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Verohallinnolla on monta näkökulmaa 
digitaalisuuteen 

Digitaalinen 

julkishallinto 
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Digitaalinen 

Verohallinto 

Digitaalinen 

taloushallinto 

Digitaalisuus 

ja verotuksen 

edellytykset 

Digitaalisuus 

ja asiakkaiden 

liiketoiminta 



Digitaaliset maksuvälineet -  määrä on mittava 
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Miten Vero varmistaa tiedonsaannin  
ja automaatioasteen? 
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Verotukseen tarvittava tieto on jo lähitulevaisuudessa kansainvälisten alustatoimijoiden (USA, Kiina) pilvipalveluissa.  

Digitalouden osaaminen 

Kansainvälinen  

tiedonvaihto 

Analytiikan datan keruun 

ja käsittelyn tukeminen 

Rahavirrat 

Ketterät tietovirrat 

Sovellus-rajapinnat 

KV-tunnistaminen 



Verohallinnon toiminnan digitaaliset peruskivet 
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Platform 
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Customer Experience 
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OmaVero & Vero.fi 

Sosiaalinen media 



Turvallisuuden uudet 
haasteet Verolla 



Turvallisuustoiminnan kehittäminen Verohallinnossa 

 Turvallisuuden kehittämislinjaukset 2015-2017 päätettiin Verohallinnon johtoryhmässä lokakuussa 2015 

– turvallisuusasioihin liittyvän luottamuksen kehittäminen 

– turvallisuusasioiden keskittämisellä saatava tehokkuus ja ammattitaito 

– turvallisuuspalvelut liiketoiminnalle ja tukitoiminnoille yhden luukun periaatteella 

– turvallisuustoiminto tuottaa palvelua ja ratkaisuja, ei vaatimuksia tai kieltoja 

– turvallisuustoimien riskilähtöisyyden ja kustannustehokkuuden lisääminen 

– johdon päätöksentekokyvyn ja tilannekuvan kehittäminen 

 Turvallisuusyksikkö perustettiin vuoden 2016 alussa, tehtävinä turvallisuus, tietoturva ja varautuminen 

kokonaisvaltaisesti 

 Turvallisuuden palveluiden kehittyessä on tunnistettu myös lisätarpeita 

– digitalisaation mahdollistaminen vaatii merkittäviä panostuksia myös turvallisuudelta 

– uusia palveluita tai vastuita siirtynyt tai siirtyy osaksi turvallisuusyksikköä 

– kyberturvallisuuteen liittyvä regulaatio kehittyy voimakkaasti 

 

 



Turvallisuuden kehittämistoimet 2015-2017 
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Verohallinnon kokonaisturvallisuuden hallintaperiaatteet (Dnro A1/090700/2012) 

 

Verohallinnon kokonaisturvallisuuden hallintaperiaatteet (Dnro A1/090700/2012) 

 

TIETOTURVALLISUUS TILATURVALLISUUS 
HENKILÖSTÖ-

TURVALLISUUS 

Tietojärjestelmä- 

turvallisuus 

 

Hallinnollinen 

tietoturvallisuus 

 

Turvallisuus yhteistyössä 

Tilaturvallisuus-

suunnittelu 

 

Tilaturvallisuuden 

valvonta 

 

Suojelutoiminta 

Turvallisuustietoisuus 

 

Turvallisuusselvitykset 

 

Henkilöstön 

suojaaminen 

JATKUVUUDEN HALLINTA JA VALMIUSSUUNNITTELU 

TURVALLISUUSHÄIRIÖIDEN HALLINTA 

TURVALLISUUDEN SEURANTA JA TILANNEKUVA 

TURVALLISUUSJOHTAMINEN 

TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA 

Organisointi ja 

toimintakyky 

Vastuiden selkiyttäminen 

Johdon raportointi 

Tietojärjestelmien 

valvonnan 

kehittämisprojekti 
Jatkuvuudenhallinnan 

ja valmiussuunnittelun 

kehittämisprojekti 

Tietoturvan hallinnan 

ja riskienhallinnan 

kehittämisprojekti 

Erillinen projekti jolla 

toimintaa kehitetään 

Ei projektia, kehittäminen 

linjatyönä 
Strategisen tason 

kehittämistyö 



Mutta mitä seuraavaksi? 



Digitalisaatio vaatii panostuksia myös 
tietoturvallisuuteen 

 Tietojärjestelmäympäristön turvallisuusrakenteita on kehitettävä vastaamaan muuttuvan liiketoiminnan tarpeita 

 mm. analytiikka, verkottuneisuus, mobiilit käyttäjät ja laajenevat integraatiot eri järjestelmien välillä aiheuttavat 

ristiriitoja 

 teknisen ympäristön muutos tapahtuu hitaasti ja vaatii mittavia kehittämistoimenpiteitä 

 Digitalisaatioon liittyvien uusien teknologioiden (esim. pilvipalvelut, rajapintaratkaisut) hallittu käyttöönotto vaativat uuden 

tyyppisten tietoturvaratkaisuiden kehittämistä 

 Ratkaisu- ja riskilähtöinen tietoturvan käsittely vaatii huomattavasti enemmän panostuksia turvallisuudelta 

 Uudenlaiset palvelumallit ja ketterät ohjelmistokehitysprosessit vaativat nykyistä aktiivisempaa, nopeampaa ja 

osaavampaa reagointia turvallisuudelta 

 



Kyberuhkat kehittyvät osana digitalisaatiotrendiä 

 Digitalisaatio ja teknologian monimutkaistuminen on aiheuttanut, että tietoturvan täydellinen kontrollointi ei ole enää 

resurssimielessä kannattava tavoite tai mahdollista 

– jatkuvat kyberhyökkäykset ovat arkipäivää, koskee myös Verohallintoa 

– 89% yrityksistä tietoturvahyökkäyksen kohteena viime vuoden aikana (IBM 2016)  

– hyökkäyksen keskimääräinen havainnointiaika 146 päivää - niiden osalta jotka edes havaitsivat itse (Mandiant 2016) 

– organisaatioiden yleinen havainnointikyky heikkoa, yli puolet hyökkäyksistä havaitaan ulkopuolisen toimesta 

 Uhkien ammattimaistuminen aiheuttaa, että hyökkäysten ja väärinkäytösten torjunta vaatii merkittävää panostusta myös 

organisaatioilta 

– keskimäärin murtautujalta kestää 3 päivää tunkeutua ja toteuttaa kaikki hyökkäykseen liittyvät tavoitteensa (Mandiant 

2016) 

 Em. syistä panostus tilannekuvan kehittämiseen on todettu hyödylliseksi 

– 2020 turvallisuusbudjetista 60% kuluu havainnointi- ja reagointikykyyn (2014 oli 10%) (Gartner) 

 



Turvallisuuden tavoitteellinen 
ohjausmalli 

Gartner 2016 

VISIO 

o Rakennetaan luottamusta digitalisaatioon 

o Keskitytään suojaamaan liiketoiminnan kannalta kriittisimpiä 

toimintoja 

o Varaudutaan toipumaan häiriöistä mahdollisimman ketterästi 

 

TAVOITTEET 

o Tietoturvan perinteinen kolmikulma laajenee koskemaan myös 

digitalisaation uusia tuomia riskejä  

 

PERIAATTEET 

o Turvallisuustoimien riskilähtöisyys ja kustannustehokkuus 

o Järjestelmien suojaamisesta liiketoiminnan kehittämiseen 

o Turvallisuustoiminto tuottaa palvelua ja ratkaisuja, ei kieltoja 

o Turvallisuusosaamisen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen 

o Tiedon kontrolloinnista tietovirtojen hallintaan 

o Havainnointi- ja reagointikyvyn kehittäminen 

 

HALLINTA- JA KEHITTÄMISMALLI 

o Tietoturvan hallintaa kehitetään tilannekuvaan perustuen 

o Malli perustuu ketteryyteen ja liiketoiminnan sekä ympäristön 

huomioiviin jatkuviin riskianalyyseihin 

 



Tilannekuvaan perustuva turvallisuuden hallinta- ja 
kehittämismalli 

Gartner 2016: Adaptive Security Architecture  
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Verohallinnon turvallisuuden tilannekuvan tavoitetila 

VERO HENKILÖSTÖ PALVELUNTARJOAJAT 

REAGOINTIKYKY 

Varallaolo 24/7  

Verkon ja 

tietojärjestelmien 

tietoturvallisuus 

Tietojärjestelmien  

käytön valvonta 

Ulkoisen  

uhkatiedon seuranta 

SIEM analyysityö ja  

tilannekuvan kehittäminen  

Turvallisuusyksikön 

päivystys  

Henkilöstö ja 

sidosryhmät 

HAVAINNOINTIKYKY 

Turvallisuus- 

valvomo 

SIEM ylläpito ja 

kehittäminen 

Tietoturvavalvomo 

SOC 24/7 

Tilannekuva 

 

 

SIEM 

Analyysituki 

Valtori SOC ja muut 

toimittajat 

Muut viranomaiset 

(KTK, poliisi jne) 



Verohallinnon turvallisuustoiminnan 
pääkehityssuunnat 

 Rakennetaan luottamusta digitalisaatioon  

   Keskitytään suojaamaan liiketoiminnan kannalta kriittisimpiä toimintoja   

 Varaudutaan toipumaan häiriöistä mahdollisimman ketterästi  

Havainnointi- ja 

reagointikyvyn 

kehittäminen 

 

 

24/7 toimintakyky, SOC 

Turvallisuusvalvomo 

Havainnointi- ja 

reagointikyky 

Kehittynyt 

käytönvalvonta 

Analyysikyky 

 

 

Digitalisaatio ja 

liiketoiminnan 

teknologiatarpeiden 

mahdollistaminen 

 

Turvalliset pilvipalvelut 

Datan minimointi ja 

suojaaminen 

Automatisoitu 

tietoturvatestaaminen 

Ketterät  

turvallisuusratkaisut 

Turvallisuuden 

hallinta ja 

henkilöstön 

sitouttaminen 

 

Toimiva tietoturvan ja 

riskien hallinta 

Osaava ja 

turvallisuustietoinen 

henkilöstö 

Johdon raportointi  

ja mittaaminen 

 

Toiminnan 

jatkuvuuden 

turvaaminen 

 

 

Moderni jatkuvuus- ja 

valmiussuunnittelu 

Turvalliset 

alihankintaketjut 

Aktiivinen testaus ja 

harjoitustoiminta 

 




