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Lausuntopyyntö 21.6.2017  340/54/2015 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto sähköisten palveluiden toimintavarmuuden ohjausta 
käsittelevään tarkastuskertomusluonnokseen 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeri-
ön lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta ”Sähköisten palveluiden toi-
mintavarmuuden ohjaus”. 
 
Tarkastusviraston lausuntopyynnön tarkoituksena on erityisesti varmistaa, 
että kertomukseen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta 
tarkastuksen kannanottoihin, sekä kuulla lausunnonantajien näkemys tar-
kastusviraston alustavista kannanotoista. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää, että tarkastuskertomusta viimeistel-
täessä huomioitaisiin seuraavat havainnot: 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa suositellaan, että liikenne- ja viestintämi-
nisteriö varmistaa, että sen käyttämät yhteistyömuodot ja -tavat antavat riit-
tävän lähtökohdan julkista hallintoa koskeville ohjaustoimille. Lisäksi minis-
teriön tulisi suunnitella ohjaustoimiensa seuranta jatkuvan parantamisen 
periaatteita noudattaen. 
 
Tarkastuskertomusluonnoksen suositus jää liikenne- ja viestintäministeriön 
kannalta jossain määrin epäselväksi ja tulkinnanvaraiseksi. Suositus näyt-
tää liittyvän muun muassa tarkastuskertomuksen tietoturvastrategian val-
mistelusta esitettyihin havaintoihin. Luonnoksessa on esitetty kritiikkiä kos-
kien tietoturvallisuusstrategian suhdetta kyberturvallisuusstrategiaan sekä 
tietoturvallisuusstrategian valmistelusta kohdassa Suomen tietoturvalli-
suusstrategian suhde kyberturvallisuusstrategiaan ei ole täysin selvä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että tarkastuskertomusluonnos an-
taa varsin puutteellisen kuvan tietoturvallisuusstrategialle asetetuista ta-
voitteista ja sisällöstä sekä siitä avoimesta valmistelun ja yhteistyön tavas-
ta, jolla liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut ja toimeenpannut tie-
toturvastrategian hallituksen kärkihankkeiden toimeenpanemisen toiminta-
suunnitelman tavoitteiden ja lähtökohtien mukaisesti. Kertomusluonnok-
sessa väitetty epäselvyys tietoturvallisuusstrategian ja kyberturvallisuus-
strategian välisessä suhteen näyttää perustuvan siihen, ettei eri strategioi-
den ja niiden toimeenpano-ohjelmien tehtävänantoja, sisältöä ja sisällöllisiä 
rajauksia ole huomioitu tarkastuksessa riittävästi. Tarkastuskertomuksessa 
esitetään myös puutteellisesti tietoturvastrategian toimeenpanon yhteys 
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tieliikenneturvallisuuden periaatepäätökseen, jonka yhtenä keskeisenä ta-
voitteena on varmistaa automatisoituvan liikenteen tietoturvallisuus ja lii-
kenneturvallisuus. 
 
Tietoturvallisuusstrategian valmistelu ja toimeenpano perustuvat 28.9.2015 
julkistettuun hallituksen toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman 
kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemisesta, jossa asetettiin strate-
giatyön keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat. Hallituksen toimintasuunnitel-
man mukaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen 
tähtäävän kärkihankkeen osana tulee valtion ja yritysten yhteistyönä laatia 
tietoturvastrategia, jolla lisätään luottamusta internetiin ja digitaalisiin toi-
mintatapoihin. Hallitus on päivittänyt kärkihankkeiden toimeenpanon toi-
mintasuunnitelman 14.4.2016 ja sisällyttänyt tietoturvallisuusstrategian to-
teuttamisen edelleen olennaiseksi osaksi digitaalisen liiketoiminnan kasvu-
ympäristön rakentamiseen tähtäävän kärkihankeen toimeenpanoa. Tarkas-
tuskertomusluonnoksessa olisi syytä mainita, että tietoturvallisuusstrategi-
an valmistelu perustui hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeenpano-
suunnitelmaan, jossa asetettiin strategiatyön keskeiset tavoitteet ja lähtö-
kohdat. 
 
Strategian tulee toimeksiantonsa mukaisesti painottua suomalaisten kilpai-
lukyvyn ja vientiedellytysten varmistamiseen, EU:n digitaalisten sisämark-
kinoiden kehittämiseen sekä yksityisyyden suojan ja muiden perusoikeuk-
sien toteutumiseen. Hallituksen toimintasuunnitelman mukaan strategian 
osana tulee mm. toteuttaa EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin edellyttämät 
lainsäädäntömuutokset. Hallituksen toimintasuunnitelman mukaan strate-
gialla ja sen toimeenpanolla tulee myös muun muassa lisätä kaupallisten 
salaus- ja suojausmenetelmien tarjontaa sekä käyttöä. Niin ikään strategi-
an toimeenpanolla tulee parantaa päätelaitteiden, käyttöjärjestelmien, se-
lainten, hakukoneiden, viestintäsovellusten, pilvipalveluiden, ja muiden 
keskeisten tieto- ja viestintäteknisten hyödykkeiden tietoturvaominaisuuk-
sia sekä kyvykkyyttä havaita ja selvittää tietoturvapoikkeamia. Hallituksen 
toimintasuunnitelman mukaan valtion roolina tulisi olla luoda luottamusta 
huolehtimalla lainsäädännön toimivuudesta ja tietoturvaosaamisen kasvat-
tamisesta sekä toimimalla aktiivisesti myös kansainvälisillä foorumeilla. 
 
Tarkastuskertomuksen luonnoksessa todetaan, että tietoturvastrategian 
valmisteluun osallistui lähinnä vain yrityksiä ja järjestöjä ja etteivät muiden 
ministeriöiden edustajat olleet mukana strategiatyössä. Luonnoksessa ei 
kuitenkaan käy ilmi, että tietoturvallisuusstrategian valmistelua tukevassa 
työryhmässä oli mukana yritysten ja järjestöjen lisäksi myös digitaalisen lii-
ketoiminnan tarjonnan kannalta keskeisinä viranomaisina Viestintävirasto 
ja Tietosuojavaltuutettu. Lisäksi työryhmä järjesti 15.12.2015 kuulemistilai-
suuden, jossa oli kutsuttuna ja edustettuina niin lukuisten ministeriöiden, 
viranomaisten, yritysten, yliopistojen kuin järjestöjenkin edustajia. Kuule-
mistilaisuutta seuranneen kirjallisen lausuntokierroksen jälkeen liikenne- ja 
viestintäministeriö kävi tarkentavia keskusteluja useiden ministeriöiden, 
muun muassa valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ulkoasi-
ainministeriön, oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sisäminis-
teriön ja puolustusministeriön kanssa. Strategiasta keskusteltiin myös Val-
tiovarainministeriön johdolla toimivan laajennetun VAHTI-työryhmän koko-
uksessa (2.2.2016). 
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Tietoturvallisuusstrategian valmistelua ja toimeenpanoa on käsitelty kärki-
hankkeen osana hallituksen strategiaistunnoissa ja toimintatapojen minis-
teriryhmässä. Kärkihankkeiden etenemistä on käsitelty myös kansliapääl-
likkökokouksissa. Tietoturvallisuusstrategian etenemistä on kuvattu tiiviisti 
hallituksen vuosikertomuksissa 2015 ja 2016. Strategian valmistelutilan-
teesta, toimeenpanosta ja seurannasta on keskusteltu valmistelun ja toi-
meenpanon aikana säännöllisesti myös digitaalisen liiketoiminnan kasvu-
ympäristön rakentamiseen tähtäävän kärkihankkeen toimeenpanoa koor-
dinoimaan 15.8.2015 asetetussa työryhmässä, jossa edustettuina ovat lii-
kenne- ja viestintäministeriön lisäksi ministeriöistä työ- ja elinkeinoministe-
riö, valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö.   
 
Liikenne- ja viestintäministeriö teki strategian valmisteluvaiheessa käytyjen 
keskustelujen pohjalta lukuisia muutoksia työryhmän loppuraporttiin, joka 
toimi myöhemmin hyväksytyn strategian pohjana. Muille ministeriöille on 
useissa eri yhteyksissä tarjottu tilaisuus lisätä omaan toimialaansa kuuluvia 
täydentäviä toimenpiteitä strategiaan. Valmistelun taustat, vaiheet sekä 
lausuntopalaute on kuvattu avoimesti strategian johdannossa ja peruste-
luosassa.  
 
Myös strategian toimeenpanossa on tehty hyvin laaja-alaista yhteistyötä eri 
ministeriöiden, viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteisöjen kanssa. 
Esimerkiksi strategian toimeenpanon kannalta keskeisessä verkko- ja tieto-
turvadirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa ja täytäntöönpanoa tuke-
maan 4.10.2016 asetetussa työryhmässä on nimenomaisesti pyritty joh-
donmukaisesti kuulemaan kaikkia direktiivin soveltamisalan kannalta olen-
naisia ministeriöitä ja muita viranomaisia. Työryhmässä on ollut edustus di-
rektiivin soveltamisalan kannalta keskeisistä ministeriöitä ja virastoista (työ- 
ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, Huoltovar-
muuskeskus, Finanssivalvonta, Energiavirasto, Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirasto Valvira). Lisäksi työryhmässä on ollut edustus eräistä 
soveltamisalan kannalta keskeisimmistä yksityisen sektorin yhteisöistä. 
Työryhmävaiheen jälkeen ministeriö on jatkanut avoimen valmistelutavan 
mukaisesti keskusteluja soveltamisalan kannalta keskeisten ministeriöiden, 
virastojen sekä yksityisten yhteisöjen kanssa. 
 
Strategian toimeenpano on säännöllisesti esillä myös VM:n ja LVM:n yhtei-
sissä tapaamisissa, joissa sovitetaan yhteen ministeriöiden toimenpiteitä 
julkisten palveluiden digitalisointiin ja digitaalisen liiketoiminnan kasvuym-
päristön rakentamiseen liittyvien kärkihankkeiden toimeenpanossa. Strate-
gian taustasta, valmistelusta ja toimeenpanosta on keskusteltu myös 
9.6.2016 hallitusohjelman digitalisaatiotavoitteiden ja julkisen hallinnon 
ICT-kehittämisen seurantaa varten valtiovarainministeriön 25.12.2015 
asettamassa työryhmässä (ns. VM:n DigiNYT-ryhmä). 
 
Myös kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman päivityksen val-
mistelun yhteydessä nähtiin, että tietoturvastrategian toimeenpano tuo sel-
keästi lisäarvoa kyberturvallisuusstrategiaan luotettavan liiketoiminnan ja 
luotettavien palveluiden edistämisen näkökulmasta. Liikenne- ja viestintä-
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ministeriö huomauttaa, ettei tarkastuskertomusluonnoksessa kyberturvalli-
suusstrategian ja tietoturvastrategian välistä suhdetta arvosteltaessa ole 
lainkaan huomioitu sitä, että kyberturvallisuusstrategian uuteen toimeen-
pano-ohjelmaan on yhdeksi toimenpiteeksi kirjattu nimenomaisesti tietotur-
vallisuusstrategian täytäntöönpano. Tarkastuskertomuksessa asiaa voitai-
siinkin selventää toteamalla, että myös kyberturvallisuusstrategian päivite-
tyssä toimeenpano-ohjelmassa on ristiriidattomasti linjattu toimeenpanta-
vaksi vuoden 2015 ”hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman osana lii-
kenne- ja viestintäministeriön hyväksymä luottamusta internetiin sekä digi-
taalisiin palveluihin lisäävä tietoturvastrategia”. 
 
Kertomusluonnoksessa myös esitetään, että tietoturvastrategian suhde ky-
berturvallisuusstrategiaan on esitetty tietoturvallisuusstrategiassa keinote-
koisesti. Tietoturvallisuusstrategian perusteluosassa on kuitenkin lausun-
topalautteen johdosta erityisesti täsmennetty, että ”strategia on jatkumoa 
vuosien 2003 ja 2008 tietoturvastrategioille sekä vuoden 2013 kyberturval-
lisuusstrategialle.” Lisäksi strategian perusteluosassa selvennetään strate-
gioiden suhdetta toteamalla, että ” laadittu strategia painottuu toimeksian-
tonsa mukaisesti erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan sekä tulevasta 
verkko- ja tietoturvadirektiivistä seuraaviin strategisiin vaatimuksiin.” 
 
Edellä sanotusta johtuen Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, ettei sille 
tarkastuskertomuksessa esitettyä suositusta tulisi perustaa yksinomaan 
tietoturvastrategian valmisteluun liittyvään kritiikkiin, joka perustuu osin 
puutteelliseen tietoon valmistelun taustoista. Lisäksi suosituksessa käytetty 
ilmaus ”julkista hallintoa koskeville ohjaustoimille” jättää tulkinnanvaraisek-
si sen tarkoitetaanko ohjaustoimilla liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan virastojen ohjausta, koko julkisen hallinnon ohjausta vai ohjaus-
toimia jotka johtuvat muiden ohjauksesta.  
  
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että tarkastuskertomuksessa tulisi 
selkeämmin avata tietoturvallisuusstrategialle poliittisessa päätöksenteos-
sa määriteltyjä tavoitteita, jotta sen suhde strategiseen hallitusohjelmaan ja 
muihin poliittisiin strategia-asiakirjoihin avautuisi selkeämpänä. Tarkastus-
kertomuksessa esitetty kritiikki näyttää perustuvan kolmeen strategian 
valmisteluvaiheen aikaiseen kirjalliseen lausuntoon, joiden jälkeen mm. 
strategiatekstiä ja erityisesti strategian tehtävänantoa ja suhdetta kybertur-
vallisuusstrategiaan on selvennetty niin tietoturvastrategiassa, sen peruste-
luosassa kuin myös kyberturvallisuusstrategian keväällä 2017 päivitetyssä 
toimeenpano-ohjelmassa. Kertomuksessa ei ole huomioitu edellä mainittua 
kärkihankkeiden seurannan ja yhteensovittamisen tarkoituksessa tehtyä 
yhteistyötä, vaikka tietoturvastrategia on nimenomaisesti osa hallituksen 
kärkihankkeen toteuttamista. Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että 
nämä yhteistyön muodot tulisi avoimesti huomioida kertomuksessa sekä 
erityisesti arvioitaessa ministeriölle luonnostellun suosituksen tarpeellisuut-
ta. 
 
Tarkastuskertomuksen luonnoksessa todetaan ministeriön pystyneen vain 
yleisellä tasolla esittämään, miten tietoturvastrategian toimeenpanoa seu-
rataan ja että ministeriön mukaan lopputuloksesta on vaikea sanoa mitään 
ennen kuin nähdään, minkälaisia tietoaineistoja eri toimijoilla on ja voiko 
niitä koota yhteen. Liikenne- ja viestintäministeriö huomauttaa, että strate-
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gian toimenpiteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja vaikuttavuutta mi-
tataan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtää-
välle kärkihankkeelle asetettujen indikaattorien keinoin valtioneuvoston 
kanslian strategiasihteeristön koordinoimalla tavalla.  
 
Tietoturvallisuusstrategian toteutumisen vaikuttavuutta mitataan mm. sel-
vittämällä edelläkävijäyritysten kasvuodotuksia digitalisaatioon digitaalisen 
liiketoiminnan kasvuympäristön kärkihankkeen osa-alueilla, joita ovat tieto-
turvan lisäksi, älykäs liikenne, esineiden internet, massadata sekä robotiik-
ka. Edelläkävijäyritysten kasvuodotuksia tietoturvallisten tuotteiden ja pal-
veluiden sekä muiden kärkihankeen osa-alueilla on selvitetty mm. vuonna 
2016 Elinkeinoelämän keskusliiton ja vuonna 2017 Taloustutkimuksen te-
kemillä haastattelututkimuksilla. Vuoden 2017 tutkimuksen mukaan liike-
vaihdon ennakoitiin kasvavan jokaisella kärkihankkeen osa-alueella. Inves-
tointien ennakoitiin kasvavan robotiikan, tietoturvan ja esineiden internetin 
alueilla. Vuonna 2017 edellisvuotta useampi vastaaja ennakoi liikevaihdon 
ja investointien kasvua tietoturvallisten tuotteiden ja palveluiden osa-
alueella. Liikenne- ja viestintäministeriö pitäisi perusteltuna, että edellä 
mainittu huomioitaisiin kertomuksessa tietoturvallisuusstrategian toteutu-
misen seurantaa ja vaikuttavuutta koskevissa kohdissa.  
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa esitetään puutteellisesti myös tietoturva-
strategian yhteys tieliikenteen turvallisuuden parantamista koskevaan val-
tioneuvoston periaatepäätökseen. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, 
että tieliikenneturvallisuutta koskevassa 16.12.2016 annetussa valtioneu-
voston periaatepäätöksessä – tiedosta liikenneturvallisuutta on linjattu, että 
automatisoituvan liikenteen turvallisuuden kannalta on tärkeää toteuttaa 
monien muiden toimien ohella tietoturvallisuusstrategiassa määritellyt toi-
menpiteet ja valmistella esitys liikennejärjestelmien tietoturvallisuutta pa-
rantavan EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaansaattamiseksi. Peri-
aatepäätöksen linjaus korostaa tietoturvallisuuden merkitystä liikenteen au-
tomaatiossa sekä huomioi verkko- ja tietoturvadirektiivin yhteyden tieliiken-
teen älykkään automaation turvallisuuteen. Periaatepäätöksen peruste-
luosan mukaan tietoturvallisuus tulee huomioida liikennejärjestelmää ja lii-
kennepalveluja suunniteltaessa, kehitettäessä ja ylläpidettäessä. Tämä on 
tärkeää, jotta tieliikenteen ohjaukseen liittyvät ohjelmistot olisivat laaduk-
kaita ja kestäisivät niin tahallisesti kuin tahattomastikin aiheutuvat tietotur-
vahäiriöt. On vaikea nähdä perustetta sille, ettei valtioneuvoston periaate-
päätöksessä viitattaisi tietoturvastrategian mukaisten toimien toteuttami-
seen, kun niillä voidaan edistää automatisoituvan liikenteen turvallisuutta ja 
tietoturvallisuutta. 
 
 

 
Harri Pursiainen 
Kansliapäällikkö 
 
 
 
 
Juhapekka Ristola 
Osastopäällikkö, ylijohtaja 
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Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 
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Kommentit VTV:n lausuntopyyntöön tarkastuskertomusluonnok-
sista Kyberturvallisuuden järjestäminen ja Sähköisten palveluiden 
toimintavarmuuden ohjaus 

 

Valtorin johtoryhmä ja tuloksellisuustarkastuksiin osallistuneet henkilöt 
ovat tutustuneet tarkastuskertomusluonnoksiin ja tehneet seuraavassa 
kuvatut kommentit ja huomiot. Kokonaisuutena Valtori pitää tarkastus-
kertomusluonnoksia oikeellisina, kattavina ja asianmukaisina. 

1 Kybersuojauksen järjestäminen 

Luonnoksen mukaan tarkastuksen tavoitteena oli 

"selvittää, onko valtionhallinnon kybersuojaus järjestetty mahdollisim-
man vaikuttavasti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla." 

Tarkastuskertomuksessa ei arvioida selkeästi asetettujen tavoitteiden 
toteutumista. Materiaalin perusteella olisi kenties perusteltua sanoa, 
että tarkastuksen mukaan valtionhallinnon kybersuojauksen vaikutta-
vuudessa on puutteita, jotka suurelta osin johtuvat kybersuojauksen to-
teuttamisen puutteellisesta ja epäselvästä rahoituksesta ja resursoin-
nista.  

Tarkastusvirasto ei ehkä riittävän selkeästi kiteytä ja konkretisoi aineis-
tosta selvästi esiin tulevaa kyberturvallisuuden johtamisen liittyvää ta-
louden ongelmaa: ristiriita hyvän tahtotilan ja siihen pääsemisen liitty-
vien kulujen välillä. Kyberturvallisuuden hoidossa ollaan riippuvaisia ra-
hoitusratkaisuista ja niistä johtuvista resursseista. Valtorin resurssit riip-
puvat suoraan asiakasvirastojen halusta käyttää ICT-määrärahojaan ky-
berturvallisuutta kehittävään työhön Valtorissa. Kyberturvallisuuden ke-
hittäminen olisi syytä esittää sellaiseksi, että sen rahoitus ei ole riippu-
vainen eri asiakasvirastojen panostuksesta ja käytettävissä olevista 
määrärahoista. 

Tarkennetut kommentit luonnoksen sisältöön: 

• Kohta 3: ”Valtori parantaa kybersuojauksen menettelyjen ja ky-
berloukkausten havainnoinnin toteutusta, arviointia ja kehittä-
mistä” 

Tavoite on ilman muuta oikea, mutta nettobudjetoituna erityisvirastona 
Valtorin mahdollisuudet toimia rajoittuvat erillisrahoituksen tai palvelui-
den hinnankorotusten myötä tehtäviin toimenpiteisiin. Tämä on hyvä 
huomioida myös suosituksissa. 
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2 Sähköisten palveluiden toimintavarmuuden ohjaus 

• Sivu 16: ” Ongelmana on se, että viime kädessä tietoturvallisuu-
desta vastaa aina varsinaisesta toiminnasta tai palvelusta vas-
tuussa oleva taho.” 

Tässä on hyvä tarkentaa, että tietoturvallisuuteen liittyvät vastuut voi-
daan jakaa kahteen erilliseen kokonaisuuteen: kokonaisvastuu ja toteu-
tusvastuu. Toiminnan, palvelun tai tietojen omistajalla on aina kokonais-
vastuu, eli ns. viime käden vastuu tietoturvallisuudesta, mukaan lukien 
kyseisten kohteiden turvallisuudelta edellytettävän vaatimustason mää-
rittäminen. Tätä vastuuta ei koskaan voida ulkoistaa. Määritettyjen vaa-
timusten toteutusvastuu voidaan ulkoistaa, kuten tässä tapauksessa 
Valtorille. 
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LAUSUNTO TARKASTUSLUONNOKSEEN 
 

 
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on pyytänyt Oikeusrekisterikeskukselta (ORK) 
lausuntoa tarkastuskertomusluonnokseen Sähköisten palveluiden toimintavarmuuden 
ohjauksesta (VTV/Dnro 340/54/2017). 
 
ORK on arvioinut tarkastusluonnoksen ja VTV:n havainnot ja kehittämiskohteet ovat 
samansuuntaisia kuin mitä olemme itse havainneet. Ei muuta kommentoitavaa. 
 
 
 
 
toimialajohtaja  Jari Saarela 
 
 
 
kehittämispäällikkö  Kimmo Janhunen 
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