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Ajatellaan YHDESSÄ 

hieman eri tavalla – 

yhteistyö on voimaa! 

Olemme 

täällä! 



Esityksemme - joukkoistaminen 

 Olemme valinneet käsiteltäväksi seuraavat viisi aihetta – 

tarvitsemme teidän apuanne: 

 miten näitä asioita pitäisi kehittää? 

1) Tietoturvallisuuden lainsäädäntöä – Kimmo Rousku 

2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

3) Tietoturvallisuuden, jatkuvuuden hallinnan ja varautumisen kouluttaminen 

– Minna Romppanen 

4) Miten parannamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä?  - Pekka Ristimäki 

5) BIA – miten voimme arvioida liiketoiminnan häiriöiden vaikutusta ja 

priorisoida niiden tärkeyttä – Erja Kinnunen 
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Miten toimimme? 



Ideasta innovaatioksi 

‒ Kerromme tunnistamistamme haasteista, joita valitsemissamme 

osa-alueissa olemme kokeneet – olemme samalla innovoimassa 

ratkaisuja, joilla näitä osa-alueita kehitetään 

‒ Haluamme, että esityksen jälkeen kirjaat ylös omia ideoita ja 

ajatuksia, kuinka näitä asioita tulisi kehittää tai mitä muuta ne 

mielessäsi herättävät 

‒ Jokaiselle viidelle teemalle on varattu oma neukkari –  käy 

kirjaamassa omat ideasi ja kommenttisi, neukkareissa on 

mahdollisuus myös muuten kommentoida & osallistua tähän 

työhön! 

‒ Tällä työllä on vaikutusta VAHTI-toiminnan kehittämiseen, 

haluamme helpottaa tällä jokaisen virkamiehen arkea! 
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Meidän 

pitäisi  

enemmän 

… 

? 



1) Tietoturvallisuuden lainsäädäntöä – Kimmo Rousku 

‒ Tietoturvallisuusasetus täytti juuri 5 vuotta – mitä olemme 

oppineet näiden vuosien aikana? Miten sitä tulisi kehittää? 

  

‒ Kyllä, tietoturvallisuutemme on mitatusti parantunut 

‒ Niin VAHTI-ohjeet – nehän ovat vain ohjeita 

‒ Entä muut keskeiset *turvallisuuden osa-alueet? 

‒ Kyber-, kokonaisturvallisuus 

‒ Tietosuoja? 

‒ Miten meistä tulee toiminnan mahdollistajia? 
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‒ Kysymyksiämme – anna vapaasti palautetta ja ideoita: 

‒ mitä haasteita nykyinen lainsäädäntö tai sen puuttuminen aiheuttaa? 

‒ miten mielestäsi nykyisen lainsäädännön haasteet pitäisi korjata? 

‒ miten lainsäädäntöä (”uusi tietoturvallisuusasetus”) tulisi kehittää? 

‒ mitkä ovat hyvän lainsäädännön tunnusmerkkejä? 

‒ mitä ei pitäisi tehdä tai mihin ei pitäisi syyllistyä? 

‒ miten laajasti tietoturvallisuus pitäisi tässä yhteydessä nähdä eli mitä 

kaikkea pitäisi sisällyttää mukaan? 

‒ voimmeko lainsäädännön avulla toimia paremmin toiminnan ja 

onnistumisten mahdollistajana  

‒ Emme toiminnan halvaannuttajana, tiedon holvaajana 
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1) Tietoturvallisuuden lainsäädäntöä – Kimmo Rousku 



2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

‒ Osana tietoturvallisuusasetusta 

v2010 uusi tapa luokitella 

salassa pidettävää 

tietoaineistoa 

‒ Suojaustasoluokittelu 

kansalliselle salassa 

pidettävälle tiedolle 

‒ Turvallisuusluokittelu 

kansainvälisten 

tietoturvallisuusvelvoitteiden 

piiriin kuuluvalle ja 

paljastuessaan yleistä etua 

uhkaavalle tiedolle 
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Nykyisen mallin haasteita: 

1. Luokittelu tapahtuu vain tiedon luottamuksellisuuden 

näkökulmasta  

2. Luokittelu on vaikeaa 

‒ Luokkia tällä hetkellä käytössä 8 + julkinen 

‒ Epäselvää milloin puhutaan suojaustasoista, tietoturvatasoista tai 

turvallisuusluokista 

3. Vastuu luokittelusta on tiedon omistajalla, jolla usein ei ole 

riittävää tietoa ja ymmärrystä sen tekemiseen 

‒ Lainsäädäntö ei ota kantaa tasoihin 

‒ Ei selkeää ohjeistusta tai tulkintaohjetta 
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Nykyisen mallin haasteita: 

4. Vaatimusten tulkinta haastavaa 

‒ Riskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden 

yhteensovittaminen 

‒ Eri vaatimustasot suojaustasoluokitellulle ja 

turvallisuusluokitellulle tiedolle 

‒ Ei auditointikriteerejä kansalliselle aineistolle, ei selkeää 

vaatimusmäärittelyä kv-/turvallisuusluokiteltavalle 

aineistolle 
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Mikä olisi oikea luokitus seuraaville tiedoille? 

1) Viraston perustasolle määriteltyyn tietojärjestelmään liittyvä 

tekninen tietoturva-auditointiraportti? 

2) Organisaation jatkuvuussuunnitelma, jossa kuvattuna mm. 

väistötilat, varayhteydet, varahenkilömenettelyt sekä 

tiedottaminen? 
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‒ Mikä nykymallissa on hyvää, mitä kannattaa säilyttää? 

‒ Miten luokittelu saataisiin helpommaksi ja ehkäistään 

”väärää” luokittelua? 

‒ Miten tiedon eheys ja saatavuus pitäisi huomioida? 

‒ Pitäisikö tietosuoja huomioida luokittelussa erikseen? 

‒ Miten kansallisen ja kv-aineiston käsittelyn vaatimuksia tulisi 

yhdenmukaistaa? 

 

VAHTI-päivä - 10.12.2015  12 

Tietoaineistojen luokittelu – kysymyksiä 



3) Tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan, 

varautumisen kouluttaminen – Minna Romppanen 

‒ ”Ohessa 32-sivuinen meidän organisaation tietoturvaohje – 

luetko ja noudatatko”?  

‒ EN.  

 

 Tämä malli ei enää siis toimi. 

 

 

VAHTI-päivä - 10.12.2015  13 



Appsit 

Videot ym. 

Ennen Nyt 

Ohje 

 

 

132 s. 

Ohje 

 

 

231 

s. 

Ohje 

 

 

321 s. 

Ohje 

 

 

132 s. 

Poli-

tiikka 

 

 

213 s. 

? 

Jatkossa  



 

Ihmiset ovat erilaisia oppijoita. 
  

 

Miten sinä opit 

parhaiten? 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimistyyli  

 

‒ Kuuntelemalla 

‒ Koskemalla 

‒ Lukemalla 

‒ Katsomalla 

‒ .. ? 

 

‒ Oppimistyylit  
‒ Auditiivinen 

‒ Kinesteettinen 

‒ Visuaalinen 

‒ ..  

‒ ? 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimistyyli
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oppimistyyli


‒ Miten tieto- ja kyberturvallisuutta, jatkuvuudenhallintaa 

ja varautumista pitäisi kouluttaa? 

‒ Miten muuten voimme parantaa eri kohderyhmien 

osaamista ja turvatietoisuutta? 

‒ Pitäisikö eri henkilöryhmille määrittää osaamisen 

minimitaso(t) ja varmistaa toteutuminen?  

‒ Jos pitäisi, miten? 

‒ Jos ei, miksi ei? 
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3) Tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan, 

varautumisen kouluttaminen – kysymyksiämme: 



4) Miten parannamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä?  

- Pekka Ristimäki 

Miten toimintamme tulisi näkyä laatua 

parantavana ja kustannuksia pienentävänä, 

toiminnan mahdollisuuksia luovana 

kokonaisuutena?  
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Kolme kysymystä sähköisiä palveluita kehittäville 

henkilöille VRK:ssa 

1. Mitkä ovat mielestänne tietoturvallisuuden osalta 

keskeiset haasteet digitaalisten palvelujen 

kehittämisen näkökulmasta (tämä hetki)? 

2. Mitkä voivat olla mielestänne tietoturvallisuuden 

osalta keskeisiä haasteita tulevaisuudessa (10v)? 

3. Miten mielestänne – digitaalisten palvelujen 

näkökulmasta – tietoturvallisuus voisi paremmin 

parantaa palvelujen laatua, kustannustehokkaasti? 
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1. Keskeiset haasteet nyt 

• ”Ketterä kehittäminen on julkisessa hallinnossa vieläkin 

aika uutta. Tietoturvan tulee olla KIINTEÄ OSA ketterää 

kehittämistä ja tukea ketterän kehittämisen mallia.” 

• ”Liian yksioikoiset tietoturvatasot ja niiden tulkinta 

aiheuttavat viestintäongelmia.” 

• Tietosuoja-asiat ovat vaikeita, monitulkintaisia, mitä saa 

tehdä, vai eikö saa tehdä.” 

 

”Kokeilukulttuuri – ketterä kehitys – tietoturvallisuus. Todella 

vaikea yhdistelmä joka vaatii myös VAHTI työltä nyt 

mukautumista ja enemmän ohjausta ja ohjeistusta”  
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2. Keskeiset haasteet tulevaisuudessa 

• ”Jatkuvan muutoksen hallinta: siirrymme kohti jatkuvaa 

palvelujen ketterän kehittämisen mallia.” 

• ”Tietosuojakysymykset nousevat yhä tärkeämmiksi, säätelyä 

on niin kansallisesti kuin eu-tasolla. Samaan aikaan palvelut 

verkottuvat yhä enemmän ja enemmän.” 

”Miten tietosuoja hallinnoidaan ja miten se toimii kiinteänä osana 

arkipäiväistä tekemistä tietoturvan osana? ” 

• ”Palveluparadigman muutos: kehitys kohti ”iso veli tietää 

kaiken” -yhteiskuntaa. Miten rakennamme  rinnalle ”pikkuveli 

valvoo itse isoveljeä” –yhteiskuntaa?”  

”Pääsy läpinäkyvästi siihen miten ja kuka tietoja katsoo ja missä ne 

ovat.” 
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3. Tietoturvallisuus laadun parantajana, 

kustannustehokkaasti 

• ”Pilvipalvelut: Joustavuus, skaalautuvuus ilman 

tarvetta investoida kalliisiin järjestelmiin.” 

• ”Tietoturvan kehitys itseohjautuvaan suuntaan,  

self-adaption, self-resilience, self-healing, self-

protection.” 
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4) Miten parannamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä?   

‒ Miten tietoturvallisuus voi tehokkaasti tukea 

sähköisen asioinnin kehittämistä? 

‒ Miten parannetaan kustannustehokkuutta?  

‒ Miten kansalaisten yksityisyyden suoja 

voidaan turvata palveluiden kehittämisessä?  
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5) BIA – miten voimme arvioida häiriöiden vaikutusta 

liiketoimintaan ja priorisoida palveluiden tärkeyttä  

‒ Totta kai tämä hilavitkutin on meidän tärkein palvelu.  

‒ Eipäs ole, minun on vielä tärkeämpi.  

‒ Eipäs ole, joopas!  

‒ Meidän organisaation palvelut ovat kaikki tärkeämpiä kuin 

teidän organisaation! 
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BIA = Business Impact Analysis 

‒ Keskeytysvaikutusanalyysi 

‒ Arvioidaan palvelukatkoksista aiheutuvia vaikutuksia esim.  

‒ Kuluihin ja menetettyihin tuloihin 

‒ Maineeseen 

‒ Sidosryhmiin / kumppaneihin 

‒ Asiakkaisiin 

‒ Voidaan määritellä esim. suurimpia sallittuja katkoja  

‒ Tuloksena saadaan palveluiden välinen kriittisyysluokitus 

‒ Jatkotoimina toteutetaan tarkempi riskianalyysi ja 
jatkuvuussuunnittelu kriittisille palveluille 

 



BIA, kysymyksiä 

‒ Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon häiriöiden vaikutuksia 

arvioitaessa? 

‒ Kenen tehtävänä vaikutusarviointi pitäisi olla? 

‒ Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon prosessien, palveluiden ja 

ICT-järjestelmien priorisoinnissa? 

 

 

 Anna vapaasti palautetta ja ideoita! 

 

 



Ja ei kun hommiin! 



Neukkarit ja aiheet  

‒ Nh Paja – eli tänne 

‒ 1) Tietoturvallisuuden lainsäädäntöä – Kimmo Rousku 

‒ 2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

‒ Nh Tahtotila 

‒ 3) Tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan, varautumisen kouluttaminen – Minna Romppanen 

‒ Lisäksi toivomme ideoita, mitä tuotamme avuksenne 8.2.2016 järjestettävälle julkishallinnon tieto- ja 

kyberturvaturvaviikolle 

‒ Nh Nousukausi 

‒ 4) Miten parannamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä?  - Pekka Ristimäki 

‒ Nh Pullonkaula 

‒ 5) BIA – miten voimme arvioida liiketoiminnan häiriöiden vaikutusta ja priorisoida niiden tärkeyttä? 

Erja Kinnunen  
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1 & 2 

3 

5 4 

Nämä tilat ovat 

käytössämme 

-lainsäädäntö 

-luokittelu 

- asiakastyytyväisyys       - BIA 

- koulutus 

Olet 

tässä 



Aukipurku – kiitos työpanoksestanne! 



1) Tietoturvallisuuden lainsäädäntöä – Kimmo Rousku 

‒ Mielestäni nyt ei enää pelkkä tietoturvallisuus riitä! 

‒ Tarvitsemme laajempaa uudistusta, jonka avulla huolehdimme 

laajemmin tieto- ja kyberturvallisuuden tarpeista 

‒ Tietoturvallisuus sisältäen luottamuksellisuus – eheys – saatavuus 

‒ tarvitaan kuitenkin Riskienhallinta 

‒ ja jatkuvuudenhallinta ja varautuminen 

‒ Eikä voida unohtaa tietosuojaa (tulee muuta kautta eli kiitos EU:n) 

‒ Yhteneväiset käytännöt valtionhallinto, kunnat ja 

itsehallintoalueet 

‒ Tietojen luokittelu – vaatimukset -> vaatimukset hankintoihin 

‒ Yhtenäinen auditointikriteeristö (osaksi Katakri-auditointityökalua) 
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‒ Palautteen pikainen analyysi: 

‒ Kustannus (–) vaikutusarviointi tärkeää 

‒ Lain tulkitsemisessa ei pitäisi tarvita lakimiehiä 

‒ Tietosuoja muut turvallisuuden osa-alueet huomioiden 

‒ Tarvitaan minimitaso, joka sopii kaikille ml koko julkishallinto 
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1) Tietoturvallisuuden lainsäädäntöä – Kimmo Rousku 



2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

‒ Turvallisuusluokittelua säätelee kansainväliset 

turvallisuusvelvoitteet, hyvä säilyttää ennallaan 

‒ Kansallisen tiedon osalta luokittelua syytä yksinkertaistaa: 

‒ Yksi vaatimuskokoelma, joka huomioi sekä kansallisen että kv-aineiston 

‒ Yksi auditointikriteeristö 

‒ Auditoijalle selkeä tulkintaohje 

‒ Ei riskienhallintaa vaan selkeät minimivaatimukset 

‒ Luokituksessa huomioitava myös tiedon eheys ja saatavuus: 

‒ Jos tiedon saatavuus on kriittisempää kuin sen luottamuksellisuus, 

kontrollit eivät saa vaarantaa saatavuutta 

‒ Myös julkiseen tiedon osalta tiedon eheys ja saatavuus tulee pystyä 
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2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

Suojaustasot 

Suojaustaso ST I 

Suojaustaso ST II 

Suojaustaso ST III 

Suojaustaso ST IV 

Turvallisuusluokitukset 

Erittäin salainen 

Salainen 

Luottamuksellinen 

Käyttö rajoitettu 
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2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

Suojaustasot 

”Salassa pidettävä” 

Turvallisuusluokitukset 

Erittäin salainen 

Salainen 

Luottamuksellinen 

Käyttö rajoitettu 
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2) Tietoaineistojen luokittelu – Tommi Simula 

Suojaustasot 

”Salassa pidettävä” 

Turvallisuusluokitukset 

Erittäin salainen 

Salainen 

Luottamuksellinen 

Käyttö rajoitettu ”Minimitaso” 

Riskienhallinnan 
määrittämä taso ja 

vaatimukset 



2. Tietojen luokittelu 

‒ Kahden päällekkäisen luokituksen purkaminen vain yhdeksi 

(13 kpl) 

‒ 2 tasoa, salainen ja julkinen 

‒ Mallit esimerkkiluokituksista, yleisimpien tietojen osalta 

valmiiksi määriteltynä (8 kpl) 

‒ Selkeät ohjeet ja kriteerit eri tasoille (4 kpl) 

‒ Jonkinlainen työkalu/generaattori luokituksen päättelyyn (3 

kpl) 

 

 



Saatavuuden, eheyden ja tietosuojan arviointi 

‒ Erilliset arviot luottamuksellisuudelle ja saatavuudelle, joista 

muodostetaan luokitus 

‒ Henkilötiedot tulisi huomioida ja varmistaa niiden sama 

luokittelu eri organisaatioissa 

 



Käsittelyvaatimukset 

‒ Samat vaatimukset kansalliselle ja kv-aineistolle 

‒ Yhteiset käsittelyohjeet koko julkishallinnolle 



‒ Kaikenlaista on kokeiltu vuosien varrella, esimerkkejä 

 

‒ Miten elävöittää esityksiä? 

 

‒ Yhteistä ideointia, mitä hyviä ideoita on jaettavaksi ja  

turvatietoisuuden parantamiseksi 

3) Tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan, 

varautumisen kouluttaminen – Minna Romppanen 
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Oma esimerkki 



  

Myönteinen suhtautuminen 



  

Asioihin puuttuminen 



  

 

Esimiehen oma esimerkki 

Myönteinen suhtautuminen turvallisuuteen 

Esimiehen velvollisuus puuttua asioihin 



  

O 

M 

A 



Miten elävöitetään koulutuksia / esityksiä? 



Tietoisuutta eri keinoilla 

‒ Koulutukset keskustelemalla 

 

‒ Koulutukset tarkistuslistoina 

 

‒ Intrajutut, blogit 

 

‒ Testit  

 

‒ Animaatiot, videot 

 

 



‒ Vakiopäivänä tietoiskuja 

esim. TurvaTorstai 

Tietoisuutta eri keinoilla 



7 kertaa harjoiteltu osataan 



Trivial-peliin saa tehtyä itse uudet kortit 

Myös vapaita pelilautoja saa netistä tai 
printattua. 
 
Ajatus oli tulostaa piirturilla  
pöytäliinaksi  



Melkein mihin tahansa peliin  

onnistuu tehdä 

turvallisuusnäkökulma 



Mihin tahansa peliin saa tehtyä itse kortit 

 

 

Voisiko näitä käyttää ja  

kierrättää hallinnon sisällä? 



Henkilöstön pakollisia testauksia, jopa ”tietoturvatodistus” 

- Vapaaehtoisia testauksia on enemmänkin, joillakin ei mitään  

- Johto osallistettava 

- EI kouluteta kaikkia, vaan osastoille ”etujoukot”, jotka levittävät osaamista 

- Muiden henkilökuntakoulutusten yhteydessä ja liitettynä vastuualueen 

sisältökoulutuksiin 

- Koulutukset konkreettisia ”how to”, esim. muistitikkujen tarkistaminen ym. 

kädestä pitäen 

- Kutsu vieraita puhumaan turvallisuudesta 

- Arjen tietoturvaklinikka (POP-UP) perusvirkamiehelle virastoihin 

- Videoita, animaatioita, sarjakuvia, julisteita, laite per julkaisu, lyhyitä esim. 20 

sek. 

- Vinkkivideo pakotettuna, kun kone aukeaa 

- Päivän / viikon tietoturvavinkki 

- Lisää kuvia, sarjakuvia, ”suositellut asetukset”-videot esim. eri laitteisiin 

- Tietoturva-aiheinen joulukalenteri 

- Riittävän haastava tietoturvapeli, hyödyntäkää peliteollisuutta (tietoturva-

Angrybirds?!) 

 



 

Työkalupakki uusittava 

- Valtorin jatkuvasti uusiutuva tt-verkkokurssi 

- Eri osaajille/rooleille huoneentaulu 

(johto+sihteerit+asiakaspalvelu+asiantuntijat+..) 

- Videoita, esimerkkejä, konkretian avulla 

- Koulutusvideoita esim. tietoturvacaseista, mitä tapahtui, kun 

puuttui osaamista? 

- Animaatiot, jotka kuvaavat tietoturvariskejä eri tilauksissa 

- Vähemmän pyukälien lukemista 

- Enemmän käytännön soveltamista ja harjoittelua 

- Uusille työntekijöille jotain 

 

VM:n pitäisi ottaa johtajuus tietoturva-asioiden jalkauttamisesta 

esim. budjettineuvottelujen kautta 

 

Valtionhallinnolle oma tietoturvasertifikaatti, ”valvottu testi” 



+ Minitaso riittää, esim. testi tms. ”atk-ajokortti 

+ Jotain seurantaa tarvitaan, esim. kerran/v. esimiehen kanssa esim. 

kehityskeskustelujen yhteydessä 

+ Vain perusjutut, ei kaikkea erikoista tai teknistä (ellei liity tehtävään) 

+ malliratkaisuja kaivataan: Miten myydä tietoturva-ajattelu 

asiantuntijaorganisaatioon 

 

Verkkokursseja henkilöstön käyttöön 

 

Videoita lisää esim. VAPOn YouTube-videot ym. yritysten & hallinnon omat!! 

- Uutistyyppinen tietoturvavideo 

- Kunhan ovat hauskoja, vaikka ammattinäyttelijöitä 

- Valmistellaan yhteistyössä aina –kuka toimii enää yksin?? 

 

- Valmiit tabletop –harjoituspohjat valtionhallintoon 

- Peli. Jolla simuloidaan häiriöitä 

- Harjoitellaan kerran/pari vuodessa kuvitteellisella casella 

- Porukalla harjoittelu, harjoitukset voivat korvata koulutukset 







4) Miten parannamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä?  

- Pekka Ristimäki 

Miten toimintamme tulisi näkyä laatua parantavana ja 

kustannuksia pienentävänä, toiminnan mahdollisuuksia 

luovana kokonaisuutena?  
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Miten VRK:ssa juuri nyt – tietoturva ja ketterä kehitys TOP 2  

1. Tietoturvatestaus kehitysprojektin kuluessa 

• Osana automaattista testausta, mutta myös pieninä tarkistuksina, 

kun osakokonaisuuksia valmistuu 

• Täydentävät toisiaan, olennaista testauksen jatkuvuus 

2. Uhkamallinnus tuotteen tehtävälistan kautta 

• Uhkamallinnustakin tehdään jatkuvasti ja sille varataan aikaa 

osana tuotteenhallinnallista työtä 

• Tuoteomistaja vastaa siitä, että uhkamallinnus priorisoidaan oikein 

suhteessa toiminnallisiin vaatimuksiin. 
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Proaktiivisuus => kustannustehokkuutta ja (testatusti) 

parempaa tietoturvaa 



Miten yksityisyyden suoja voidaan turvata 

palveluiden kehittämisessä 
”VRK saisi jatkossa luovuttaa kansalaisten osoitetietoja vain nimenomaisella suostumuksella  

tietojen luovutuskielto pitäisi saada voimaan 24/7” 

 

”Aidosti vahva tunnistaminen vaatimuksena (esim HETU:n loppuosalla ei riitä)” 

 

”Tietoa ei pidä kysyä turhaan tai varmuuden vuoksi” 

 

”Tiedon salaus, private key vain henkilöllä itsellään” 

 

”Jokaiseen digi-innovaatioon pitää sisään rakentaa kyberturvaa, pakolliseksi” 

 

”HETU ei ole tunnistautumisen välinen => vahva tunnistautuminen tarvitaan” 

 

”Valtionhallinnon ei tule käyttää ulkomaisia pilvipalveluita” 

 

”Tekninen testaus ja auditointi” 

 

 



Miten parannetaan kustannustehokkuutta 

”Muutetaan hankintalakia” 

 

”Ei liian tiukkaa sääntelyä, vain pakolliset” 

 

”Yhteiset turvalliset alustat” 

 

”Vaiheittainen kehittäminen => tuloksia nopeammin! 

 

”Lainsäädännön kehittäminen” 

 

”Vaatimustenhallintaa parannettava=> toimittajille tiukempi vastuu” 

 



Miten tietoturvallisuus voi tehokkaasti tukea 

sähköisen asioinnin kehittämistä 
”Yhteiset alustat nopeasti käyttöön” 

 

”Palveluja keskittämällä tietoturvallisesti” 

 

”Tietoturvallisuus osaksi sähköisen asioinnin arkkitehtuuria” 

 

”Yhteiset standardit” 

 

”Erilaisia tunnistautumisvaihtoehtoja” 

 

”Palvelut Suomessa” 

 

”Aito yhteistyö” 

 

”Tietoturva-ajattelu mukaan sovelluskehitykseen” 

 

”Liiketoiminta edellyttää ketterää kehittämistä => nopeita muutoksia=>tietoturvallisuus jää 

huomioimatta” 

 



5) BIA – esimerkki  















5) BIA – esimerkki 2  



Vaikutus toimintaan Mainevaikutus Rahallinen tappio 

Yksittäinen lyhytkestoinen häiriö 

toiminnassa 

Yksittäinen pettynyt asiakas < 5 k€ 

Toistuvia lyhyitä häiriöitä 

toiminnassa, jolloin jotain 

perustehtävää ei voida hoitaa 

luotettavasti 

Useita pettyneitä asiakkaita, 

mielenilmaisuja sosiaalisessa 

mediassa 

5 – 50k€ 

Ajoittaisia häiriöitä toiminnassa, 

jolloin jotain perustehtävää ei voida 

hoitaa lainkaan 

Negatiivinen kansallinen 

julkisuus yksittäisessä asiassa 

50 k€ - 500 k€ 

Jaksottaisia pitkäkestoisia häiriöitä 

toiminnassa, jolloin perustehtäviä ei 

voida hoitaa lainkaan 

Pitkäkestoinen negatiivinen 

kansallinen julkisuus 

500 k€ - 1 M€ 

Kyky hoitaa organisaation 

perustehtäviä on menetetty 

Vakava ja pitkäkestoinen 

vaikutus organisaation 

uskottavuuteen globaalisti 

> 1 M€ 



5) BIA – Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon häiriöiden 

vaikutuksia arvioitaessa? 
‒ Väestön turvallisuus 

‒ Lakisääteiset ja sopimukselliset velvoitteet 

‒ Toiminnalliset vaikutukset, menetetty työaika 

‒ Taloudelliset vaikutukset (suorat ja epäsuorat) 

‒ Vaikutukset sidosryhmiin 

‒ Luottamuksen menetys 

‒ Tietosuoja 

‒ Riippuvuudet 

‒ RTO, RPO 
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5) BIA – Kenen tehtävänä vaikutusarviointi pitäisi olla? 

‒ Organisaation sisällä kaksitasoinen 

1. Prosessin tai palvelun omistaja / palveluvastaavat  

2. Johto 

‒ Toisaalta 

1. Organisaation johto 

2. Ministeriöiden johto 

 

‒ Tietoturvatoiminto toimii asiantuntijana 

‒ Tiedoksi palvelutoimittajille 
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5) BIA – Mitä asioita pitäisi ottaa huomioon prosessien, 

palveluiden ja ICT-järjestelmien priorisoinnissa? 

‒ Lainsäädäntö 

‒ YTS-vastuut ja kriittisyys 

‒ Riippuvuudet 

‒ Laajuus ja vaikuttavuus 

‒ (Ulkoiset) asiakkaat 

 

‒ Saatavuuden lisäksi eheys ja luottamuksellisuus 

‒ Tietosuojan varmmistaminen 
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Julkaisemme siis nämä kaikki 

materiaalit osana tilaisuuden esityksiä 



VAHTI-haaste 2016 

‒ Miten meidän pitäisi edelleen parantaa ja kehittää 

toimintaamme? 

‒ Onko sinulla kytemässä jokin loistava idea? 

‒ Haluatko ilmiantaa jonkun hyvän mallin tai parhaan 

käytännön? 

‒ Palkitsemme 20. VAHTI-päivässä joulukuussa 

2016 VUODEN 2016 VAHTI-teko-palkinnon saajan | saajat 

 

‒ Twiittaa #VAHTI2016 tai lähetä sähköpostia: vahti@vm.fi 
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One for the road … tai itse asiassa 12 

‒ Näiden asioiden edistäminen ei ole oikeasti kovinkaan 

hankalaa – olemme sen takia päättäneet muistuttaa meitä, 

teitä, kaikkia ihan arkisista asioista tieto- ja kyberturvallisuuden 

toteuttamisessa: 

VAHTI-vuosikello 2016 – arjen tieto- ja kyberturvallisuutta 

‒ Saat lähtiessäsi vuosikellon ja muistilapun siitä, miten kehität ja ylläpidät 

näistä asioita kotona, työpaikalla sekä itse että koko henkilöstön voimin – 

kustannustehokkaasti ja vaivattomasti … ja tämä myäs materiaali löytyy 

netistä 
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VAHTI-vuosikello 2016 – arjen tieto- ja 

kyberturvallisuutta 

VAHTI 

10.12.2015 VAHTI-päivä 



      Vuonna 2016  
1. Tammikuu – varmistan, että organisaatiollani on SIRT- ja tietoturva-osoitteet (tietoturva@organisaatio.fi) ja että ne on 

ilmoitettu Valtorille (SIRT@valtori.fi) ja VM:lle (vahti@vm.fi) ja että niitä seurataan. 

2. Helmikuu osallistun ja toteutan organisaatiossani 8.2 tietoturvaviikon koulutuksia sekä muita tietoisuutta parantavia 

kampanjoita – seuraan www.vm.fi/ohjaus   

3. Maaliskuu – hyödynnän VAHTI 2015-kyselyn organisaatiokohtaisia tuloksia toimintamme kehittämisessä 

4. Huhtikuu – valmistelen testausta / harjoittelua kyberturvallisuudesta, voi olla hyvinkin pienimuotoista todennäköiseen 

häiriötilanteeseen liittyvää harjoittelua (tiloistamme menee sähköt poikki, tietoliikenneyhteys xyz menee poikki jne) 

5. Toukokuu – Tutustun VAHTI henkilöstön tietoturvaohjeeseen (Lukuun 2) 

6. Kesäkuu – sovin varahenkilöjärjestelyt ja varmistan henkilöidemme yhteystiedot ennen kesälomia 

7. Heinäkuu – katson vähintään kaksi webcastia esimerkiksi www.sans.org/webcasts tai www.brighttalk.com     

8. Elokuu – vaihdan ilman eri kehotusta keskeisimmät ja kriittisimmät vapaa-ajan palveluiden salasanani. 

9. Syyskuu – parannan eri toimintojen välistä tietoturvayhteistyötä 

10. Lokakuu – huomioin Euroopan kyberturvallisuuskuukauden omassa organisaatiossani.  

Katso ENISAn Cyber Security Month  www.enisa.org/ ja www.cybersecuritymonth.eu  

11. Marraskuu – ilmoittaudun 20. VAHTI-tietoturvapäivään, twiittaan VAHTI 2016 -teko ehdotuksiani #VAHTI2016  

12. Joulukuu – laadin koko vuoden tietoturvatoiminnan raportin ja poikkeamat sekä esittelen ne johdolle. 
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Yleislupaus: lupaan antaa myönteistä palautetta turvallisuusasioista työkavereille ja sidosryhmille  

aina kun siihen on aihetta ja tilaisuus! 

mailto:tietoturva@organisaaito.fi
mailto:SIRT@valtori.fi
mailto:vahti@vm.fi
http://www.vm.fi/ohjaus
https://www.vahtiohje.fi/c/document_library/get_file?uuid=4e21a518-82ff-4dfe-b725-efcb6f97126d&groupId=10128&groupId=10229
http://www.sans.org/webcasts
http://www.brighttalk.com/
http://www.enisa.org/
http://www.cybersecuritymonth.eu/


Mukavaa & turvallista 
joulunodotusta ! 


