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Tuloksellisuustarkastus 

Tarkastuskertomus 15/2017 Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjaus  

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

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

− liikenne- ja viestintäministeriöltä 10.8.2017 
− Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta 1.9.2017 
− oikeusministeriöltä 15.8.2017 
− Oikeusrekisterikeskukselta 21.8.2017 
− valtakunnanvoudinvirastolta 17.8.2017 
− valtiovarainministeriöltä 21.8.2017 
− Valtorilta 17.8.2017 
− Väestörekisterikeskukselta 21.8.2017 
− valtioneuvoston kanslialta 21.8.2017. 

 

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-
sista.  

Valtiovarainministeriö tuo esille kannanottoihin liittyen useita täsmennyksiä, joita käsitellään kerto-
musluonnoksen havainto-osan luvuissa 2.1. Kannanottolukuun tehtiin muutos: lisättiin tieto riskien-
hallintapolitiikkamallin julkaisemisesta toukokuussa 2017. Lisäksi valtiovarainministeriötä koskevien 
suositusten sanamuotoja hiottiin. 

1. Valtiovarainministeriö tuo lausunnossaan esille ryhtyneensä monien asioiden suhteen toimiin, 
mikä on havaittu tarkastuksen aikana positiivisena havaintona ja todettu myös tarkastuskerto-
muksessa.  

2. Valtiovarainministeriö kuvasi lausunnossaan varsin yksityiskohtaisesti ministeriön sisäistä työnja-
ko riskienhallinnan osalta. Ministeriössä oli tunnistettu tarve tehdä yhteistyötä ja koordinoida työ-
tä. Tarkastuskertomuksessa työnjako on kuvattu tiivistetymmin, mutta saman sisältöisenä. Sa-
moin tarkastuksessa pantiin merkille, että yhteistyötä tehtiin. Asiat olivat esillä havaintoluvussa 
eikä havaintolukuun tule muutoksia.  
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3. Valtiovarainministeriö halusi lausunnossaan tuoda tarkemmin esille riskienhallintapolitiikkamallin 
tavoitteita, sisältöä ja valmistelutapaa. Ministeriö korosti, että työn lähtökohtana on ollut yksit-
täisten virastojen tukeminen näiden omassa työssään. Tämä havaittiin myös tarkastuksessa.  

• Riskienhallintapolitiikkamallista annettiin suositus heti tiedonkeruuvaiheen päätyttyä. 
Tarkastuskertomusta päivitettiin tämän tiedon osalta. 

4. Valtiovarainministeriö toi lausunnossaan esille omat tulkintansa toimialojen rajauksista.  

• Tarkastuskertomuksessa esitettiin esimerkkien avulla toimialojen rajaukseen liittyvää 
problematiikkaa. Esimerkiksi Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa rakennetulla 
kaikille avoimella palvelualustalla edistetään sektorirajat ylittävien sähköisten palvelu-
markkinoiden syntymistä osana EU:n sähköisiä sisämarkkinoita. Palvelualustan ohjaus-
vastuut eivät ole valtioneuvoston ohjesäännön perusteella itsestään selviä: EU:n sähköis-
ten sisämarkkinoiden kehittäminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle, mutta pal-
velualustan kehittäminen ja tarjoaminen valtiovarainministeriölle, joka on osoittanut 
tehtävän Väestörekisterikeskukselle. Tarkastuskertomuksen tekstiä on muotoiltu, jotta 
tekstin tavoite (kuvailla problematiikkaa) tulisi paremmin esille.  

Lisäksi valtiovarainministeriö esitti teknisluontoisia korjaus- ja täsmennysehdotuksia, jotka on huomi-
oitu. 

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää lausunnossaan ministeriötä koskevaa suositusta täsmennettä-
vän tai konkretisoitavan. Lisäksi ministeriö haluaa tuoda tarkemmin esille tietoturvallisuusstrategian 
tavoitteita, sisältöä ja valmistelutapaa erityisesti suhteessa Suomen kyberturvallisuusstrategiaan. Mi-
nisteriön toivomuksen mukaisesti suositusta on täsmennetty. Muilta osin kannanottolukua ei ole 
muutettu. Havainto-osan lukuun 2.1 on tämän perusteella tehty täsmennyksiä, joista tähän yhteenve-
toon on nostettu keskeisimmät.  

• Suositus on muotoiltu seuraavasti: ”liikenne- ja viestintäministeriö varmistaa, että sen 
käyttämät yhteistyömuodot ja -tavat antavat hyvän lähtökohdan (mm. yhteinen visio, si-
toutumisen varmistaminen) sellaisten (ohjaus-)toimien onnistumiselle, jotka edellyttävät 
toimia muiden hallinnonalojen organisaatioilta. Lisäksi ministeriön tulisi suunnitella oh-
jaustoimiensa seuranta jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.”  

• Suosituksen täsmentämisen lisäksi tarkastusvirasto toteaa, että kyseessä olleen tarkas-
tuksen tarkastushavaintojen perusteella liikenne- ja viestintäministeriö on sinänsä toimi-
nut varsin määrätietoisesti hallinnonalarajat ylittävissä hankkeissa. Nyt annetulla suosi-
tuksella halutaan auttaa liikenne- ja viestintäministeriötä toimimaan kokonaisuuden 
kannalta entistä tuloksellisemmin. Kiinnittämällä huomiota toimien alkuvaiheessa raken-
nettavaan yhteiseen näkemykseen ja sitoutumiseen luodaan parempia edellytyksiä toi-
mien onnistuneelle toteuttamiselle. Sitoutumisen varmistaminen tarkoittaa yhteisen nä-
kemyksen tai vision muodostamista paitsi organisaatioiden johdon kesken niin myös asi-
antuntijatasolla. Yhteisen näkemyksen muodostamiselle riittävän varhaisessa vaiheessa 
on syytä varata aikaa ja lisäksi tulisi varmistua siitä, onko asiat ymmärretty tai tulkittu 
samalla tavalla. Perinteisten lausuntopyyntöjen ja kuulemistilaisuuksien lisäksi muuhun 
palautteenkeruuseen on syytä kiinnittää huomiota (mm. palautteen keruun ja käsittelyn 
ajoitus). Yhdessä sovitut selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet ja seurantatavat ovat tär-
keitä myös sitoutumisen kannalta.  

1. Liikenne- ja viestintäministeriö kuvasi lausunnossaan seikkaperäisesti tietoturvallisuusstrategian 
valmistelun etenemistä. Tarkastuskertomuksen kuvaus valmistelusta on tiivis kiteytys, jota on lau-
sunnon perusteella täsmennetty muutamassa kohdassa seuraaviksi: 
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• [Joulukuussa 2016 julkaistun] ”strategialuonnoksen valmistelussa ei ollut muiden minis-
teriöiden edustajia, lukuun ottamatta oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Tie-
tosuojavaltuutetun toimistoa.”  

• ”Lausuntoja ja suullista palautetta pyydettiin luonnoksen valmistuttua.” 

• ”Vaikka liikenne- ja viestintäministeriö käy säännöllisiä keskusteluja valtiovarainminis-
teriön kanssa, niin liikenne- ja viestintäministeriön menettely strategian laadinnassa ei 
riitä varmistamaan sitä, että se edustaisi kaikkien osallisina olevien ministeriöiden yh-
teistä näkemystä ja kaikki osapuolet sitoutuisivat sen toteuttamiseen.” 

2. Liikenne- ja viestintäministeriö halusi lausunnossaan selventää tietoturvallisuusstrategian ja ky-
berturvallisuusstrategian välistä suhdetta.  

• Ministeriö kiinnitti huomiota siihen, että tietoturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuus-
strategian väliseen suhteeseen liittyvän kritiikin käsittelyssä viitattiin vain kolmeen kirjal-
liseen lausuntoon. Tarkastusvirasto toteaa, että viittausteknisistä syistä kertomuksen vii-
teluetteloon nostettiin vain kolme esimerkkiä. Näiden kolmen lisäksi seuraavien organi-
saatioiden lausunnoissa oltiin huolissaan tietoturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuus-
strategian välisestä suhteesta: Elinkeinoelämän keskusliitto, puolustusministeriö, Sam-
link, Evira, Tampereen yliopisto, VTT, FiCom (kts. Tietoturvallisen liiketoiminnan kehittä-
misryhmä LVM065:00/2015). Tarkastuskertomuksen käytetyt viitteet yhdistetty yhdeksi 
ja täsmennetty lisäämällä ilmaisu ”Esimerkiksi” viittausten eteen. Tämä on normaali viit-
tauskäytäntö tilanteessa, jossa viitataan laajempaan aineistoon. 

• Lisätty seuraava lause kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman päivittämiseen 
liittyen. ”Siihen [kyberturvallisuusstrategian päivitettyyn toimeenpano-ohjelmaan] sisäl-
lytettiin myös Suomen tietoturvallisuusstrategian toimeenpano.” 
 

• Muotoiltu ilmaisua liittyen tietoturvallisuusstrategialuonnoksen lausuntojen perusteella 
tietoturvallisuusstrategiaan tehtyihin korjauksiin.   

 
3. Liikenne- ja viestintäministeriö halusi lausunnossaan selventää tietoturvallisuusstrategian toi-

meenpanon seurantaa: ”Tietoturvallisuusstrategian toteutumisen vaikuttavuutta mitataan mm. 
selvittämällä edelläkävijäyritysten kasvuodotuksia digitalisaatioon digitaalisen liiketoiminnan 
kasvuympäristön kärkihankkeen osa-alueilla.”  

• Tarkastuskertomusta on täydennetty edellä mainitulla (asia on lisätty tietoturvallisuus-
strategiaa koskevaan tietoikkunaan).  

• Tarkastusvirasto pitää hyvänä, että vaikuttavuuteen on kiinnitetty huomiota ja sitä pyri-
tään mittaamaan. Se ei kuitenkaan yksin riitä johtamisen tueksi. Tämän vuoksi tarkastus-
virasto suosittaa toimia ohjaustoimien seurannan kehittämiseksi.   

 
4. Liikenne- ja viestintäministeriö esitti lausunnossaan huolen siitä, että tietoturvallisuusstrategian ja 

tieliikenteen turvallisuutta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen välisestä suhteesta voi 
tarkastuskertomuksen perusteella saada väärän kuvan.  
 

• Tarkastusvirasto on samaa mieltä ministeriön kanssa siitä, että tietoturvallisuus on tär-
keä osa liikennejärjestelmien ja ns. älyliikenteen turvallisuuden kannalta. Tarkastusviras-
ton kritiikki kohdistui lähinnä prosessiin ja viestintään: esimerkiksi tietoturvallisuusstra-
tegian ja periaatepäätöksen välisen, mahdollisesti tahattoman, hierarkiaeron vaikutukset 
kannattaa tiedostaa. Tarkastuskertomuksen havaintoluvussa oleva tekstinosto on muo-
toiltu uudella tavalla ja siirretty varsinaisen tekstin osaksi: ”Tietoturvallisuusstrategian 

https://www.lvm.fi/asiat/2015/-/mahti/asianasiakirjat/69466
https://www.lvm.fi/asiat/2015/-/mahti/asianasiakirjat/69466
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sisällyttäminen valtioneuvoston periaatepäätökseen tieliikenneturvallisuuden paran-
tamiseksi antaa helposti mielikuvan, että tietoturvallisuusstrategia palvelisi ensisijai-
sesti liikennejärjestelmien kehittämistä”.   

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 Pirkko Lahdelma, p. 09 432 5811 

 


