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Viite: VTV:n lausuntopyyntö Dnro 263/54/2017, 25.10.2018

Valtioneuvoston kanslian lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston valtionhallinnon 
riskienhallinta ja toimintojen jatkuvuus tarkastuskertomusluonnoksesta

Valtioneuvoston kansliaa (VNK) on pyydetty tarkastuskertomusluonnok- 
sen lausuntopyynnössä erityisesti varmistamaan, että kertomukseen ei 
sisälly asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen Valti
ontalouden tarkastusviraston (VTV) kannanottoihin sekä kuulla näkemys 
VNK:n alustavista kannantoista.

VNK: n kommentit on käsitelty valtioneuvoston hallintoyksikön 
tietotoimialan tietotekniikkayksikössä sekä valmiusyksikkön 
tietotu rva ryhmässä.

Yleistä riskienhallinnasta

Riskienhallintaa voidaan tehdä todella monella tasolla (esim. taloudelli
set riskit, operatiiviset riskit, strategiset riskit, vahinkoriskit). Olennaista 
on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät riskit kattavasti. Riskienhallinta 
ei ole tarkkaa tiedettä eikä välttämättä anna oikeaa kuvaa uhkista: uh
kien todennäköisyyttä tai vakavuutta saatetaan liioitella tai vähätellä tai 
epähuomiossa saattaa osa uhkista jäädä huomioimatta. Tärkeää on 
analysoida riskejä kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin menetelmin.

Tietoturva-asetus on velvoittanut organisaatioita tekemään tietoturva- 
riskien arviointia jo vuodesta 2010. Riskienhallinta laajemmin tulee saa
da säädösten perusteella selkeämmin velvoittaviksi, jotta niitä voidaan 
systemaattisemmin toteuttaa ja seurata jatkuvasti. Riskienhallinta tulisi 
laajentaa koskemaan hallinnonala- tai valtioneuvostotasoista toimintaa. 
Hallinnonala- ja valtioneuvostotasoiset sekä poikkihallinnollinen riskiar- 
viointi pitäisi miettiä siten, että siinä otetaan huomioon iso kuva, ihmi
set, prosessit, toimitilat, palveluntarjoajat, toiminta sekä koko toiminnan 
profiili. Yhtenäiseen ja yhteismitalliseen riskiarviointiin tarvitaan tietojär
jestelmä ja se voisi olla esim. Valtorin vastuulla.

Käytännön ongelma keskitettyjen palveluntarjoajien kanssa on se, että 
asiakas ja toimittaja katsovat riskiä ja varautumisasioita eri näkökulmis
ta eivätkä ne välttämättä tue toisiaan. On huomioitava myös se, että 
keskitetyllä palveluntoimittajalla saattaa olla asiakkaana kaikki ministeri
öt ja virastot, joten tulee pohtia, sopiiko yksi ratkaisu kaikille vai tarvi
taanko muita ratkaisuja eri tarpeiden mukaan.
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VNK:n lausuma

VNK näkee tarkastuksen kohteen erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena. 
Lisäksi tarkastuksen toteutustapa, analyysi, kannanotot ja suositukset 
ovat yleisesti ottaen hyviä ja oikeansuuntaisia. Tarkastus kuvaa hyvin 
nykytilaa.

VNK toteaa, että valtionhallinnon riskien- ja jatkuvuudenhallinnan 
tarkastuskriteereiksi sopivat erinomaisesti valtion
riskienhallintapolitiikkamallit, Vahti - ohjeet jatkuvuudenhallinnan osalta 
sekä kansainväliset standardit: COSO ERM ja ISO 31000.

Ko. kriteeristöjen pohjalle rakentuva tarkastelu etenee loogisesti alkaen 
säädösympäristön tarkastelusta riskien tunnistamiseen ja jatkuen 
jatkuvuuden hallinnan suunnittelusta käytännön toimenpiteisiin, 
organisointiin ja vastuisiin. Tarkastuksen kulku ja tarkastajan 
havainnot, kannanotot ja suositukset ovat myös helppo johtaa 
käsittelykappaleiden analyysiin.

Mielenkiintoinen oli tarkastuksen havainto siitä että ICT- riskejä oli 
tiedostettu paremmin ja laajemmin kuin muita toimintaa uhkaavia 
riskejä. Syitä tähän ei tarkastuksessa mitenkään perusteltu. Olisi ollut 
hyödyllistä käydä tarkemmin läpi syitä siihen miksi juuri ICT- riskit 
saavat toiminnan riskienarvioinneissa ja -kartoituksissa suuren 
painoarvon.

VNK toteaa, että talousarvioasetuksen (254/2004) 65 §:n mukaisen 
sisäisen valvonnan ja vahvistuslausuman jättäminen tarkastelun 
ulkopuolelle on puute, koska useiden virastojen riskienarviointi tehdään 
osana lausumaa.

VNK vahvistaa tarkastuksen havainnot siitä, ettei tulosohjausta juuri 
käytetä huomion kiinnittämiseksi riskien- ja jatkuvuudenhallintaan.

Yksittäisistä suosituksista tärkeimpänä VNK pitää Valtiovarainministeriön 
ohjauksen terävöittämistä erityisesti Valtorin toiminnan ja keskitettyjen 
palveluiden laadun ja käyttäjä- ja asiakaslähtöisyyden osalta.

VNK pitää myös tärkeänä, että Valtiovarainministeriö selvittää 
hallinnonala- ja valtioneuvostotason riskien ja jatkuvuudenhallinnan 
ohjauksen ja vastuutuksen kehitys- ja parannustarpeet.

Kappaleen 3.2 akuuteimmat ongelmat liittyvät keskitettyihin ICT- 
palveluihin, joiden osalta tulisi huomioida seuraavat näkökohdat:

• Ensisijainen syy valtioneuvoston yhteisten hallinto- ja palveluteh
tävien kokoamiseen valtioneuvoston kansliaan oli valtioneuvos
ton ja ministeriöiden toiminnan yhtenäistäminen, ei taloudelliset 
hyödyt.

• Kappaleessa kuvatut ministeriöiden kannanotot liittyvät suurelta 
osin Valtorin jatkuvien palveluiden hallintaan ja



palveluvalikoimaan. Kannanottojen suhde asetettuihin riskien- ja 
jatkuvuudenhallinnan kriteeristöihin jää epäselväksi.

• Valtioneuvostossa toiminnan jatkuvuussuunnittelun vastuu on 
edelleen ministeriöiden substanssiprosessin ja järjestelmän 
omistajilla. Usein kullakin ministeriöllä tai virastolla on rajalliset 
mahdollisuudet vaikuttaa riskin aiheuttajaan ja päättää 
riskienhallintatoimenpiteistä, silloin kun toinen viranomainen ja 
edelleen ulkopuolinen palveluntoimittaja on vastuussa 
toimenpiteistä.

• Ministeriöiden toiminnan jatkuvuus normaalioloissa eli miten 
toimitaan, kun järjestelmä ei ole käytössä, toteutetaan suurelta 
osin manuaalisina vararutiineina ja perustason 
toimistosovelluksilla (sähköposti, Word, paperi ja kynä jne.). 
Valtorin palveluvalikoima ei ole esteenä tällaisten toiminnan 
vararutiinien toteutukselle.
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