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Tuloksellisuustarkastus 

Tarkastuskertomus 185/54/2016 Kybersuojauksen järjestäminen 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti: 

− liikenne- ja viestintäministeriöltä 10.8.2017 
− oikeusministeriöltä 15.8.2017 
− valtioneuvoston kanslialta 15.8.2017 
− Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta 17.8.2017 
− valtakunnanvoudinvirastolta 17.8.2017 
− valtiovarainministeriöltä 21.8.2017 
− oikeusrekisterikeskukselta 21.8.2017 
− viestintävirastolta 21.8.2017 
− väestörekisterikeskukselta 21.8.2017 
− Turvallisuuskomitealta 21.8.2017  
− Liikenteen turvallisuusvirastolta 30.8.2017 

 
Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus 

− lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista 
sekä  

− esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdotuksia. 
 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista 
 

Palautteen antajien lausunnoissa on pääosin yhdytty kertomusluonnoksen kannanottoihin ja suosituk-
siin.  

Valtiovarainministeriö ehdottaa lausunnossaan kahden suosituksen otsikon täsmennystä ja nämä eh-
dotukset on huomioitu. 

Liikenteen turvallisuusvirasto painottaa lausunnossaan Valtoriin keskitettyjen ICT-palvelujen kyber-
suojauksen kehittämiseen liittyvän suosituksen toteuttamisessa olevan tärkeää, että toimet tehdään 
yhteistyössä Valtorin asiakasvirastojen kanssa. Näin saadaan varmistettua virastojen kyberturvalli-
suustarpeiden huomioiminen Valtorin palvelukehityksessä. 

Turvallisuuskomitea ja Valtiovarainministeriö kiinnittävät huomiota vakiintumattoman kybersuojaus-
termin käyttöön. Kybersuojaus-termi on määritelty tarkastuskertomusluonnoksessa laajemman tieto-
turvallisuuden osa-alueeksi, jonka järjestämistä tässä tarkastuksessa on käsitelty. 

Oikeusrekisterikeskus ehdottaa lausunnossaan täydennyksiä kannanottoihin. Näitä asioita on kuiten-
kin käsitelty kertomustekstissä. 
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Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen operatiivista johtamista ei ole määritelty 

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kyberturvallisuuden johtamisessa tulisi noudattaa valtioneu-
voston normaalia johtamisjärjestelmää. Kertomusluonnoksessa tuodaan esille riski siitä, että laajamit-
taisessa ongelmatilanteessa normaali menettely ei riitä ja esitetään, että tällaisen tilanteen varalle 
määritellään operatiivisen johtamisen prosessi. 

Valtiovarainministeriö tuo esille, että valtionhallinnon tieto- ja kyberpoikkeamatilanteen hallintamalli 
on määritelty ja käytössä. Kertomusluonnoksessa todetaan kuitenkin, että useampaan eri hallin-
nonalaan kohdistuvien laajojen kyberloukkausten vastatoimien operatiivista johtamista ei ole suunni-
teltu ja vastuutettu. 

Kyberturvallisuusstrategian tavoitteita on jäänyt toteutumatta 

Valtiovarainministeriö tuo esille, että strategialle on tehty uusi toimeenpano-ohjelma vuosille 2017-
2020. Tämä ilmenee myös kertomustekstistä. 

Kybersuojauksen rahoitusratkaisujen tarkoituksenmukaisuus on epäselvä 

Valtiovarainministeriö pitää kannanottoa aiheellisena. 

ICT:n organisoinnin muutoksissa pitäisi huomioida myös kybersuojaus 

Valtiovarainministeriö tuo esille lisäksi, että tietoturvallisuus tulisi ottaa huomioon kaikissa merkittä-
vissä muutostilanteissa, ei pelkästään ICT:n organisoinnissa. 

Kyberturvallisuuden operatiivisen tilannekuvan muodostamista on syytä parantaa 

Valtiovarainministeriö tuo esille, että häiriötilanteiden ilmoittamiseen liittyvää ohjeistusta on jo val-
misteltu. 

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 
 

Lausunnonantajilta saatujen teknisluontoisten täsmennys- ja korjausehdotusten mukaan on luonnok-
sesta korjattu kirjoitus- ja asiavirheitä sekä täsmennetty epäselviä muotoiluja. 

Lisätietoja: Johtava tuloksellisuustarkastaja Pasi Korhonen, p. 09 432 5883 

 


