miettimään kysymystä syvällisemmin.  
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Suurin laadullinen puute oli ensimmäisessä kysymyksessä, jossa kysyttiin 

tietoturvallisuuden merkitystä liiketoiminnalle. Useimmiten tietoturvallisuuden 

merkitystä ei oltu arvoitu riittävän syvällisesti vaan se oli tiivistetty yhteen tai 

kahteen sanaan esimerkiksi ”merkittävä” tai ”todella suuri”. Muutamissa 

vastauksissa oli maininta liiketoiminnan kannalta tärkeän tiedon suojaamisesta, 

laeissa määriteltyjen velvollisuuksien täyttämisestä sekä kilpailukyvyn 

säilyttäminen tehokkaiden, mutta joustavien tietoturvaratkaisujen avulla. 

Johdonmukaisimmin merkitystä oli pohdittu vastauksessa, jonka mukaan 

tietoturvallisuuden merkitys on: ”estää liiketoiminnan kannalta merkittävän tai 

lain puolesta suojattavan (esim. henkilötiedot) tiedon päätyminen väärille tahoille 

sekä suojata Kempin omaisuutta ja henkilöstöä.”  

 

Toiseen ja kolmanteen kysymykseen annetut vastaukset olivat laadultaan hyviä. 

Niissä kysyttiin vastaajien mielipidettä tärkeimmistä suojattavista prosesseista ja 

tiedoista, sekä tiedon tallennusmuotoa ja säilytystapaa. Kaksi prosessia korostuivat 

vastauksissa: tuotekehitys- ja asiakkuudenhallintaprosessi. 71 % vastaajista (n=14) 

mainitsivat tärkeimmäksi suojattavaksi prosessiksi tuotekehitysprosessin. Vastaajat 

tarkensivat tärkeimmiksi tuotekehitysosaston tiedoiksi tarjoomakehityksen 

liiketoimintasuunnitelmat ja strategiat. Toiseksi tärkein suojattava prosessi oli 

vastausten mukaan asiakkuudenhallintaprosessi, joka oli mainittu tärkeimmäksi 

kolmessa vastauksessa ja toiseksi tärkeimmäksi kahdeksassa vastauksessa. 

Asiakkuudenhallintaprosessin tärkeimmäksi tiedoksi mainittiin asiakkaiden 

yhteystiedot ja sopimukset, myynnin suunnittelutieto, tarjoukset ja hinnastot. 

Vastausten mukaan kaikissa prosesseissa käytettävää tietoa säilytetään pääasiassa 

omissa tietojärjestelmissään, mutta myös pelkästään kannettavien työasemien 

kiintolevyillä.  

 

Tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden kehittämistä koskevien kysymysten (kysymykset 

4 ja 5) vastaukset vahvistivat tietoturvakyselyn tulosten analyysia, jonka mukaan 

osastokohtaiset ohjeistukset lähentäisivät tietoturvan käytännölliseen muotoon, 

huomioiden erilaisten prosessien vaatimat käytännöt ja tietoturvatarpeet. 
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Vastaukset tukivat myös tietoturvakyselyn tuloksia tiedon käsittelysääntöjen 

laatimisesta, tietoturvatietoisuuden parantamisesta tietoturvakoulutuksilla ja 

tietoturvavastuiden sekä salassapitosopimuskäytäntöjen tarkentamisesta. 

Konkreettisiksi parannuksiksi ehdotettiin seuraavia asioita: 

 linjaukset pilvipalvelujen käytöstä 

 tiedon turvaluokittelun tarkentaminen 

 käsittelysääntöjen laatiminen turvaluokitusten mukaan 

 tietoturvaosion luominen intranetiin 

 suunnitelma tietoturvakoulutusten järjestämisestä 

 salassapitosopimuskäytäntöjen tarkistaminen 

 tietoturvallisuuden vastuiden määrittäminen 

 käytännönläheisten ohjeiden kehittäminen. 

 

Tietoturvakoulutuksiin liittyvissä vastauksissa (kysymykset 6 ja 7) määriteltiin, että 

yksi tunti vuodessa on riittävä aika täydentävän tietoturvakoulutuksen pitämiseen. 

Koulutusmuodoksi ehdotettiin intranetissä annettavaa tietoiskua, luentoja ja 

osastokohtaisia opetustilaisuuksia. Koulutuksen järjestelyjä koskevat tiedot ovat 

tärkeitä, koska näiden tietojen perusteella voidaan suunnitella koulutusta, jonka 

esimiehet kokevat sopivaksi. Esimiesten hyväksyntää tarvitaan, jotta alaiset 

saadaan osallistumaan koulutuksiin. Täydentävältä koulutukselta edellytettiin 

vastauksissa usein, ettei siinä saisi toistaa vanhoja, yleisiä asioita, vaan sen pitäisi 

keskittyä ajankohtaisiin aiheisiin mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Koulutuksen 

sisällön suunnittelu onkin tehtävä tapauskohtaisesti keskittyen niihin asioihin, 

joissa on kulloinkin havaittu puutteita. 

 

Ulkomaisilta tytäryhtiöiltä kysyttiin myös, miten he näkevät Kemppi-konsernin IT-

osaston roolin koulutusten järjestelyissä. Vastausten mukaan IT-osaston rooli on 

keskeinen, koska heidän pitäisi tuottaa koulutusmateriaali ja kantaa vastuu 

koulutusten sisällöstä tai vähintäänkin ohjauksesta. Eräs tytäryhtiön toimitusjohtaja 

esittää vastauksessaan, että Kemppi Oy voisi kouluttaa tytäryhtiöissä 

työskentelevät paikalliset pääkäyttäjät ja kun he palaisivat takaisin omiin 

organisaatioihinsa, he kouluttaisivat oman henkilöstönsä. 
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3.4 Tietoturvaohjeiston uudistaminen 

 

Kehitystyön tavoitteena oli, että Kemppi-konsernin tietoturvatoiminta kehittyy ja 

sulautuu osaksi yrityksen toimintakulttuuria. Kehitystyön tärkeimmät osa-alueet 

olivat hallinnollinen tietoturva ja henkilöstöturvallisuus, mutta myös fyysisessä 

turvallisuudessa nähtiin joitakin kehittämiskohteita. Ongelman määrittelyvaiheessa 

todettiin, että uudistetussa tietoturvapolitiikassa ja tietoturvaohjeissa on ilmaistava 

selkeästi tietoturvallisuuden merkitys, tietoturvallisuuden toteuttamisen periaatteet 

ja tavoitteet sekä tietoturvallisuuden vastuut.  

 

Tietoturvaohjeiston kehittämisessä on huomioitava kyselytutkimuksissa 

havaittujen tietoturvallisuuden kehittämiskohteiden lisäksi myös organisaation 

valmius kehittää tietoturvallisuuttaan. Bacik (2008, s.24) toteaa, että ennen 

kehitystyötä on päätettävä, mitä ohjeistolla halutaan saavutettavan ja tuottaako 

kehitettävä ohjeisto organisaatiolle haluttua lisäarvoa. Hänen mukaansa 

kansainvälisissä organisaatioissa on huomioitava myös, käytetäänkö samaa 

ohjeistoa kaikissa toimipisteissä vai tehdäänkö ohjeita, joissa huomioidaan 

toimipistekohtaiset eroavaisuudet.  

 

Näiden kysymysten avulla tietoturvaohjeiston kehittämistä rajattiin siten, että 

investointeja vaativat linjaukset jätettiin pois ja niiden toteuttamista tutkitaan 

tulevaisuudessa tarkemmin. Ohjeistosta päätettiin, että koko konserni hyödyntää 

samaa ohjeistoa, jonka rungon muodostavat tämän työn tuloksena uudistettava 

tietoturvapolitiikka, esimiehen tietoturvaohje ja loppukäyttäjän tietoturvaohje sekä 

osaston/tytäryhtiön tietoturvaohje, joka laadittiin otsikkotasolle. Koska Kemppi-

konsernin tietoturvaohjeisto on luokiteltu sisäiseksi tiedoksi, uudistettuja 

asiakirjoja ei esitellä täydellisinä. Käytännön työn havainnollistamiseksi 

seuraavissa alaluvuissa kerrotaan uudistettujen dokumenttien sisällöt 

otsikkotasoilla ja avataan niiden tärkeintä sisältöä menemättä kuitenkaan 

yksityiskohtaiseen tietoturvallisuuden toteuttamiseen.  
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Dokumenttien uudistaminen aloitettiin tietoturvapolitiikan uudistamisella. 

Uudistaminen perustui vanhaan politiikkaan, jonka linjauksia verrattiin kyselyiden 

tuloksiin ja IT-osaston havaintoihin. Kehittämistä vaativat kohdat uudistettiin ja 

muut jätettiin entiselleen. Samalla periaatteella toteutettiin myös muiden olemassa 

olevien ohjeiden uudistaminen sen jälkeen kun tietoturvapolitiikka oli pääosiltaan 

valmis. 

 

3.4.1 Uudistettu tietoturvapolitiikka 

 

Uudistettu tietoturvapolitiikka on Bacikin (2008, s.24) ajatuksen mukaisesti 

korkean tason linjaus tietoturvallisuuden tavoitteista, merkityksestä, vastuista ja 

toteutusperiaatteista. Politiikan sisältö muodostuu seuraavien otsikoiden alle:  

 johdanto 

 tavoitteet 

 organisointi ja vastuut 

 toteutus 

 ohjeet 

 perehdytykset ja koulutukset 

 tiedottaminen ja viestintä 

 lait 

 seuranta ja rikkomukset 

 käsitteet. 

 

Johdantoluvussa määriteltiin tietoturvapolitiikan asema ylimpänä 

tietoturvallisuutta ohjaavana asiakirjana sekä linjattiin tietoturvapolitiikkaa 

noudatettavaksi kaikissa konsernin toiminnoissa ja toimipaikoissa. Politiikan ja sitä 

täydentävien ohjeiden alaisiksi määrättiin kuuluvaksi kaikki, jotka käsittelevät 

Kemppi-konsernille kuuluvaa tietoa. Johdannossa ilmaistiin myös 

tietoturvallisuuden tarkoitus ja merkitys konsernille.  

 

Tietoturvallisuuden tavoitteeksi määriteltiin tiedon luottamuksellisuuden, eheyden 

ja käytettävyyden turvaaminen. Tavoitteet-luvussa annettiin vastuu kaikille 
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kemppiläisille toimia tavoitteiden mukaisesti päivittäisessä työssään, ja siten 

edistää tietoturvallista toimintakulttuuria. Käsitteet avattiin tavoitteiden osalta jo 

tässä luvussa, jotta lukija kykenee ymmärtämään tavoitteet.  

 

Organisointi ja vastuut-luku sisältää kuvauksen tietoturvaorganisaatiosta, 

tietoturvallisuuden vastuista ja tietoturvapoikkeamien raportoinnista. 

Tietoturvaorganisaatiota kehitettiin lisäämällä siihen osasto- /tytäryhtiökohtainen 

tietoturvavastaava. Tietoturvallisuuden vastuut jaettiin siten, että johtoryhmä vastaa 

tietoturvadokumenttien hyväksymisestä, tietoturvallisuuden edistämisestä 

liiketoiminta-alueilla ja toimitusjohtaja vastaa lisäksi tietoturvapoikkeamien 

tiedottamisen päätöksenteosta. ICT-asioista vastaava johtaja, tietohallintopäällikkö 

ja IT-osasto vastaavat tietoturvallisuuden huomioimisesta konsernin 

tietojärjestelmissä ja ICT-palveluissa. Tietohallintopäällikön vastuulla on lisäksi 

tietoturvaohjeiston hallinta sekä tietoturvapoikkeamiin liittyvä tilannearviointi ja 

raportointi johdolle. Osaston/tytäryhtiön tietoturvavastaava toimii yhteyshenkilönä 

tietohallintopäällikön ja IT-osaston suuntaan tietoturva-asioissa, ja kantaa 

päävastuun oman alueensa tietoturvallisuuden valvonnasta sekä oman 

vastuualueensa tietoturvaohjeen laatimisesta. Hän raportoi tietoturvapoikkeamista 

tietohallintopäällikölle. Esimiesten vastuulla on tietoturvallisten 

toimintaedellytysten luominen alaisilleen ja tietoturvallisuuden valvonta. Esimies 

raportoi poikkeamista osaston/tytäryhtiön tietoturvavastaavalle. Loppukäyttäjän 

vastuuksi jää tietoturvaohjeiston noudattaminen ja poikkeamien raportointi omalle 

esimiehelleen tai suoraan IT-osastolle. Vastuiden kehittämisellä pyrittiin 

vastaamaan erityisesti tietoturvallisuuden seurannan ja valvonnan puutteeseen, joka 

korostui sekä kyselytutkimuksessa, että IT-osaston havainnoissa. Liitteessä 5 on 

tietoturvapolitiikkaan laadittu havainnollistava kuva tietoturvallisuuden 

organisoinnista ja vastuista.  

 

Toteutusluvussa kuvailtiin tietoturvallisuuden toteuttaminen kaikissa 

tietoturvallisuuden osa-alueissa, avattiin osa-alueiden käsitteitä ja niiden sisältämiä 

käytänteitä. Kuvailussa pyrittiin käytännönläheisyyteen, jota kyselytutkimusten 

vastauksissa kaivattiin. Toteutusluvussa määriteltiin myös salassapitosopimuksia 
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koskeva menettely ja vuosittain pidettävän tietoturvakatselmuksen toteuttaminen, 

jotka molemmat olivat tietoturvakyselyn perusteella hallinnollisen 

tietoturvallisuuden tärkeimpiä kehityskohteita.  

 

Perehdytykset ja koulutukset -luvussa kuvailtiin kolme tietoturvatietoisuutta 

edistävää tapahtumaa vastuineen: yleinen tietoturvaperehdytys, tehtäväkohtainen 

tietoturvaperehdytys ja täydentävät tietoturvakoulutukset. Tehtäväkohtainen 

perehdytys ja täydentävät tietoturvakoulutukset ovat politiikan tasolla uusia 

linjattavia asioita. Niiden tavoitteena on parantaa sekä yleistä että tehtäväkohtaista 

tietoturvatietoisuutta ja ylläpitää organisaation mielenkiintoa tietoturvallisuutta 

kohtaan. 

 

Tiedottaminen ja viestintä -luvussa ilmaistiin tiedottamisen ja viestinnän vastuut 

sekä niiden tarkoitus. Tietoturvallisuuteen liittyvän tiedottamisen tarkoituksena on 

tiedottaa poikkeamatilanteista ja parantaa yleistä tietoturvatietoisuutta. 

Poikkeamien tiedottamisella pienennetään Kemppi-konsernin liiketoiminnalle, 

maineelle ja sidosryhmille aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia. Viestintäpäällikkö 

vastaa viestinnän toteuttamisesta toimitusjohtajan vaatimusten mukaisesti 

yhteistoiminnassa tietohallintopäällikön ja tietohallinnon kanssa. 

Tietohallintopäällikkö vastaa yleisestä tietoturvallisuuteen liittyvästä 

tiedottamisesta intranetissä. Yleisen tiedottamisen tarkoituksena on parantaa 

konsernin henkilöstön tietoturvatietoisuutta ja viestiä konsernin sitoutumisesta 

tietoturva-asioihin. 

 

Seuranta ja rikkomukset -luvussa määriteltiin tietoturvarikkomuksiksi kaikki 

tietoturvaohjeiston vastainen toiminta. Tietoturvarikkomusten seuraamukset 

sidottiin Kemppi-konsernissa järjestysrikkomuksista annettuun ohjeeseen. 

Seuraamuksissa painotettiin rikkomuksen vakavuuden arviointiperiaatetta, jossa 

huomioidaan rikkeestä aiheutuneet vahingot, työntekijän mahdolliset aiemmat 

rikkomukset sekä työntekijän asema. 

 

3.4.2 Uudistetut tietoturvaohjeet 
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Osaston/tytäryhtiön tietoturvaohjetta laadittiin vain otsikkotasolle. Sen lopullisesta 

laatimisesta vastaavat tietoturvavastaavat. Osaston/tytäryhtiön tietoturvaohjeet ovat 

käytännönläheisiä ohjeita tietoturvallisuuden toteuttamisesta, jotka sisältävät: 

 tietoturvavastaavan yhteystiedot 

 tyypillisimpien tietoturvariskien ja suojattavan tiedon tunnistamisen 

 esimerkit tiedon turvaluokittelusta  

 tiedon käsittelysääntöjen tarkentamisen. 

 

Osaston/tytäryhtiön tietoturvaohjeessa ei ole tarkoitus toistaa muissa ohjeissa 

linjattuja asioita, vaan siinä ohjeistetaan käytännönläheisesti, mitkä ovat 

osaston/tytäryhtiön suurimmat riskit ja mikä on tärkeintä suojattavaa tietoa, 

annetaan esimerkit tiedon turvaluokittelusta ja tarkennetaan tiedon 

käsittelysääntöjä, jotka on esitetty loppukäyttäjän tietoturvaohjeessa. 

Käsittelysääntöjen tarkentamisella tarkoitetaan esimerkiksi turvaluokiteltujen 

paperiasiakirjojen keräyspisteiden paikkojen määrittämistä. 

 

Esimiehen tietoturvaohjeen sisältö ja tarkoitus ei eroa juurikaan voimassaolevasta 

esimiehen ohjeesta. Sisältöön on tehty tietoturvapolitiikkaa vastaavat päivitykset, 

ja suurin yksittäinen muutos on alaisille annettavien tehtäväkohtaisten 

tietoturvaperehdytysten painottaminen. Ohjeen runko muodostuu seuraavista 

aiheista:  

 johdanto 

 tehtävät 

 yleiset vastuut 

 toiminta työsuhteen alkaessa 

 toiminta työsuhteen päättyessä 

 seuraamukset ja valvonta. 

 

Esimiehen tietoturvaohjeessa on toimenpideluettelot niistä tietoturvallisuuteen 

liittyvistä toiminnoista, joista esimies vastaa alaisen työsuhteen eri vaiheissa. 

Tietoturvakyselyn mukaan käyttöoikeuksien hallinnassa koettiin olevan 
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epäselvyyksiä ja siksi ohjeessa korostettiinkin esimiehen vastuuta sijaisjärjestelyjen 

suunnittelussa ja alaisten käyttöoikeuksia koskevien tarpeiden tunnistamisessa. 

Käyttöoikeuksien hallintaprosessia ei muutettu. Ohjeessa painotettiin myös 

esimiehen vastuuta tietoturvallisuuden toteuttamisessa.  

 

Loppukäyttäjän tietoturvaohjeen runko perustuu VAHTI-ohjeiston henkilöstön 

tietoturvaohjeeseen (VAHTI 4/2013). Ohjetta sovellettiin, koska se sisältää 

käytännössä kaikki tietoturvallisuuden osa-alueet, joita loppukäyttäjän on 

huomioitava päivittäisessä työssään. Loppukäyttäjän tietoturvaohjeen otsikot ovat:  

 johdanto 

 tiedon käsittely 

 päätelaitteiden käyttö 

 käyttöoikeudet ja salasanat 

 internet ja sähköposti 

 etätyö 

 toimitilojen turvallisuus 

 poikkeamatilanteet 

 seuraamukset. 

 

Loppukäyttäjän tietoturvaohjeen tärkein sisältö tietoturvallisuuden kehittämisen 

kannalta on tiedon käsittelysäännöt, päätelaitteiden käyttö, käyttöoikeuksien ja 

salasanojen hallinnan periaatteet sekä toimitilojen turvallisuus, koska ne 

korostuivat tietoturvakyselyssä ja IT-osaston havaitsemissa ongelmissa. 

 

Tiedon käsittelysäännöt linjattiin, jotta voidaan selventää tiedon turvaluokittelua. 

Käsittelysääntöjen tarkoituksena on suojata turvaluokiteltu tietoaineisto sen 

elinkaaren kaikissa vaiheissa. Käsittelysäännöissä määritellään, miten turvaluokka 

vaikuttaa tiedon jakeluun eri jakelukanavissa, miten tietoa suojataan, miten 

turvaluokka merkitään, miten asiakirjojen hävittäminen toteutetaan ja mitä 

tunnisteita asiakirjoissa on oltava. Tiedon käsittelyssä ohjeistettiin myös tiedon 

tallentaminen keskitetyn varmuuskopioinnin piirissä oleviin tallennuspaikkoihin. 
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Päätelaitteita koskevassa ohjeistuksessa pysyttäydyttiin voimassaolevan politiikan 

mukaisissa linjauksissa, joiden mukaan konsernin tietojenkäsittelyssä käytetään 

vain konsernin hyväksymiä laitteita. Omat laitteet ovat edelleen kiellettyjä, vaikka 

niiden käyttöä toivottiin tietoturvakyselyn avoimissa vastauksissa. Tutkimuksessa 

havaittu tarve pilvipalveluiden käyttämiselle huomioitiin siten, että yrityksen 

mobiilipäätelaitteita käyttäville henkilöille annettiin lupa tallentaa päätelaitteella 

olevaa yksityistä tietoa laitteen mukana tulevaan pilvitallennuspalveluun 

(esimerkiksi OneDrive), johon käyttäjä on kirjautunut yksityiskäytössä olevalla 

sähköpostiosoitteella. Kemppi-konsernille kuuluvan tiedon käsittely 

pilvipalveluissa linjattiin suunniteltavaksi yhteistoiminnassa tietohallinnon kanssa.  

 

Käyttöoikeuksien hallinnassa tärkein ohje loppukäyttäjille on, että heille 

myönnettävät käyttöoikeudet ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia ja ne perustuvat 

henkilön tehtävänkuvaukseen. Tehtäväkohtaiset käyttöoikeudet takaavat 

henkilöstön pääsyn vain työtehtävissä tarvittaviin tietojärjestelmiin ja palveluihin. 

Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei saa luovuttaa kenellekään. Tällä 

ohjeella vähennetään riskiä, että käyttäjätunnuksia ja salasanoja levitellään 

yhteiskäyttöön ja ne päätyvät vääriin käsiin. 

 

Toimitilojen turvallisuudessa huomio kiinnittyi fyysisen turvallisuuden riskien 

vähentämiseen ohjeistamalla henkilötunnisteen käyttäminen, vierailijoiden 

liikkuminen ja neuvottelutilojen käytön periaatteet. Ohjeistukset perustuivat 

muuten voimassaolevaan ohjeistukseen, mutta henkilötunnisteiden käytöstä 

todettiin, että Kemppi-konsernin tiloissa ei saa liikkua henkilöitä, jotka eivät ole 

tunnistettavissa. Konsernin pääkonttorin toimitiloissa tunnistamiseen käytetään 

aina kuvallista henkilökorttia tai vierailijakorttia. Tytäryhtiöt linjaavat omat 

tunnistamismenetelmänsä tytäryhtiön tietoturvaohjeessa.   
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Työn teoreettisena tavoitteena oli selvittää, kuinka yrityksen tietoturvallisuutta ja 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvan tietoturvaohjeiston 

dokumentteja kehitetään tietoturvariskien arvioinnin avulla. Käytännön työnä 

toteutettiin Kemppi-konsernissa tietoturvariskien arviointi sekä uudistettiin 

riskiarvioinnin perusteella kohdeyrityksen tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet. 

Tässä luvussa esitetään johtopäätökset tutkimuksen tavoitteista, arvioidaan 

tutkimuksen onnistumista ja annetaan jatkosuositukset sekä aiheen tutkimisesta 

opinnäytetöissä että tietoturvallisuuden kehittämisestä ja ylläpitämisestä Kemppi-

konsernissa. 

 

4.1 Tutkimuksen tulokset 

 

Tutkimuksen tulos on vastaus päätutkimuskysymykseen, joka oli: ”Miten 

riskiarviointia hyödynnetään kohdeyrityksen tietoturvapolitiikan ja 

tietoturvaohjeiden uudistamisessa?”. Päätutkimuskysymykseen vastaaminen ja 

siinä esitetyn kehittämistehtävän toteuttaminen edellyttivät perehtymistä 

tietoturvallisuuden periaatteisiin, tietoturvallisuuden johtamiseen, tietoturvariskien 

arviointiin sekä tietoturvaohjeistoon.  

 

Tietoturvallisuudella suojataan tietoa, palveluita, järjestelmiä ja tietoliikennettä 

sekä hallitaan niihin kohdistuvia riskejä yrityksen kaikissa toiminnoissa. 

Suojautuminen edellyttää, että suojattava pääoma ja tietoturvariskit ovat 

tunnistettuja. Siksi voidaan todeta, että yrityksen tietoturvallisuus perustuu aina 

tietoturvariskien arviointiin. Suojattavan pääoman tunnistamisen ja riskien 

arvioinnin on läpäistävä kaikki yrityksen prosessit ja siksi tietoturvallisuus onkin 

luonteeltaan moniulotteinen kokonaisuus, jonka hallitsemiseksi on tunnettava 

yrityksen liiketoiminta sekä tietoturvallisuuden osa-alueet. 

 

Tietoturvallisuutta toteutetaan yrityksessä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

avulla (ISF, 2013, s.16). Hallintajärjestelmä on yrityksen johdon työkalu, jolla 



81 

 

suunnitellaan, seurataan ja arvioidaan tietoturvallisuuden toteutumista sekä 

käytössä olevien tietoturvakäytäntöjen soveltuvuutta yrityksen liiketoimintaan. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on liiketoimintaa tukeva kokonaisuus, jossa 

huomioidaan sisäiset ja ulkoiset vaatimukset tietoturvallisuudelle. Vaatimukset 

synnyttävät perusteet hallintajärjestelmän ytimessä oleville, käytännön 

tietoturvatoimintaa ohjaaville tekijöille, riskien arviointiprosessille ja 

tietoturvaohjeistolle.  

 

Tietoturvapolitiikka on tietoturvaohjeiston ylin dokumentti. Se sitoo 

tietoturvallisuuden osaksi yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista 

ja antaa perusteet tietoturvatoiminnan suunnittelulle. Politiikka on yleisen tason 

kuvaus tietoturvallisuuden toteuttamisesta, tavoitteista ja vastuista yrityksessä, eikä 

se sisällä yksityiskohtaisia ohjeita tietoturvallisuuden toteuttamisesta. 

Tietoturvapolitiikan yleisellä tasolla olevia linjauksia täydennetään 

tietoturvaohjeiston hierarkiassa alemmalla tasolla olevilla dokumenteilla, kuten 

toimintapolitiikoilla, standardeilla ja tietoturvaohjeilla. Koska tietoturvapolitiikka 

on korkean tason dokumentti, se luo perustan myös tietoturvatyön määrätietoiselle 

kehittämiselle. Tietoturvatyön kehittämisestä on muodostettava säännöllisesti 

seurattava prosessi, jota ylläpidetään valvonnan, seurannan ja 

tietoturvakatselmointien avulla.  

 

Kemppi-konsernissa ei ole tunnistettua tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. 

Tietoturvallisuuden toteuttamiseksi yrityksellä on kuitenkin ollut tietoturvaohjeisto 

ja nimetty tietoturvaorganisaatio, joka on vastannut tietoturvallisuuden 

toteuttamisesta. Konsernin tietoturvallisuuden toteuttamisen suurin puute on ollut, 

että sitä ei ole säännöllisesti ylläpidetty, jonka seurauksena tietoturvaohjeisto ei ole 

pysynyt ajan tasalla eikä tietoturvallisuutta ole kyetty myöskään riittävän 

tehokkaasti valvomaan. Käytännön työnä toteutetussa tietoturvapolitiikan ja 

tärkeimpien tietoturvaohjeiden uudistamisessa huomioitiin tietoturvallisuuden 

säännöllinen ylläpito kehittämällä tietoturvaorganisaatiota ja tietoturvakoulutuksia 

sekä määrittelemällä vuosittainen tietoturvakatselmus osaksi ylläpitoprosessia. 
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Kemppi-konsernin tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden uudistamisessa 

hyödynnettiin tietoturvariskien arviointia. Riskien arvioinnin lisäksi uudistamisessa 

huomioitiin entiset tietoturvaohjeiston dokumentit sekä IT-osaston tekemät 

havainnot tietoturvapuutteista. Yleisesti ottaen tietoturvariskien arviointiprosessi 

on tietoturvallisuuden ylläpitämiseen sisältyvä prosessi, joka sisältää ainakin 

uhkien ja riskien tunnistamisen sekä riskin suuruuden määrittävän riskianalyysin. 

Riskiarvioinnin perusteella suunnitellaan suojautumistoimet, jotka linjataan ja 

ohjeistetaan tietoturvaohjeiston dokumenteissa. Riskiarviointi auttaa myös 

tunnistamaan tietoturvallisuuden tarpeellisuuden liiketoiminnassa. Riskiarvioinnin 

suorittaminen voidaan tehdä useilla eri tavoilla, riippuen käytettävissä olevista 

resursseista. Suositeltavaa on, että riskien arvioinnissa käytettävät menetelmät ovat 

osa yrityksen liiketoimintariskien hallintaprosessia, jolloin tietoturvariskejä 

arvioidaan samoilla menetelmillä yhdessä liiketoimintaan kohdistuvien riskien 

kanssa. 

 

Kemppi-konsernissa toteutettiin kvalitatiivinen tietoturvariskien arviointi, joka 

perustui IT-osaston tunnistamiin hallinnollisen tietoturvan, 

henkilöstöturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden tietoturvauhkiin. Uhkien 

perusteella tunnistettiin niistä aiheutuvat tietoturvariskit. Riskien suuruus 

luokiteltiin niiden arvioitujen toteutumistodennäköisyyksien ja vaikutuksien 

perusteella. Luokittelun mukaan yksikään tunnistetuista riskeistä ei muodostanut 

merkittävää uhkaa konsernin tietoturvallisuudelle. Riskiarvioinnin perusteella 

valittiin kriittisimmät riskit, joilta suojautuminen huomiotiin uudistetuissa 

tietoturvapolitiikassa sekä tietoturvaohjeissa.  

 

4.2 Tutkimuksen arviointi  

 

Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin odotusten mukaisesti. Tietoturvallisuutta 

tutkittiin aluksi laajempana kokonaisuutena, edeten lähemmäksi käytännön työssä 

vaadittavaa teoreettista tietoa. Teoreettisella tutkimuksella etsittiin hyviä käytäntöjä 

ja periaatteita, joita sovellettiin kohdeyrityksen ongelman ratkaisussa. Työhön 
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käytettiin aikaa noin neljä kuukautta, josta puolet käytettiin käytännön työn 

tekemiseen.  

 

Tutkimusaineiston keräämisessä hyödynnettiin kyselytutkimuksia. 

Tietoturvakysely toteutettiin Webropol-kyselytyökalun avulla, joka vaikutti olevan 

onnistunut valinta, koska sen avulla aineistosta voitiin tuottaa monipuolisesti 

erilaisia raportteja. Tutkimuksen tulokset tukivat Kemppi-konsernissa aiemmin 

tietoturvallisuudesta tehtyjä havaintoja ja siksi tutkimusta voidaan pitää tähän 

tilanteeseen sopivana. Riskikartoitus-osion aineiston tulkinnan kannalta ja riskien 

suuruuden arvioinnin helpottamiseksi olisi kannattanut valita useampiportainen 

vastausasteikko tai hyödyntää Webropolin nelikenttä-työkalua, jossa vastaajat olisivat 

itse saaneet sijoittaa väittämän mukaisen skenaarion suoraan nelikenttään, jonka vaaka-

akselilla olisi ollut todennäköisyys ja pysty-akselilla vaikuttavuus. Näillä parannuksilla 

vastausten välille olisi saatu tulkintaa helpottavia eroavaisuuksia.  

 

Käsitys käytännön työn tavoitteiden saavuttamisesta perustuu subjektiiviseen 

olettamukseen siitä, että asiat todella ovat kuten tietoturvakyselyn tulosten analyysi 

osoittaa. Analyysissa yksi merkittävimmistä puutteista on se, että 

etätyömenetelmien vuoksi riittävää liiketoiminnan ja organisaation tuntemusta ei 

muodostunut työsuhteen aikana, kuten Bacik (2008, s.38) politiikan kirjoittamiselle 

vaatimuksen asettaa. Tuloksiin vaikuttavat tehtyjen tulkintojen lisäksi myös se, että 

vastaajien tietoturvallisuuden osaamista ei ole todettu, joka vaikuttaa muun muassa 

riskienarvioinnin luotettavuuteen. Tarkempaan riskien arviointiin tarvittaisiin 

esimerkiksi tietoturvallisuuden seurantaa pidemmältä aikaväliltä tai 

tietoturvallisuuteen ja yrityksen liiketoimintaan perehtyneiden asiantuntijoiden 

ryhmätyöskentelyä.  

 

4.3 Jatkosuositukset 

 

Tietoturvallisen toimintakulttuurin kehittäminen on tulevaisuudessa Kemppi-

konsernin suurin tietoturvallisuuteen liittyvä haaste. Toimintakulttuuria kehitetään 

tietoturvakoulutuksilla ja tietoturvallisuuteen liittyvällä positiivisella viestinnällä. 

Johdon on osoitettava kiinnostuksensa tietoturvallisuutta kohtaan ja 
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tietoturvallisuuden ylläpitämisestä on tultava osa liiketoiminnan suunnittelua. 

Tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi Kemppi-konsernin on toteutettava vuosittain 

tietoturvakatselmointi, kuten uudistetussa tietoturvapolitiikassa on linjattu. 

Katselmointiin kuuluvaa riskien arviointia on kehitettävä osaksi konsernin riskien 

hallintaprosessia. Konsernin yleistä tietoturvatietoisuutta voidaan edelleen parantaa 

tietoturvatiedotteilla ja tietoiskuilla, joiden jakeluun käytössä oleva intranet 

soveltuu hyvin. Tässä työssä laaditut luonnosversiot dokumenteista muodostavat 

hyvän rungon tietoturvallisuuden toteuttamiselle. Jos ne hyväksytään käyttöön, on 

ohjeistoa kehitettävä aloittamalla ensimmäiseksi osaston/tytäryhtiöiden 

tietoturvaohjeiden laatiminen. Tietoturvapolitiikkaa on kehitettävä vielä jatkuvuus- 

ja toipumissuunnittelun linjauksilla sekä tietojärjestelmien tärkeysluokittelulla. 

Tietojärjestelmien tärkeysluokittelu ohjaa jatkuvuus- ja toipumissuunnittelua, 

koska se antaa perusteet suunnitella esimerkiksi suojaustasot ja 

toipumisjärjestyksen. Myöhemmin ohjeistoa voidaan laajentaa siten, että 

konsernille kehitetään pilvipalvelupolitiikka ja päätelaitepolitiikka sekä projektien 

tietoturvaohje, joiden tarpeellisuus ilmeni jo tässä tutkimuksessa.  

 

Opinnäytetöille tietoturvallisuus tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Etenkin 

hallinnollisen tietoturvallisuuden näkökulmasta on tehty varsin vähän 

opinnäytetöitä verrattuna teknisempiin osa-alueisiin. Myöskään tietoturvariskien 

arviointeja kvantitatiivisiin menetelmiin perustuen ei ole tehty, joten niidenkin 

menetelmien tutkiminen ja soveltaminen sopivan yrityksen kanssa tarjoaisi 

otollisen opinnäytetyön aiheen. Eräs hyödyllisimmistä laajemmista 

tietoturvallisuuteen liittyvistä tutkimusaiheista voisi olla tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän kehittämisestä saatavien taloudellisten etujen mittaaminen. 

Taloudellisten etujen syntyminen ja niiden mittaamiseen kehitettävät menetelmät 

kiinnostaisivat varmasti tietoturvallisuuden kehittämishankkeiden kanssa 

työskenteleviä yrityksiä. 
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5 YHTEENVETO  

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka yrityksen tietoturvallisuutta ja 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvan tietoturvaohjeiston 

dokumentteja kehitetään tietoturvariskien arvioinnin avulla. Työ toteutettiin 

yhteistyössä Kemppi-konsernin kanssa toteuttamalla tietoturvariskien arviointi ja 

uudistamalla sen perusteella konsernin tietoturvapolitiikka ja tärkeimmät 

tietoturvaohjeet.  

 

Teoriaosuudessa käsiteltiin ensin tietoturvallisuutta laajempana kokonaisuutena 

perehtymällä tietoturvallisuuden osa-alueisiin ja tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmään. Tämän jälkeen tutkittiin tietoturvapolitiikkaa osana 

tietoturvaohjeistoa sekä tietoturvariskien arviointia. Teorian perusteella todettiin, 

että riskien arviointi muodostaa yhden tärkeimmistä perusteista tietoturvallisuuden 

toteuttamiselle, koska sen avulla tunnistetaan tietoturvallisuuden tarpeet yrityksen 

liiketoiminnalle. Riskiarvioinnin ja tietoturvaohjeiston teoreettisella tarkastelulla 

tuotettiin perusteet käytännön työn toteuttamiselle Kemppi-konsernissa. Uutta 

teoreettista tietoa ei tuotettu. 

 

Käytännön osuudessa toteutettiin Kemppi-konsernissa tietoturvaohjeiston 

uudistaminen neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa perehdyttiin 

organisaatioon ja tutkimusongelmaan. Toisessa vaiheessa kartoitettiin 

tietoturvallisuuden nykytilanne ja suoritettiin kvalitatiivista riskien arviointia 

toteuttamalla tietoturvakysely. Kolmannessa vaiheessa selvitettiin 

tietoturvallisuuden kehittämisen kannalta avaintehtävissä olevien johtajien ja 

esimiesten mielipiteitä, asenteita ja valmiuksia sähköpostikyselyllä. Neljännessä 

vaiheessa uudistettiin tietoturvapolitiikka ja tärkeimmät tietoturvaohjeet. 

Käytännön tutkimuksen tärkein havainto oli, että yksikään tunnistetuista 

tietoturvariskeistä ei arvioiden mukaan muodosta kriittistä riskiä Kemppi-

konsernin tietoturvallisuudelle. Kehittämistyö keskittyi pääasiassa hallinnollisen 

tietoturvallisuuden, henkilöstöturvallisuuden ja fyysisen turvallisuuden osa-

alueille. 
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Tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Teorian avulla kyettiin tuottamaan 

riittävät perusteet riskien arvioinnin toteuttamiselle ja tietoturvaohjeiston 

uudistamiselle. Kemppi-konsernille toteutettu tietoturvapolitiikan ja 

tietoturvaohjeiden uudistaminen mahdollistaa konsernin tietoturvallisuuden 

ylläpitämisen ja kehittämisen. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tietoturvakyselyn saatekirje. 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Työskentelen IT-osastolla opinnäytetyöntekijänä. Opinnäytetyöni tavoitteena on 

uudistaa Kempin tietoturvapolitiikka ja – ohjeistukset vastaamaan tulevaisuuden 

toimintamalleja. Uudistaminen aloitetaan koko organisaation kattavalla 

tietoturva- ja riskikartoituksella, jonka ensimmäinen vaihe toteutetaan webropol-

kyselyllä. Kyselyyn on kutsuttu osallistumaan kaikki Kempin sähköpostiosoitetta 

käyttävät henkilöt.  

 

Mielipiteesi ja havaintosi ovat erittäin tärkeitä, koska kartoituksen tavoitteena on 

saada mahdollisimman kattava kuva tietoturvallisuuteen liittyvistä käytännöistä ja 

riskeistä. 

 

Kyselyssä on toimihenkilöille ja työntekijöille 43 monivalintakysymystä ja kaksi 

avointa kysymystä. Esimiehille ja johtajille on 57 monivalintakysymystä ja kaksi 

avointa kysymystä. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10-15 minuuttia. 

Vastausaikaa on 26.2.2014 saakka. Vastausten käsittely tapahtuu 

luottamuksellisesti. 

 

Toivon, että vastaat kyselyyn määräaikaan mennessä, ja siten osallistut 

tietoturvallisuuden kehittämiseen omassa työssäsi. Aloita kyselyyn vastaaminen 

tästä linkistä: 

 

Vastaan mielelläni kyselyyn tai kehittämistyöhön liittyviin kysymyksiin. 
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Liite 2. Tietoturvakyselyn kysymykset. 

 

TIETOTURVAKARTOITUS (vastaukset Kyllä /Ei /En osaa sanoa)  

 

Kaikille yhteiset kysymykset: 

1. Olen osallistunut tietoturvakoulutukseen perehdyttämisen yhteydessä 

2. Olen saanut täydentävää tietoturvakoulutusta työssä ollessani 

3. Tunnen omaan työhöni liittyvät tietoturvariskit 

4. Toimin työssäni tietoturvaohjeiden mukaisesti 

5. Ymmärrän tietoturvallisuuden merkityksen Kemppi OY:lle 

6. Tiedän Kemppi OY:n tietoturvallisuuden tavoitteet 

7. Tiedän tietoturvallisuuden toteuttamisen periaatteet Kemppi OY:ssä 

8. Tiedän mitä Kemppi OY:lle kuuluvaa tietoa voin kertoa ulkopuolisille 

9. Tiedän miten menettelen, jos huomaan tietoturvallisuuden olevan uhattuna 

10. Tiedän miten Kemppi OY:ssä toteutetaan tiedon turvaluokittelu 

11. Tiedän tietojärjestelmien etäkäyttöön liittyvät ohjeet 

12. Osaan käsitellä (hakea, muokata, säilyttää, tuhota) tietoa 

tietoturvaluokittelun mukaisesti 

13. Saan tietojärjestelmiin (esim. laitteet, ohjelmistot) liittyvissä virhetilanteissa 

apua 

14. Tiedän mistä saan apua tietojärjestelmiin liittyvissä virhetilanteissa 

15. Nykyinen tietoturvaohjeistus on mielestäni riittävä 

 

Kysymykset vain esimiehille: 

1. Alaisilleni on annettu tehtäväkohtainen tietoturvaperehdytys 

2. Tunnen toimenpiteet, joilla varmistetaan tietoturvallisuuden säilyminen 

työntekijän työsuhteen päättyessä 

3. Tiedän mitä tietojärjestelmien käyttöoikeuksia alaisillani on 

4. Tiedän mitä tietojärjestelmiä alaiseni käyttävät 

5. Käyttöoikeuksien suunnittelussa on huomioitu sijaisjärjestelyt 

6. Nykyinen tapa hallita tietojärjestelmien käyttöoikeuksia Kemppi OY:ssä on 

toimiva 
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7. Valvon, että luottamuksellista tietoa käytetään tarkoituksenmukaisesti 

8. Sähköisen tiedon tallentamiseen käytettävät välineet ovat 

tarkoituksenmukaiset 

9. Työssä syntyvien paperiasiakirjojen säilyttäminen on hallittua 

10. Alaiseni osaavat käyttää tarvitsemiaan päätelaitteita (esim. puhelimet, 

tietokoneet, tallennusvälineet) 

11. Alaiseni osaavat käyttää tarvitsemiaan ohjelmistoja 

12. Työtilojen valvonta on toteutettu tarkoituksenmukaisesti 

13. Kulunvalvonta on toteutettu tarkoituksenmukaisesti 

 

RISKIKARTOITUS 

 

Kuinka todennäköisenä pidät väittämien mukaisia tapahtumia ja kuinka arvioit 

niiden vaikuttavan työhösi, jos riski toteutuu: 

 

Kysymysmatriisissa kaksi vastaussaraketta, jossa väittämien vastausvaihtoehtoina 

1-3, jossa 1 = ei todennäköinen / ei vakavaa riskiä ja 3= erittäin todennäköinen / 

erittäin vakava riski  

 

1. Työntekijä vuotaa Kemppi OY:n sisäistä tietoa kilpailijalle työsuhteen päätyttyä 

2. Tärkeää tietoa katoaa, koska sitä ei ole suojattu riittävästi 

3. Tietoturvallisuutta ei huomioida päivittäisessä toiminnassa 

4. Tiedon käsittelytapoja ja turvajärjestelyjä ei valvota säännöllisesti, koska 

valvonnasta vastaavaa henkilöä ei ole nimetty 

5. Sidosryhmät vuotavat Kemppi OY:lta saamansa luottamuksellista tietoa 

ulkopuolisille 

6. Sidosryhmät eivät luota Kemppi OY:n tietoturvallisuuteen 

7. Työntekijä saa väärät käyttöoikeudet tietojärjestelmiin ja siksi pääsee 

käsittelemään tietoa joka ei hänelle kuulu 

8. Työntekijä puhuu tahattomasti Kemppi OY:n sisäisistä asioista julkisella 

paikalla 

9. Työntekijän käyttäjätunnus ja salasana joutuvat väärinkäyttäjän haltuun 
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10. Työntekijä tuhoaa tai muokkaa tahattomasti tärkeää tietoa 

11. Sijaisilla ei ole pääsyä poissaolevan työntekijän hallussa oleviin tietoihin 

12. Luottamuksellisia paperiasiakirjoja laitetaan tavalliseen roskakoriin 

13. Työntekijä säilyttää varmuuskopioita tietokoneensa kiintolevyllä 

14.Työntekijä käyttää henkilökohtaisia laitteitaan (mobiililaitteet, kannettavat, 

tallennusvälineet) työasioiden hoitamisessa 

15. Työtiloihin pääsee sinne kuulumattomia henkilöitä 

16. Työtiloissa liikkuvia henkilöitä ei voida tunnistaa luotettavasti 

17.Vierailija harhautuu tiloihin, joissa käsitellään Kemppi OY:n sisäistä tietoa 

18.Kemppi OY:n sisäistä tietoa sisältävä tietokone tai matkapuhelin katoaa 

työmatkalla 

19. Siivoojat, huoltomiehet ym. pääsevät liikkumaan ilman valvontaa tiloissa, 

joissa käsitellään luottamuksellista tietoa 

20.Neuvottelutiloissa käsiteltävä tieto vuotaa tilan ulkopuolelle heikon 

äänieristyksen tai näkösuojan puutteen vuoksi 

21. Luottamuksellista tietoa unohtuu tiloihin, joissa liikkuu myös vierailijoita 

22.Kemppi OY:n sisäistä tietoa säilytetään salaamattomilla tallennusvälineillä 

23.Työasemassa ei ole ajantasaista haittaohjelmien torjuntaohjelmistoa 

24.Käyttäjä kytkee haittaohjelmien torjuntaohjelmiston pois päältä 

25.Suojaamattomaan verkkoon kirjautuneella työasemalla käsitellään Kemppi 

OY:n sisäistä tietoa 

26.Työaseman rikkoutumisen seurauksena tärkeää tietoa katoaa 

27.Kemppi OY:lle kuuluvaa tietoa synkronoidaan yleiseen pilvipalveluun 

tahattomasti 

28. Yrityksen verkkoon kytketään luvattomia laitteita (tulostimet, palvelimet ym.) 

 

AVOIMET KYSYMYKSET 

 

1. Mitkä kaksi tietoturvaa edistävää asiaa ovat mielestäsi parhaita Kemppi OY:ssä 

2.Mitkä kaksi tietoturvaan vaikuttavaa asiaa vaativat mielestäsi eniten 

kehittämistä? 
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Liite 3. Sähköpostikyselyn saate.  

 

Arvoisa vastaanottaja. 

 

Kutsun Sinut osallistumaan sähköpostitse toteutettavaan kyselyyn, jonka 

tarkoituksena on tarkentaa aikaisemmin Webropolin avulla toteutetun 

tietoturvakyselyn analyysia. Tietojeni mukaan työskentelet tietoturvallisuuden 

kehittämisen kannalta avainasemassa. Siksi haluaisinkin kuulla mielipiteesi 

kahdeksaan kysymykseen, jotka löytyvät liitetiedostosta. Käytän vastauksiasi 

Kemppi-konsernin tietoturvapolitiikan ja tietoturvaohjeiden uudistamisessa.  

 

Kirjoita vastauksesi liitteenä olevaan tiedostoon ja palauta se minulle 

sähköpostitse. Pyydän vastaustasi 10.4 mennessä. Ilmoitathan myös, jos et osallistu 

haastatteluun. Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin sähköpostitse tai puhelimitse.  
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Liite 4. Sähköpostikyselyn yleiset kysymykset. 

 

Webropolin kautta suoritetun tietoturvakyselyn perusteella voidaan todeta, että 

voimassa olevan tietoturvapolitiikan tavoitteiden asettelu ei vastaa nykypäivän 

vaatimuksia.  

1. Mikä on mielestäsi tietoturvallisuuden merkitys Kempin liiketoiminnalle? 

V: 

2. Mitkä ovat mielestäsi tietoturvallisuuden kannalta tärkeimmät suojattavat 

prosessit? 

V: 

3. Mikä on tärkeintä suojattavaa tietoa omassa työssäsi? Missä muodossa ko. 

tieto on ja missä sitä säilytetään? 

V: 

 

Tietoturvakyselyn avoimissa vastauksissa mainittiin usein, että nykyinen 

tietoturvapolitiikka ei tue päivittäistä työntekoa, eivätkä nykyiset ohjeet ole ajan 

tasalla. Tietoturvan koettiin jopa vaikeuttavan Kempin strategian mukaista uusien 

palvelujen kehittämistä. 

1. Mitä uudistettavassa tietoturvapolitiikassa pitäisi ottaa huomioon, jotta 

tietoturvallisuus sulautuisi paremmin osaksi päivittäistä toimintaa? 

V: 

2. Mitä tarkennuksia tarvitaan nykyisiin tietoturvaohjeisiin? 

V: 

 

Kyselyssä tärkeimmäksi yksittäiseksi tietoturvaa edistäväksi tekijäksi nousi 

perehdyttämisen yhteydessä järjestettävä tietoturvakoulutus. Toisaalta, 

kehitettävien asioiden listalla täydentävää/kertaavaa koulutusta vaadittiin lähes 

yhtä usein.  

1. Kuinka paljon työntekijöiden aikaa mielestäsi voidaan käyttää täydentävän 

tietoturvakoulutuksen pitämiseen vuodessa? 

V: 

2. Mikä olisi paras vaihtoehto täydentävän koulutuksen pitämiseen? 

Esimerkkeinä luento/oppitunti, itseopiskelu verkossa, verkkokysely, 

osastokohtainen tietoturvakatselmointi, tiedotteet intranetissä ym… 
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Liite 5. Kemppi-konsernin uudistettu tietoturvaorganisaatio. 

 

 

 

Kemppi-konsernin uudistettuun tietoturvapolitiikkaan sisällytetty kuva konsernin 

tietoturvaorganisaatiosta. Kuva perustuu tietohallintojen johtamiseen ja 

kehittämiseen erikoistuneen Sofigate Oy:n käyttämään malliin. Kuvan 

tarkoituksena on havainnollistaa organisaation rakenne ja vastuut, sekä selkeyttää 

tietoturvapoikkeaminen ilmoitusmenettelyä. 


