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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa si-
sältyneen kybersuojauksen järjestämistä koskeneen tarkastuksen. Tarkas-
tus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta antaman oh-
jeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään valtioneuvoston kanslialle, valtiovarainministeriöl-
le, liikenne- ja viestintäministeriölle, oikeusministeriölle, Viestintävirastolle, 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselle, Väestörekisterikeskukselle, 
Liikenteen turvallisuusvirastolle, Valtakunnanvoudinvirastolle ja Oikeus-
rekisterikeskukselle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, 
valtio varainministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtioneuvoston kanslialla, 
valtio varainministeriöllä, liikenne- ja viestintäministeriöllä, oikeusminis-
teriöllä, Viestintävirastolla, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksella, 
Väestörekisterikeskuksella, Liikenteen turvallisuusvirastolla, Valtakunnan-
voudinvirastolla ja oikeusrekisterikeskuksella on ollut mahdollisuus var-
mistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä 
siinä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on 
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2019.
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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko valtionhallinnon kyber suojaus 
järjestetty mahdollisimman vaikuttavasti ja taloudellisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Tarkastuskohteena olivat valtionhallinnon kyber suojausta 
ohjaavat viranomaiset (valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, lii-
kenne- ja viestintäministeriö) sekä valtionhallinnon kybersuojauksen keski-
tettyjä tehtäviä ja keskitettyjä ICT-palveluja hoitavat viranomaiset (Viestintä-
viraston Kyberturvallisuuskeskus, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus, 
Väestörekisterikeskus). Ohjauksen toimivuutta arvioitiin lisäksi tarkaste-
lemalla sähköisiä palveluja tarjoavia valtionhallinnon yksiköitä (Väestö-
rekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Valtakunnanvoudin-
virasto ja sen ohjaaja oikeusministeriö sekä oikeusministeriön hallinnonalan 
ICT-palvelukeskus Oikeusrekisterikeskus).

Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen operatiivista johtamista ei 
ole määritelty

Työn- ja vastuunjako kyberloukkauksiin vastaamisessa noudattaa valtio-
neuvoston ohjesääntöä. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa kyberloukkauksen 
käsittelyä koskevat vastuuepäselvyydet on voitu selvittää ministeriöiden vä-
lisissä neuvotteluissa. Neuvottelu kyberloukkauksen ollessa meneillään voi 
kuitenkin viedä enemmän aikaa kuin on käytettävissä tilanteen hallinnan 
säilyttämiseksi. Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen hallinnan opera-
tiivisen johtamisen suunnittelu ja vastuutus voisi edistää reagointi nopeutta 
sekä vastatoimien tarkoituksenmukaista koordinointia ja resursointia. 

Nykyisessä toimintamallissa jokainen virasto ja laitos vastaa kyber-
suojauksestaan. Kybersuojauksen ammattiosaamisesta on kuitenkin  pulaa, 
mikä haittaa sekä kybersuojauksen rakentamista omin voimin että kyber-
suojauksen rakentamista ostopalvelujen varaan. Valtion virastojen ja laitos-
ten vastuulla olevaa ja niiden itse aikaisemmin hoitamaa toimintaa on kes-
kitetty valtion palvelukeskuksiin palvelukeskushankkeissa. Keskittämisen 
myötä tarve yhtenäisempään ja kattavampaan riskienhallintaan on kasva-
nut. Riskienhallinnan käytännöt kuitenkin vaihtelevat virastokohtaisesti. 
Yhdenmukaisuuden puute riskienhallinnassa voi jättää mm. arkaluonteis-
ten tietojen suojaukseen aukkoja. Valtionhallinnon palveluista ei ole koottu 
tietoja, jotka tukisivat palvelujen suojaamisen ja toivuttamisen priorisoin-
tia vastattaessa laajaan kyberloukkaustilanteeseen. 

Kyberturvallisuusstrategian tavoitteita on jäänyt toteutumatta

Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian (2013) toimeenpano- 
ohjelma on vahvistanut kybersuojausta. Strategian ansiosta huomiota ovat 
saaneet vision yhtenäisyys, varautumisen integrointi osaksi toimintaa sekä 
kybersuojauskyvykkyys. 
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Ensimmäisen toimeenpano-ohjelman tavoitteita jäi toteutumatta, kos-
ka sitoutuminen toimenpiteisiin oli vaihtelevaa eikä siihen voitu vaikuttaa 
keskitetysti. Uuteen toimeenpano-ohjelmaan sisällytettiin vain toimia, joi-
hin toimivaltaiset viranomaiset ja muut toimijat ovat ilmaisseet sitoutumi-
sensa. Sitoutuminen ja käytettävissä olevat resurssit riippuvat toisistaan. 
Ohjelman seurantaa on pyritty parantamaan, jotta valtionjohdolla olisi pa-
rempi näkymä kyberturvallisuuden tilaan. 

Tätä nykyä keskeinen kokoava voima kyberturvallisuuden kehittämisek-
si syntyy Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteis-
toiminnasta.

Kybersuojauksen rahoitusratkaisujen tarkoituksenmukaisuus on 
epäselvä

Erot kybersuojauksen kehittämisessä selittyvät osaltaan sillä, paljonko kehit-
tämisen edellyttämiä resursseja organisaatioilla on käytössä. Kyberturvalli-
suudessa tiettyjen perusasioiden tulee olla kunnossa valtion ja organisaation 
koosta riippumatta. Kybersuojauksen kannalta kriittisen tiedon saannin vai-
keutuminen ja kybersuojausosaamisen riittämättömyys haittaavat suojau-
tumista kyberloukkauksilta, joiden vaikutukset ovat vakavia ja laaja-alaisia. 
Kriittisen osaamisen ylläpitämisen ja verkostoitumisen merkitys korostuu 
Suomen valtionhallinnossa myös siksi, että järjestelmät ovat hajautuneet.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut lausunnon (27/2013 vp), jossa 
edellytettiin kyberturvallisuustoimintojen resurssien tarpeen seurantaa, jot-
ta toimintaympäristön muutoksista johtuva tehtävien lisääntyminen otettai-
siin huomioon resurssien ja rahoituksen määräytymisessä. Tarkastushavain-
tojen perusteella jää epäselväksi, onko lausunto otettu riittävästi huomioon.

Valtion talousarvion laadintamääräyksissä ja -prosessissa ei ole tunnis-
tettavissa menettelyjä, jotka varmistaisivat, että määrärahat kohdistuisivat 
kybersuojauksen kokonaisuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Virasto ja 
laitokset budjetoivat kybersuojauksen määrärahat toimintamenomomen-
tille erittelemättömänä osana viraston tai laitoksen toiminnasta aiheutuvia 
menoja. Kybersuojauspalvelujen maksullisuus vaikuttaa sekä Kyberturvalli-
suuskeskuksen kybersuojauspalvelujen kysyntään että keskuksen edellytyk-
siin tarjota palveluita ja säilyttää korkeatasoista asiantuntemusta. Virastojen 
ja laitosten riippuvuus toisistaan muun muassa palvelukeskusten kautta ja 
halukkuus ja mahdollisuudet hankkia Kyberturvallisuuskeskukselta mak-
sullisia kybersuojauspalveluja toimintamenomomentin määrärahalla hei-
jastuvat viime kädessä Kyberturvallisuuskeskuksen toimintaedellytyksiin.

Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan 
vain niiltä osin kuin määrärahat sen sallivat. Huoltovarmuuskeskuksen ra-
hoituksella on kuitenkin voitu varmistaa huoltovarmuuden näkö kulmasta 
olennaisten toimien toteutumista ja välillisesti myös valtionhallinnon kyber-
suojausta. 
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ICT:n organisoinnin muutoksissa pitäisi huomioida myös 
kybersuojaus

Valtionhallinnon ICT:n organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet kyber-
suojauksen järjestelyihin. Valtoriin on keskitetty kybersuojauksen hallin-
nollisia ja käytännön toimia, mutta Valtorin käynnistysvaihe on pitkittynyt 
suunnitellusta ja sen aikana on ollut hankaluuksia pitää kybersuojauksen 
järjestelyt alkuperäisellä tasolla. Valtoriin keskitetyn kybersuojauksen ke-
hittäminen on osoittautunut vaikeaksi. Käytännön tasolla kybersuojaus-
menettelyjen riittävyyden arvioimisessa ja uusien järjestelyjen käyttöön-
otossa on ollut puutteita.

Kyberturvallisuuden operatiivisen tilannekuvan muodostamista on 
syytä parantaa

Viranomaisten käytössä olevat kybersuojauksen tilannekuvat tukevat kyber-
suojauksen järjestämistä. Kyberturvallisuuskeskus pitää yllä kyberturvalli-
suuden kansallista tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvan 
avulla viranomaiset voivat korjata tietoturvahaavoittuvuuksia ohjelmistois-
sa sekä varautua ja reagoida käynnissä oleviin kyberloukkauksiin.

Mitä kattavampi tilannekuva on, sitä paremmin se palvelee kyber-
suojauksen järjestämistä. Kyberloukkausten kohteilla ei ole nyt ilmoitus-
velvollisuutta Kyberturvallisuuskeskukselle. Valtionhallinnon organisaa-
tioiden velvoittaminen ilmoitusten tekemiseen parantaisi tilannekuvan 
laatua, kuten myös keskitettyjen kyberloukkausten havainnointimenette-
lyjen kattavuuden lisääminen. 

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että 
1. valtiovarainministeriö määrittelee ja toteuttaa valtionhallinnon ICT-

palveluiden osalta laajavaikutteisten kyberhäiriötilanteiden operatii-
visen hallinta- ja johtamismallin

2. valtiovarainministeriö selvittää, miten palveluiden kybersuojaus tulisi 
ottaa huomioon palveluiden koko elinkaaren rahoituksessa

3. Valtori parantaa kybersuojauksen menettelyjen ja kyberloukkausten 
havainnoinnin toteutusta, arviointia ja kehittämistä

4. valtiovarainministeriö parantaa kybersuojausta palvelevan operatiivi-
sen tilannekuvan muodostamista ohjeistamalla viranomaisia ilmoitta-
maan kyberloukkauksista Kyberturvallisuuskeskukselle.
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko valtionhallinnon kybersuojaus 
järjestetty vaikuttavasti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Ky-
bersuojauksella tarkoitetaan palvelujen ja järjestelmien suojaamista viha-
mielisiä, tietotekniikan keinoin tehtäviä toimia vastaan. Tarkastus keskittyi 
siihen, miten valtionhallinnon kybersuojausta ohjataan, hallitaan ja johde-
taan. Tarkastuksessa analysoitiin ohjauksen tuloksellisuutta ohjaukseen ja 
suojausten toteuttamiseen liittyvien asiakirjojen ja haastattelujen avulla.

Kyberloukkaus on digitaalisen palvelun tai siihen talletettujen tietojen 
luvatonta käyttöä tai palvelun toiminnan tahallista häirintää. Kyber
loukkauksen tekijä voi esimerkiksi

 – katsella luvattomasti tietoja
 – muuttaa, poistaa tai sotkea tietoja
 – käyttää palvelua hyväksi muihin rikoksiin, kuten petokseen
 – estää palvelun käyttöä
 – aiheuttaa haittaa tai tuhoa ohjaamalla palvelulla teknisiä 

 laitteita.

Haavoittuvuus on palvelun toteuttavan ohjelmiston tietoturvallisuu
den vaarantumisen mahdollistava tekijä, esimerkiksi ohjelmointi virhe 
tai ohjelmiston toiminnallinen ominaisuus, jota voi hyödyntää kyber
loukkauksen tekemiseen.

Kybersuojaus on kyberloukkausten estämistä. Kyberloukkauksia 
voidaan estää teknisillä suojauksilla palveluja ja palvelujen välistä tieto
liikennettä toteuttavissa ohjelmistoissa ja laitteistoissa, ohjelmistojen 
haavoittuvuuksia korjaamalla, tietokoneiden fyysisellä suojaamisel
la sekä teknisiä suojauksia varmistavilla hallinnollisilla toimilla. Myös 
palvelujen peruskäyttäjien tietoisuus kyberloukkausten menetelmistä 
on tärkeää kyberloukkauksilta suojautumiselle erityisesti työaseman 
ja muiden päätelaitteiden käytössä.

Kybersuojauksen järjestämistä koskeva tarkastusaihe kuuluu Valtion-
talouden tarkastusviraston tarkastussuunnitelman 2016–2020 (17.12.2015) 
tarkastusteemaan ”Tietoyhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen”. 
Kybersuojauksen järjestämisen riskit koskevat julkisen sektorin kokonai-
suuden hallintaa, konsernipalveluratkaisuja, riippuvuutta ICT:stä ja  ohjaus- 
ja johtamisjärjestelmiä. Valtiontaloudellisen merkityksen näkökulmasta 
tarkastus aihetta voi perustella haitoilla, jotka liittyvät palvelujen käyttö-
katkoihin ja tietomurtoihin, sekä huonon kyberturvallisuuden kielteisillä 
vaikutuksilla elinkeinotoimintaan. Viimeksi mainitulla on vaikutuksia val-
tion tuloihin.

Tarkastus on tehty rinnakkain samaan teemaan kuuluvan ”Sähköisten 
palvelujen toimintavarmuuden ohjaus” -tarkastuksen kanssa1. Tarkastusten 
kohteet olivat pitkälti samoja, ja tarkastusten tiedonhankinnassa voitiin hyö-
dyntää pitkälti samoja tarkastushaastatteluja ja tietopyyntöjä.
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Tarkastuskohteena olivat valtionhallinnon kybersuojausta ohjaavat 
viran omaiset (valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, liikenne- 
ja viestintä ministeriö) sekä valtionhallinnon kybersuojauksen keskitetty-
jä tehtäviä ja keskitettyjä ICT-palveluja hoitavat viranomaiset (Viestintä-
viraston Kyberturvallisuuskeskus, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
Valtori, Väestörekisterikeskus). Ohjauksen toimivuutta arvioitiin lisäksi 
tarkastelemalla sähköisiä palveluja tarjoavia valtionhallinnon yksiköitä 
(Väestö rekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Valtakunnan-
voudinvirasto ja sen ohjaaja oikeusministeriö sekä oikeusministeriön hal-
linnonalan ICT-palvelukeskus Oikeusrekisterikeskus).

Tarkastuksen ulkopuolelle rajattiin hallinnon turvallisuusverkko  (TUVE) 
-toiminta, keskusrikospoliisin kyberkeskus, suojelupoliisi ja Puolustus-
voimien johtamisjärjestelmäkeskuksen kyberosasto. 







15

2 Onko kybersuojausta organisoitaessa 
huomioitu riittävästi taloudellinen 
näkökulma?

Kybersuojauksen järjestämisessä valtioneuvoston toimivaltajaon mukaisesti 
on ongelmia, jotka liittyvät nopeasti vakaviksi kehittyviin kyber loukkauksiin 
ja toimialat ylittäviin toimintoihin ja järjestelyihin. Vaikka kyber suojausta 
vahvistavia kyberturvallisuusstrategian toimeenpano- ohjelman osia 
on jäänyt toteutumatta, ohjelma on vahvistanut kybersuojausta. Kyber-
turvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman toimenpiteitä ei resursoitu 
keskitetysti ja yhteensovitetusti. Sitoutuminen toimenpiteiden läpivientiin 
oli vaihtelevaa, eikä kaikkia tavoitteita ole saavutettu. On riski, että kyber-
suojauksen taso määräytyy enemmän käytettävissä olevien määrärahojen 
riittävyyden kuin riskinhallinnan näkökulmasta. Kybersuojauksen järjestä-
misen ja resursoinnin nykyisten menettelyjen asianmukaisuuteen ja riittä-
vyyteen liittyy muitakin ratkaisua vaativia kysymyksiä.

2.1 Laajavaikutteisiin kyberloukkauksiin 
vastaaminen voi olla liian hidasta

Tietoverkko- ja tietojärjestelmäasioissa rajanvetona on, että liikenne- ja 
viestintäministeriö vastaa niistä valtakunnallisesti mutta yleisesti ja valtio-
varainministeriö vastaa niistä erityisesti julkisen sektorin osalta. Viestintä-
virasto säätelee määräyksillään yleisten viestintäverkkojen ja -palveluiden 
rakentamista ja ylläpitämistä, valvontaa ja tarkastusta.

Kyberturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta. Valtionhallinnossa 
vastuu suhteet ovat monimutkaiset ajatellen mahdollisten kyber loukkausten 
luonnetta, laajuutta ja toteutustapaa. Valtion johtamismalli häiriötilanteita 
varten noudattaa valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) pykälien 10–11 
mukaista ministeriöiden ja valtioneuvoston toimivaltajakoa. Turvallisuus-
asioissa ylin toimeenpanon päätöksentekotaso on ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa käsittelevä ministerivaliokunta yhdessä tasavallan  presidentin 
kanssa (24. §). Turvallisuusasioita käsittelevät  valtioneuvosto ja sen 
ministeri valiokunnat, valtioneuvoston kanslia sekä seuraavat  ministeriöt: 
ulko asiainministeriö, sisäministeriö, puolustusministeriö, valtiovarain-
ministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Aluehallinnon tasolla yhteinen 
varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin kuuluu sisä ministeriön 
toimialaan.

Säännösten perusteella työn- ja vastuunjako on selkeä, ja vastuuta kos-
kevat epäselvyydet on voitu selvittää valtioneuvoston ohjesäännössä tar-
koitetuissa neuvottelumenettelyissä: kansliapäällikkö- ja valmiuspäällik-
kökokouksissa ja valmiussihteerikokouksissa. Ne sekä valmiuspäällikön 
tuki kansliapäällikölle ovat tärkeitä muodostettaessa tilannekuvaa ja pää-
tettäessä johto- ja valmisteluvastuista ja kyberloukkaukseen vastaamisesta. 
Neuvottelu menettely kyberloukkauksen ollessa meneillään voi kuitenkin 
viedä enemmän aikaa kuin on käytettävissä tilanteen hallinnan säilyttämi-
seksi.

Valtionhallinnossa vastuusuhteet 
ovat monimutkaiset 
ajatellen mahdollisten 
kyberloukkausten luonnetta, 
laajuutta ja toteutustapaa
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Valtionhallinnon sisällä vastuu kybersuojauksesta on hajautettu. 
 Hajautus juontaa juurensa 1990-luvulta, jolloin kyberuhkaympäristö oli 
hyvin erilainen.

Kybersuojauksessa työn- ja vastuunjako valtionhallinnon toimijoiden vä-
lillä ei ole ongelmaton reagointinopeuden, vastatoimien koordinoinnin ja ra-
hoituksen näkökulmasta. Pitkälle kehittyneet ja perinteisille suojaus tavoille 
vieraat kyberhyökkäykset (APT- eli advanced persistent threat - hyökkäykset) 
voivat edetä niin nopeasti, että valtioneuvoston voi olla vaikeaa vastaaval-
la nopeudella päättää ohjesääntönsä mukaisesti häiriötilanteen hallinnas-
ta. Pahimmassa tapauksessa vastuuttaminen pitäisi pystyä tekemään muu-
tamissa minuuteissa, käynnistää vastatoimet viivytyksettä ja ottaa käyttöön 
kyvyt ja välineet.

Tässä raportoidun tarkastuksen rajauksista johtuen jätettiin tarkem-
min selvittämättä, miten edellä mainitussa tilanteessa vastatoimia johde-
taan, miten ne koordinoidaan ja ovatko resurssit asianmukaiset ja riittävät. 
Joka tapauksessa toimialajakoon perustuvaan, tapauksia ylöspäin eskaloi-
vaan päätöksentekojärjestelmään liittyy ratkaisua vaativia ongelmia, kun 
sen käsiteltäväksi tulee meneillään oleva vakava laaja kyberloukkaus. Eräi-
tä keskeisiä kysymyksiä tällöin ovat, mikä merkitys on annettava korkeim-
pien valtiollisten viranomaisten päätökselle torjunnan vastuuttamisesta ja 
onko seikkoja, jotka puoltavat nykyisestä tasosta korotetun toimivallan an-
tamista tietyille operatiivisille toimijoille, joilla yhdessä tai erikseen on ky-
ky torjua vakavia kyberloukkauksia. 

Normaalimenettelyä nopeampi ja laajempi reagointi on mahdollista val-
miuslain (1552/2011) 7. pykälän perusteella. Myös eduskunnalle annetussa 
kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevassa hallituksen esityk-
sessä (72/2016 vp) tarkoitettu kiireellisyysmenettely nopeuttaisi avun saa-
mista Pohjoismaista sekä Euroopan unionista.

Laajamittaisessa kyberloukkauksessa tarpeellisten palvelujen saatavuus 
ja toimitusnopeus todennäköisesti heikkenevät, koska palvelun toimitta-
jia on rajallisesti. Viestintävirasto ei saa antaa virka-apua, jos se vaarantaa 
Viestintäviraston kyvyn huolehtia lakisääteisistä tehtävistään tai suoriu-
tua tehtävistään2. 

Vähemmän vakavia kyberloukkauksia torjutaan yksin ja yhdessä

Valtionhallinnon tietohallintopalveluja on keskitetty yli hallinnonala rajojen 
palvelukeskushankkeissa. Siirtojen seurauksena tietohallintopalveluista 
riippuvaiset virastot ja laitokset ovat menettäneet toimivaltaa ja resursseja, 
joilla ne voisivat varmistaa toimintansa jatkuvuutta ja kybersuojausta. Vas-
tuita koskevia säännöksiä ei kuitenkaan ole päivitetty muutosta vastaavas-
ti. Toimialat vastaavat edelleen keskitettyjen palvelujen kybersuojauksesta.

Ministeriötasolla asiaa mutkistavat tilaaja–tuottaja-järjestelyt, joissa 
ministeriö hankkii valtioneuvoston hallintoyksikön välityksellä palvelun 
 Valtorilta, joka voi tilata sen edelleen yksityiseltä palveluntuottajalta. Val-
tion tietoverkko- ja tietojärjestelmäpalvelujen piirissä on paitsi julkisen sek-
torin myös yksityisen sektorin tietoverkkoja, tietojärjestelmiä ja palveluita. 

Kybersuojauksen tueksi on olemassa valtionhallinnon toimijoita yhdis-
täviä yhteistyöjärjestelyjä, ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi. Tietotekni-
siä ja kybersuojaukseen liittyviä palveluja tuotetaan sekä keskitetysti että 
hajautetusti ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa. Kybersuojausta tukee 

Toimivaltasuhteiden vuoksi 
reagointi poikkeamatilanteeseen 
voi olla liian hidasta 

Lain edellyttämien päätösten 
viipyessä toiminnan 
johtovastuu jää epäselväksi

Kybersuojauksen toimialat 
ylittäviä toimintoja ja 
järjestelyjä on päivitettävä

Yhteistyöjärjestelyt tukevat ja 
vahvistavat kybersuojausta
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teleoperaattoreille asetettu velvoite valvoa jatkuvasti viestintä verkkojaan 
ja -palvelujaan niiden toimintaa tai tietoturvaa häiritsevien tai uhkaavien 
tilanteiden havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Kyberrikosten selvittämi-
sessä hyödynnetään tutkintaviranomaisia ja viranomaisten välisiä yhteis-
työjärjestelyjä.

Kybersuojauspalvelujen hankinnassa korostuu kyky tunnistaa häiriö-
tilanteet ja niiden vakavuus, ostoasiantuntemus sekä asiantuntemus ja ky-
ky arvioida hankittujen palvelujen osuvuutta, asianmukaisuutta ja riittä-
vyyttä ja antaa siitä palautetta. 

Valtio tarvitsee tukea myös muilta toimijoilta

Käytännössä epäselvässä kyberloukkaustilanteessa Viestintäviraston Kyber-
turvallisuuskeskuksen palvelut ja reagointivalmius korostuvat. Viestin-
tävirastossa kohtaavat liikenne- ja viestintäministeriön ja valtiovarain-
ministeriön, yksityisen ja julkisen sektorin ja Suomen ja muiden valtioiden 
sekä kansainvälisten yhteisöjen kybersuojaukseen liittyvät odotukset, koke-
mukset, näkymät ja tavoitteet. Kyberturvallisuuskeskus kerryttää, monipuo-
listaa ja päivittää tietämystään ja kykyjään, kun se vastaanottaa ja yhdistelee 
tietoja eri tahoilta, analysoi tietoja, tukee kyberloukkausten selvittämistä se-
kä osallistuu poikkeamatilanteissa hallinnonalarajat ylittävään operatiivi-
seen toimintaan (VIRT-toiminta) ja harjoitustoimintaan kyberuhkia vastaan. 

Samoin kuin useat muut valtiot, Suomi ja sen valtionhallinto eivät ole 
 kybersuojauksen resursseiltaan omavaraisia. Valtiot tarvitsevat toistensa 
tukea. Euroopan unionin (EU) säätely on ajan myötä lisääntynyt ja tullut 
yhä velvoittavammaksi. EU pyrkii luomaan sisämarkkinoilleen maailman 
turvallisimman verkkoympäristön. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
 direktiivissä (EU) 2016/1148 (6.7.2016) yhteisen korkeatasoisen verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden varmistamisen koko unionissa katsotaan 
edellyttävän unionilta kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Se kattaa valmiuk-
sien luomista ja suunnittelua koskevat yhteiset vähimmäis vaatimukset, 
tiedon vaihdon, yhteistyön sekä yhteiset turvallisuusvaatimukset keskeis-
ten palvelujen tarjoajille ja digitaalisen palvelun tarjoajille. 

Pohjoismaisen solidaarisuusjulistuksen (5.4.2011) pohjalta on kehitet-
ty CERT(Computer Emergency Response Team) -yhteistyöverkosto ja sel-
vitetty mahdollisuuksia tiiviimpään yhteistyöhön kyberturvallisuuteen 
liittyvissä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä. Euroopan unionin 
jäsen valtioiden edellytetään toteuttavan järjestelyt, joilla varmistetaan tieto-
verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta merkittäviä kyber loukkauksia 
vastaan3. Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa (perustamis sopimus) 
on lausekkeet yhteisvastuusta ja keskinäisestä avunannosta poikkeuksel-
lisia tilanteita varten4. Jäsenvaltiolla on oltava valmiutta avustaa muita 
jäsen valtioita5. Laajempi kuvaus Euroopan unionista tehdyn – Lissabonin 
sopimuksella (13.12.2007) muutetun – sopimuksen 222. artiklan (yhteis-
vastuulauseke) ja 42. artiklan (keskinäinen avunanto) mukaisten keinojen 
käyttöön saamisesta erilaisissa kriisitilanteissa on hallituksen esityksessä 
 (HE 72/2016 vp) eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyy-
tämistä koskevasta päätöksenteosta. 

Laajamittaiseen kyberloukkaukseen vastaamisessa korostuvat resurssi-
kysymykset. Niitä käsitellään jäljempänä luvussa 2.5. 

Viestintäviraston 
Kyberturvallisuuskeskuksen 
suorituskyvyt korostuvat 
käytännön kyberloukkauksissa

Valtio tarvitsee kybersuojauksessa 
luotettavia ja päteviä toimijoita 
myös valtionhallinnon ulkopuolelta
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2.2 Kyberriskeihin vastaaminen on 
virastokohtaista 

Virastoissa ja laitoksissa kyberloukkauksilta suojattavien kohteiden tun-
nistaminen ja priorisointi tapahtuu riskienhallinnan yhteydessä. Tämä on 
 kan sain  välisten hyvien käytäntöjen mukaista. Esimerkiksi National  Institute 
of Standards and Technologyn 12.2.2014 julkaisema ”Framework for Imp-
roving Critical Infrastructure Cybersecurity” käsittelee kyber turvallisuutta 
tietotekniikan ja tehdasjärjestelmien riskienhallintana. 

Kybersuojauksen vaikuttava järjestäminen on riskienhallintaa, joka 
 onnistuakseen tarvitsee vaikuttavat johtamisrakenteet ja järjestelyt, joil-
la riskienhallinta sisällytetään organisaation kaikkien tasojen toimintaan. 
 Kyberriskit vaikuttavat toteutuessaan valtionhallinnon sähköisten palvelui-
den toimintavarmuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut 
sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta6 samanaikaisesti tässä 
raportoidun tarkastuksen kanssa. Tuon tarkastuksen tulokset osaltaan se-
littävät ja täydentävät tässä tarkastuskertomuksessa esitettyä.

Haavoittuvuuksia ja kyberuhkien lähteitä on runsaasti, eikä niitä kaik-
kia ole tiedostettu. Erilaiset tahattomat ja tahallisesti tuotetut häiriöt voi-
vat ohittaa käyttäjän hallinnan esimerkiksi laitteesta tai ohjelmistosta. Val-
tiollisella toimijalla voi olla hyvin suuri keinovalikoima kybersuojauksen 
murtamiseksi. Kybersuojausta onkin tärkeää rakentaa usean päällekkäisen 
kontrollin tai toimen varaan. 

Perinteinen riskienhallinta on tapahtumalähtöistä. Ajattelussa vika-
keskeisyys uhkakeskeisyyden sijasta voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin 
organisaation kybersuojauksen tilasta. Tässä yhteydessä on käyty keskuste-
lua monikerroksisen kybersuojauksen uloimman kerroksen vahvistamisesta. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston tilanne keskuksesta 
(HE 261/2016 vp) laajentaa tietopohjaa kokonaiskuvan hahmottamiseksi 
ja vahvistaa samalla perinteistä laajempialaisemman riskien tunnistamisen 
edellytyksiä. Vastaavalla tavalla riskienhallintaa on jo palvellut yhä useam-
pien valtionhallinnon virastojen ja laitosten saattaminen kyberloukkausten 
havainnointi- ja varoitusjärjestelmien piiriin. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta on uudistanut 
valtion virastojen ja laitosten riskienhallinnan perusteita vuonna 20177. 
Uudistus yhtenäistää valtionhallinnon riskienhallintaa ISO 31 000 -stan-
dardin8 pohjalta. Riskienhallinta jää edelleen virasto- ja laitoskohtaiseksi. 
 Yhtenäisemmät käsitteet, tavoitteet, vastuutus ja toteutus voivat edistää luo-
tettavan ja kattavan kuvan saamista riskienhallinnasta valtion toiminnoissa. 
Toisaalta riskienhallinnasta eri osa-alueille erikseen annetut ohjeet ilman 
onnistunutta koordinaatiota vaikuttavat päinvastaisesti. 

Muun muassa eräiden tehtävien hoidon keskittäminen on lisännyt tar-
vetta hallinnonalarajat ylittävään kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.  Mitä 
laajemmin kyberloukkaukset tulevat tietoon, sitä paremmat edellytykset on 
vahinkojen minimointiin. Myös tarkastelukulman laajuudella on merkitys-
tä. Samat arkaluonteiset tiedot, jotka ovat valtionhallinnossa korkean tieto-
turvatason palvelujen piirissä, ovat heikommin suojattuja esimerkiksi kun-
nallisissa organisaatioissa. Tietoturvan korottaminen valtionhallinnossa ei 
tällöin lisää arkaluonteisten tietojen suojaa, mutta kustannukset kasvavat. 

Kybersuojauksen järjestäminen 
on riskienhallintaa

Kyberriskien hallinnassa korostuu 
tapahtumien tarkastelu laajemmin 
kuin vikalähtöisesti tai yksittäisinä 
sekä kontrollien päällekkäisyys

Uudistunut riskienhallinta 
voi parantaa valtionhallinnon 
kyberriskien hallintaa
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Siitä riippumatta, missä määrin kybersuojaus on hajautettua tai keskitettyä, 
jokaisen valtion viraston ja laitoksen ja niiden yhteistyötahojen tulee osal-
taan pitää yllä ja kehittää kybersuojauksen edellytyksiään. 

2.3 Kybersuojauksen suunniteltuja toimia on 
jäänyt tekemättä 

Kybersuojauksessa on erotettavissa strategisen ja operatiivisen ta-
son  ohjausta, ohjeistusta ja toimia sekä viranomaiset, joille on osoitet-
tu toimi valtaa ja koordinaatiotehtäviä. Valtionhallinnon tieto- ja kyber-
turvallisuuden ohjausryhmän (VAHTI) ohjeistus ja KATAKRI-kriteeristö9 
yhden mukaistavat kybersuojausta valtionhallinnossa, vaikkakaan ohjeis-
tus ei ole velvoittavaa.

Koska VAHTI-ohjeista ja KATAKRI-kriteeristöstä voidaan johtaa noin 
1 300 vaatimusta, VAHTI-vaatimuksia toteutetaan käytännössä valikoivasti 
virastojen ja laitosten sisäisissä ohjeissa ja määräyksissä. Yleensä virastot ja 
laitokset muuttavat ohjeistustaan VAHTI-ohjeiden mukaiseksi ohjeitten-
sa laajempien uudistusten yhteydessä. Hyvä käytäntö on arvioida VAHTI-
vaatimusten toteutustarvetta riskiarvioita vasten. Ohjeiden käyttöönoton 
nopeus ja laajuus vaihtelevat virastoittain ja laitoksittain. 

Meneillään on VAHTI 100 -hanke, jossa vaatimuksia viedään suppeam-
maksi kriteeristöksi.

Eurooppalaisessa vertailussa Suomi laati kyberturvallisuus strategiansa10 
myöhemmin kuin aikanaan tietoturvastrategiansa. Strategian valmistelusta 
vastasi Turvallisuuskomitean sihteeristö. Ensimmäisen strategian linjauk-
set olivat viranomaispainotteisia. Tässä raportoidun tarkastuksen kulues-
sa Turvallisuuskomitea päivitti kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-
ohjelmaa. 

Kyberturvallisuusstrategian toteutusta on pyritty varmistamaan 
toimeenpano -ohjelmalla, jonka tulisi vaikuttaa mm. virastokohtai-
siin toiminta suunnitelmiin. Kyberturvallisuusstrategian (24.1.2013) 
toimeenpano -ohjelman (11.3.2014) mukaisista 74 toimesta joitakin olen-
naisiakin toimia jäi toteuttamatta. Turvallisuuskomitean 20.4.2017 julkai-
sema uusi toimeenpano-ohjelma muodostuu 22 toimesta. Niiden toteutus 
on pyritty varmistamaan paremmin. Kvantitatiivisten tietojen puuttuessa 
kyberturvallisuusstrategian toimenpano-ohjelmasta ei kuitenkaan ilmene, 
millaisilla resursseilla toimiin on sitouduttu konkreettisesti.

Koska Turvallisuuskomitealla on koordinointitehtävä, johon ei liity 
vallan käyttöä, uuteen toimeenpano-ohjelmaan on sisällytetty vain toimia, 
joihin toimivaltaiset viranomaiset ja muut mahdolliset toimijat ovat ilmais-
seet sitoutumisensa. Sitoutumisen puuttuessa aiheellisiksi arvioituja toi-
mia voi jäädä pois toimeenpano-ohjelmasta. Koska valtion virastojen ja lai-
tosten kybersuojaus riippuu siitäkin, miten palvelujen toimittajat ja muut 
 yhteistyökumppanit ovat järjestäneet kybersuojauksensa, eräiltä tärkeiltä 
osin sitoutumisvajeita täytetään erityisjärjestelyin. Keskinäis riippuvuuksien 
vuoksi toimeenpano-ohjelman kohtia voi jäädä toteutumatta siitä huoli-
matta,  että toimenpiteen vastuutaho toteuttaa toimenpiteen. Esimerkki-
nä tästä on toimenpide, joka edellyttää muutosta lainsäädäntöön. Uuden 
 toimeenpano-ohjelman seurantaa on vahvistettu aikaisempaan verrattu-
na, mikä parantaa edellytyksiä raportoida valtionjohdolle parempi näky-
mä  kybersuojauksen tilaan ja sen kehitykseen. 

Virastojen ja laitosten 
kybersuojauksen ohjaus VAHTI
ohjeilla on hidastempoista 
ja suositusluonteista
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olevien resurssien puitteissa
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Turvallisuuskomitean vuosittain julkaisema yhteiskunnan turvallisuus-
raportti valtion ylimmille päättäjille käsittelee myös kyberhäiriöitä ja niis-
tä toipumista. Raportoinnin perustaa on järjestetty uudelleen sekä tuotan-
nollisesti että menetelmällisesti. Turvallisuuskomitean sihteeristö haluaa 
 kyberturvallisuuden tilan seurantaan jo käytössä olevien mittareiden lisäk-
si uusia. Seurantatuloksia käydään läpi toimenpiteiden vastuutahojen kans-
sa erilaisissa kokoonpanoissa.

Turvallisuuskomitea pitää tärkeänä vuorovaikutusta valtionhallinnon, 
elinkeinoelämän ja akateemisen maailman välillä.

2.4 Kybersuojausta kehitetään enemmän 
paikoitellen kuin kokonaisuutena 

Kyberturvallisuudesta käytävää keskustelua haittaa, että eri toimijat puhu-
vat asioista eri tavalla. Esimerkiksi Turvallisuuskomitealle ”kyber”- alkuiset 
sanat tarkoittavat jotain enemmän kuin pelkkä tietoturva.  Määritelmien 
epäselvyyden takia on käynnistetty Turvallisuuskomitean johdolla  hanke 
 kyberturvallisuuden sanaston luomiseksi, vastaavasti kuin on olemassa 
 kokonaisturvallisuuden sanasto. Sanasto on tarkoitus pitää ajan tasalla. 
 Käsitteet vastaisivat kutakuinkin EU:n piirissä käytettyjä käsitteitä.

Kybersuojauksen järjestämisessä, kuten varautumisessa yleensäkin, on 
tärkeää vision yhtenäisyys ja varautumisen integrointi osaksi toimintaa. Py-
rittäessä suojautumaan kyberloukkauksilta ja hallitsemaan niitä valtioneu-
voston ohjesäännössä (262/2003) tarkoitetun valmiuspäällikkö järjestelyn 
mukaisilla menettelyillä toimivaltaisen viranomaisen aito asiantuntemus 
voi auttaa löytämään kulloinkin ne henkilöt, joiden pitää olla paikalla tilan-
teen pitämiseksi hallinnassa. Tarvitaan myös varahenkilöt, jotka saavat teh-
dä päätöksiä kellon ympäri. Tarvitaan turvallisuusosaamista ja kykyä joh-
taa häiriötilanteessa.

Tarkastushavaintojen perusteella kybersuojausta kehitetään vaihte-
levasti valtion eri organisaatioissa. Osittain tämä selittyy sillä, paljonko 
 kehittämisen edellyttämiä määrärahoja ja muita resursseja organisaatioil-
la on käytössään (ks. luku 2.5.). 

Tätä nykyä tärkein kokoava voima kyberturvallisuuden kehittämiseksi 
syntyy Kyberturvallisuuskeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteis-
toiminnasta. Keskeinen syy tähän on huippuasiantuntijaresurssien vähyys. 
Niiden puuttuessa riittävää kybersuojausta on vaikea rakentaa myöskään 
vahvasti kaupallisten toimijoiden palvelutarjonnan varaan.

Valtion kriittisiä toimintoja on varmistettu erillisillä turvajärjestelmillä, 
joiden rakentaminen on tuonut esiin tarpeen elinkaariajatteluun ja investoin-
tikyvyn parempaan arviointiin. Lähtökohtana on, että kaikkien toimijoiden 
tulee kyetä tarkastelemaan ja kehittämään itsenäisesti kyberturvallisuuttaan. 

EU:n verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivin (NIS-direktiivi) implemen-
tointi suomalaiseen lainsäädäntöön todennäköisesti edistää ennakointi kykyä, 
varautumista ja riskienhallintaa yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa. On 
kuitenkin epäselvää, miten yhdenmukaisella tavalla NIS-direktiivi Suomes-
sa implementoidaan, jos implementointi on toimialalähtöistä. 

Kyberturvallisuuskeskukseen nyt sijoitetuissa toiminnoissa (mm. 
havainnointi palvelua, verkostoyhteistyötä ja Computer Emergency Res-
ponse Team- eli CERT-toimintoa) on pitkän ajan kuluessa luotu tärkei-
tä kontakteja kansainvälisiin verkostoihin. Verkostoista tulee merkittävää 
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apua  Suomen kybersuojaukseen. Toiminnot olivat perustana vuonna 2013 
perustetulle Kyberturvallisuuskeskukselle.

Liikenne- ja viestintäministeriön esiselvityksessä hallinnon alansa 
virasto uudistuksesta 201611 tuli esiin seikkoja, joiden johdosta useat 
lausunnon antajat ilmaisivat huolensa kyberturvallisuustehtävien riittä-
västä hoitamisesta virastouudistuksen jälkeen. Uudistuksen pahimmat 
uhka kuvat liittyvät kybersuojauksen kannalta kriittisen tiedon saannin 
vaikeutumiseen ja  kybersuojausosaamisen riittämättömyyteen, jolloin on-
nistuneiden kyberloukkausten riski kasvaa. Riskin realisoituminen työllis-
tää sekä  Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskusta että asiakkaita, joihin 
kyberloukkaukset kohdistuvat. Täten Viestintäviraston Kyberturvallisuus-
keskuksen toimintakyvyn heikentymisen seuraukset voivat olla laaja-
vaikutteisia.

Kyberturvallisuuskeskuksen toimintojen historia alkaa huomattavas
ti aikaisemmin kuin keskus perustettiin. Samoin keskuksen toimin
not ovat laajemmat kuin valtion vuoden 2014 talousarvion momentin 
31.40.01 (Viestintäviraston toimintamenot) yhden miljoonan euron 
määrä rahalisäyksestä voisi päätellä. 

Viestintävirasto tuottaa suuren määrän kybersuojausta edistäviä 
palveluita. Virasto toimii muun muassa tietoturvapoikkeamien keski
tettynä ilmoituspisteenä, analysoi tietoturvapoikkeamia ja tukee nii
den selvittämisessä, muodostaa kyberturvallisuuden tilannekuvaa ja 
jakaa sitä, osallistuu kansainväliseen GovCERTyhteistyöhön, kerää ja 
jakaa tietoa ohjelmistohaavoittuvuuksista sekä huolehtii haavoittuvuus
koordinaatiosta, antaa turvallisuusverkkolain (10/2015) tarkoittamaa 
virkaapua ja osallistuu VIRTtoimintaan ja harjoitustoimintaan.

Kyberturvallisuuskeskus on tärkeä yhteistyökumppani kaikille 
huolto varmuuden kannalta keskeisten toimialojen toimijoille. Tämä 
korostaa sen merkitystä, että Kyberturvallisuuskeskuksella on hyvät 
edellytykset palvella hallinnonalarajat ylittävää asiakaskuntaa. Ky
berturvallisuuskeskuksella ei ole yleistä vastuuta yhteiskunnan kyber
suojauksesta. Jo resurssienkin takia Kyberturvallisuus keskuksen teh
tävät rajoittuvat ensisijaisesti tiedon hankintaan, analysointiin ja 
jakamiseen. Varsinaiset kybersuojaustoimet on hajautettu: kukin yh
teisö vastaa kybersuojauksestaan.

Kyberturvallisuuskeskuksen toiminnan tuloksellisuus perustuu vah
vaan ja uudistuvaan osaamiseen, Kyberturvallisuuskeskusta kohtaan 
tunnettuun luottamukseen, verkostoitumiseen ja toiminnalliseen kette
ryyteen. Näistä tulee kriittisiä vaatimuksia Kyberturvallisuus keskuksen 
toimintapuitteille – kuten brändille, toimivallalle ja vetovoimalle alan 
huippuammattilaisten työpaikkana.
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2.5 Valtion kybersuojauksen resursoinnissa 
on useita ongelmia

Kyberuhkien luonne vaikeuttaa kybersuojauksen budjetointia

Valtion talousarvion laadintaprosessissa ei ole selvästi tunnistettavia me-
nettelyjä, jotka varmistavat määrärahojen kohdistumisen kyber suojaukseen 
kokonaisuuden kannalta tärkeimpien kehittämistarpeiden mukaan. 
 Kyberympäristön kehitystä ja siitä johtuvia määrärahatarpeita on vaikea 
 ennakoida, toisin kuin virastojen varsinaista toimintaa. Kyberuhkien to-
dennäköisyyksien ja vaikutusten näkökulmasta huomionarvoisia asioita 
ovat myös kybersuojauksen luonne, kybersuojauksen ennalta ehkäisevät 
vaikutukset ja suojauksen pettämisen seurannaisvaikutusten merkittävyys 
ja laajuus.

Kukin virasto ja laitos vastaa oman kybersuojauksensa rahoittamisesta.
Monessakaan valtion virastossa ja laitoksessa ei ole omaa turvallisuus-

toimintokeskusta eikä tietoturvapäällikköä tai vastaavia avainhenkilöitä. 
 Resurssit ovat määrällisesti vähäiset niissäkin laitoksissa, joihin tieto- ja 
 viestintätekniikkapalveluja ja kyberturvallisuusosaamista on keskitetty. 
Puutteita on esimerkiksi ympärivuorokautisessa tietoturvatoiminnassa. 
 Kyberturvallisuusstrategian (24.1.2013) toimeenpano-ohjelman toteutus-
vajetta on paikattu mm. Virtual Incident Response Team- eli VIRT-toimin-
nalla sekä Kyberturvallisuuskeskuksen resursseilla. Viimeksi mainittujen 
käyttö voi olla taloudellisesti epätarkoituksenmukaista, jos resurssit ovat 
olemassa ensisijaisesti vakaviksi ja laajavaikutteisiksi luokiteltavien kyber-
loukkausten varalta. Kybersuojauksen asiantuntijoiden ja määrärahojen 
niukkuus sekä valtion järjestelmien hajautuneisuus tekevät tärkeäksi kriit-
tisen osaamisen ylläpitämisen ja verkostoitumisen. 

Viestintävirasto tarjoaa CERT-palveluja pääosin kysyntään perus tuvana 
maksullisena toimintana. Rahoitus on siten määräaikaista ja sopimuksiin 
perustuvaa. Viestintäviraston arvion mukaan vuonna 2017 CERT-toimin-
non rahoituksesta noin 59 prosenttia tulee maksullisen toiminnan tulois-
ta, noin 9 prosenttia tietoyhteiskuntamaksutuloista12 ja noin 32 prosenttia 
valtion talousarvion määrärahasta. Maksullisessa toiminnassa yhdenlai-
sen suoritteen ylijäämällä on kiellettyä subventoida toisenlaisen suoritteen 
 alijäämää (valtion maksuperustelaki 150/1192). Maksujen määräytymis-
säännökset eivät myöskään jousta niin, että maksullisella toiminnalla voi-
taisiin kerryttää taloudellista liikkumavaraa. Viestintäviraston mukaan 
rahoituksen niukkuus vaikeuttaa korkeatasoisen asiantuntemuksen säilyt-
tämistä Kyber turvallisuuskeskuksessa. Rahoituksen epävarmuus on haitan-
nut  kybersuojausta palvelevien järjestelmien pitkäjänteistä suunnittelua, 
kehittämistä ja vaikuttavaa käyttöä. Tarkastusta varten Viestintävirastosta 
pyydetyt ja saadut tiedot vahvistavat, että asiantuntemuksen menettämisen 
riski on otettava vakavasti. 

Tarkastushavaintojen perusteella jää epäselväksi, onko liikenne- ja 
 viestintävaliokunnan lausunnossa (27/2013 vp) esitetty kanta hallituksen 
talousarvio esityksestä vuodelle 2014 otettu huomioon riittävästi. Lausun-
non mukaan kyberturvallisuustoimintojen resurssien tarvetta tulee seura-
ta jatkossa siten, että myös mahdollinen toimintaympäristön muutoksista 
johtuva tehtävien lisääntyminen otetaan huomioon resurssien ja rahoituk-
sen määräytymi sessä. Lausunto koski Viestintäviraston Kyberturvallisuus-
keskusta, mutta viesti on aiheellinen myös yleisemmin.

Määrärahojen budjetointi 
tarkasti eri tarkoituksiin 
on kybersuojauksen 
kannalta ongelmallista

Kriittisen osaamisen ylläpitäminen 
ja verkostoituminen korostuvat 
resurssien ollessa niukat ja 
järjestelmien hajautuneet

On riski, että kybersuojauksen taso 
määräytyy enemmän käytettävissä 
olevien määrärahojen kuin 
riskinhallinnan näkökulmasta
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Rahoituksen niukkuus on rajoittanut Suomen kyberturvallisuus-
strategian toimeenpanoa. Kybersuojauksen kehittämistä kokonaisuutena 
on tällöin varmistettu valtion talousarvion ulkopuolisen rahoituksen avulla.

Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksellisia väliintuloja on tarvittu

Huoltovarmuuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa suomalaisyritysten 
 kybersuojausvalmiuksia osa-alueilla, joilla tunnistetaan valmiusvajetta. Val-
miuksia on tarkoitus vahvistaa mm. yhteistyössä erilaisten yhteisöjen kanssa. 

Huoltovarmuuden kannalta merkittävänä asiana Huoltovarmuuskes-
kus on rahoittanut Viestintäviraston tekemää kybersuojaus palvelujen 
kehitys työtä ja tukenut kybersuojauspalvelujen hankintaa yhteiskunnan 
kriittisten toimijoiden hyväksi. Rahoituksen myötävaikutuksella luotu 
palvelu tuotantoympäristö antaa välillisesti myös valtionhallinnolle suojaa 
kyberuhkia vastaan. Huoltovarmuuskeskuksen myöntämä rahoitus on ol-
lut määräaikaista. Määräaikaisuutta selittävät osaltaan kybersuojaus kykyjen 
rakentamiseen liittyvät epävarmuudet. 

Elinkeinoelämän käyttämistä kyberturvallisuuden resursseista 90–
95 prosenttia tulee yksityisiltä palveluntarjoajilta, jotka yleensä toimivat 
 Suomea laajemmin, jopa globaalisti. Muuttuvassa maailmassa kestävään 
 kybersuojaukseen tarvitaan yritysten palvelutarjonnan lisäksi kuitenkin aina 
myös kansallisia suorituskykyjä ja kansallista kontrollia. Kyber suojauksessa 
ulkoisia uhkia vastaan ei ole liittouduttu valtiollisesti, vaikka syvää yhteis-
työtä onkin. Käytössä oleva yhteistyöperusteinen toimintamalli ajaa asian-
sa, kun vakava kyberloukkaus ei koske useita yhteistyöosapuolia.

Tarkastuksen aikana (25.4.2017) valtioneuvosto ilmoitti vahvistavan-
sa Kyber turvallisuuskeskuksen suorituskykyä, edistävänsä digitalisaatio-
kehitystä kyberturvallisuus- ja tietoturvallisuusstrategioiden mukaisesti ja 
vahvistavansa digitaalisen yhteiskunnan tietoturvallisuuden ja toiminta-
varmuuden edellyttämiä tilannekuva- ja tietoturvapalveluita. Liikenne- ja 
viestintäministeriön mukaan Viestintävirasto saa vuosittain kaksi miljoo-
naa euroa lisärahoitusta, joka kohdistuu tietoturvallisuuteen, toiminta-
varmuuteen, yksityisyydensuojaan – ja konkreettisemmin mm. digitaalis-
ten alustojen ja palveluiden sujuvaan yhteistoimintaan13. 

Digitalisoituva maailma tarvitsee kybersuojausta 

Valtorin perustaminen ja mittava TORI-hanke14 yhdessä vaativien toimin-
nallisen tehokkuuden tavoitteiden kanssa ovat asettaneet Valtorin kyber-
suojauksen suhteen haasteelliseen tilanteeseen. TORI-hankkeessa valtion 
ICT-palvelukeskusten ja virastojen toimialariippumattomat ICT-tehtä-
vät kootaan yhteen. Palvelujen yhteen kokoaminen lisää laajavaikutteisen 
tuotanto katkoksen riskiä, jos toiminnan jatkuvuutta ei varmisteta riittäväs-
ti mm. kyberloukkauksia vastaan.

Julkisen talouden vähäisen liikkumavaran takia virastojen ja laitos-
ten budjetti- ja tulosohjauksessa korostuvat säästöt. Niitä saadaan aikaan 
 tehostamalla toimintaa tai muuttamalla sitä. Viimeksi mainittu sitoo resurs-
seja. Valtorissa molempia keinoja on käytetty samanaikaisesti, minkä lisäksi 
Valtorin palvelujen rahoitus asiakasmaksuilla tuo omat ongelmansa. Se, että 
kukin virasto ja laitos vastaa oman kybersuojauksensa rahoittamisesta, hei-
jastuu Valtorin palveluihin asiakkaiden maksuhalukkuuden ja -kyvyn kaut-
ta, mikä taas heijastuu Viestintäviraston CERT-toiminnon rahoitukseen. 

Huoltovarmuuskeskuksen tuella 
on kehitetty myös valtionhallintoa 
hyödyttävää kybersuojausta 

Valtion tieto ja 
viestintätekniikkakeskuksen 
tiedossa olevat ongelmat 
ovat osin ratkaisematta
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3 Tukeeko kyberturvallisuuden 
tilannekuva kybersuojausta?

Tarkastuksen perusteella viranomaisten käytössä olevat kybersuojauksen 
tilannekuvat tukevat kybersuojauksen järjestämistä. Tilannekuvien katta-
vuutta voi kuitenkin parantaa ja käsittelyä tehostaa.

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus pitää yllä kansallista tilanne-
kuvaa kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvan 
avulla viranomaiset voivat korjata tietoturvahaavoittuvuuksia ohjelmis-
toissa sekä varautua ja reagoida käynnissä oleviin kyberloukkauksiin. Mi-
tä kattavampi tilannekuva on, sitä paremmin se palvelee. Kyberturvalli-
suuskeskuksen tilannekuvassa on puutteita, jotka heikentävät sen laatua. 
Tietoturvaloukkausten kohteeksi joutuneilla ei ole velvollisuutta ilmoittaa  
Kyberturvallisuuskeskukselle tietoturvaloukkauksista. Aukkoja on myös 
teknisissä menettelyissä, joilla valtionhallinnon palveluihin kohdistuvia 
kyber loukkauksia havainnoidaan.

Valtioneuvoston tilannekeskus tuottaa valtion johdon tilannekuvaa. 
 Tilannekeskus käsittelee myös kybersuojaukseen tai sen pettämiseen liitty-
viä ongelmia, jos ongelma vaikuttaa johonkin elintärkeään toimintaan. Val-
tion ylimmän johdon tilannekuvassa näkyvät kybersuojauksen vakavat ja 
laajavaikutteiset ongelmat, mutta pienempien ongelmien yhteisvaikutusta 
ei voida analysoida valtioneuvoston tilannekuvakeskuksessa.

Yksittäiset viranomaiset joutuvat usein täydentämään omaa kyber-
suojauksen tilannekuvaansa omin toimin. Ne katsovat, että kattavammat 
keskitetyt palvelut olisivat tehokkaampi tapa muodostaa tilannekuva.

Puutteet tilannekuvatiedoissa voivat haitata kyberloukkauksiin rea-
gointia. Tilannekuvaa kyberloukkauksista jaetaan joissakin tilanteissa vain 
ongelmien selvittämisen yhteydessä ja silloinkin rajatusti. Valtionhallin-
non keskitettyjen palvelujen ylläpitäjän reagoinnissa uusiin haavoittuvuus-
tietoihin on viiveitä.

Kyberturvallisuuden tilannekuva muodostuu tiedoista, joiden avul
la voidaan estää kyberloukkausyritysten onnistuminen ja selviytyä 
kyber loukkaustilanteista. Uhkatieto on tietoa palveluihin kohdistuvis
ta uhkista, esimerkiksi tieto siitä, että johonkin palveluun aiotaan teh
dä palvelun estohyökkäys. Loukkaustieto on tietoa kyberloukkauksista, 
joita on tehty palveluihin. Haavoittuvuustieto on tietoa haavoittuvuuk
sista, joita on havaittu jonkin ohjelmiston jossakin versiossa.

Kyberloukkauksia havainnoidaan analysoimalla erilaisilla teknisillä 
menetelmillä tietoliikennettä tai laitteistojen ja ohjelmistojen toimin
taa. Loukkaustietoja käytetään hyväksi havainnoinnissa. Mitä katta
vampia ja ajantasaisempia loukkaustietoja on käytettävissä, sitä pa
remmin havainnointi onnistuu.
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Valtion johdon tilannekuva

Valtioneuvoston tilannekeskus 

Poliisi

Puolustusvoimat

Tieto ja kyberturvallisuuden tilannekuva

Kyberturvallisuuskeskus

Virastojen tilannekuvat

Palveluntoimittajien tilannekuvat

Poliisi

Puolustusvoimat

Yritykset

Kvverkosto

Kaupalliset tilannekuvapalvelut

Muut viranomaiset

Kuvio 1: Kybersuojauksen tilannekuvien muodostaminen

3.1 Käytännön menettelyissä 
kybersuojauksen tilannekuvan luomiseksi 
on puutteita

Laajassa tilannekuvassa on aukkoja

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ylläpitää kansallista kyber-
turvallisuuden tilannekuvaa, joka muodostuu CERT-toiminnon, turva-
luokitellun aineiston käsittelyä valvovan NCSA-toiminnon ja Vies-
tintäviraston määräyksiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden avulla 
saataviin tietoihin. Kyberturvallisuuskeskus saa lisäksi tietoja kansain välisen 
luottamus verkoston kautta ja myös vapaaehtoisilta suomalaisilta toimijoil-
ta. Viestintä virasto siis yhdistää valtionhallinnon, elinkeinoelämän huolto-
varmuuskriittisten toimijoiden ja muiden toimijoiden tilannekuvan yhdeksi 
tilannekuvaksi. Kyberturvallisuuskeskus saa tietoja myös Puolustusvoimilta 
ja poliisilta. Puolustus voimien kyberosasto toimii osana Puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmäkeskusta. Kyberosasto suojaa Puolustusvoimien tieto-
verkkoja ja -palveluita sekä kehittää kyberpuolustusta. Osasto ylläpitää Puo-
lustusvoimien kybertilannekuvaa. Tietoverkkorikollisuuden tilannekuvaa 
pitää yllä keskusrikospoliisin kyberrikosten torjuntakeskus.

Kyberturvallisuuskeskus pitää 
yllä kansallista tilannekuvaa 
kyberturvallisuudesta
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Organisaatioita ei ole velvoitettu ilmoittamaan kyberloukkauksista tai 
tekemään rikosilmoitusta. Jotkin organisaatiot, kuten Valtori, tekevät ha-
vaitsemistaan kyberloukkauksista aina heti ilmoituksen Kyberturvallisuus-
keskukselle. Kaikista kyberloukkauksista ilmoituksia ei kuitenkaan tehdä. 
Syynä voi olla esimerkiksi pelko, että organisaation maine kärsisi, jos tieto 
kyberloukkauksesta tulisi julkisuuteen. Kyberturvallisuuden tilannekuvan 
kattavuus heikkenee tekemättä jääneiden ilmoitusten takia. Käytännön esi-
merkkinä ongelmasta on valtionhallinnon organisaatioon eräänä perjantai-
na alkanut palvelunestohyökkäys, josta ei jaettu tietoa Valtorille. Vastaava 
hyökkäys Valtorin palveluun alkoi maanantaina ja esti verkkopalvelun käy-
tön. Jos Valtori olisi saanut tiedon ensimmäisestä hyökkäyksestä, se olisi 
voinut käynnistää tehostetun suojauksen ja palvelukatko olisi voitu välttää.

28.5.2018 alkaen myös valtionhallintoa velvoittava EU:n tietosuoja- 
asetus ei lisää teknisiä velvoitteita kybersuojauksen järjestämiseksi15. Ase-
tus kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan henkilötietoihin kohdistuvista kyber-
loukkauksista tietosuojavaltuutetun toimistolle. 

Tärkeä työkalu operatiivisen tilannekuvan muodostamisessa on Kyber-
turvallisuuskeskuksen vuonna 2012 käyttöön otettu tietoturvaloukkausten 
havaintojärjestelmä Havaro. Kyberturvallisuuskeskus on saanut pitkään 
tieto turvaloukkausten tunnistetietoja esim. teleyrityksiltä, muilta yrityk-
siltä ja kansainvälisen luottamusverkoston kautta ulkomailta. Aikaisem-
min kansainvälisen verkoston kautta saatuja tunnistetietoja ei kuitenkaan 
aina voitu jakaa Suomessa kaikille niistä hyötyville tahoille, koska tunniste-
tietojen luovuttaja ei antanut jakamiseen lupaa. Havaro-järjestelmään nä-
mäkin tunnistetiedot voidaan viedä.

Havaro perustuu sensoreihin, jotka ovat organisaation oman tieto-
liikenneverkon ja internetin välissä. Kyberturvallisuuskeskuksen etä-
ylläpitämiin sensoreihin viedään päivitetyt tunnistetiedot, ja sensorit 
analysoivat niiden läpi kulkevaa tietoliikennettä. Sensorit tekevät tunnis-
tetietojen perusteella hälytyksiä, jotka Kyberturvallisuuskeskus välittää 
kohde organisaatiolle. Kohdeorganisaatio selvittää ja ratkaisee tilanteen 
itse. Havaron tietoturvaloukkausten tunnistetiedot ovat olleet Kyber-
turvallisuuskeskuksen mukaan merkittävästi parempia kuin vastaavissa 
kaupallisissa palveluissa, ja  Havaro-palveluiden käyttäjät ovat vahvistaneet 
tämän. Havaro-toiminnasta on tehty asiakaskysely, jonka mukaan kohde-
organisaatiot ovat toimintaan tyytyväisiä. Myös tarkastuksessa haastatel-
lut olivat tätä mieltä.

Valtionhallinnon palveluiden tietoliikenteen havainnointi Havaro-jär-
jestelmällä ei ole vielä kattavaa. Vuonna 2016 Havarolla havaittiin valtion-
hallinnossa yli 200 vakavaksi luokiteltua tietoturvaloukkausta, jotka olivat 
käytännössä pääosin työaseman haittaohjelmatartuntoja.

Valtioneuvoston tilannekeskus (VN-TIKE) tuottaa valtion johdon tilan-
nekuvaa niin maailmalla käytävistä kriiseistä kuin kansallisista poikkeus - 
ja häiriötilanteista. Myös kybersuojaukseen tai sen pettämiseen liittyviä 
ongelmia käsitellään, jos ongelma vaikuttaa johonkin elintärkeään toimin-
taan. Elintärkeiksi toiminnoiksi on määritelty valtion johtaminen, kansain-
välinen toiminta, Suomen puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talouden ja 
infrastuktuurin toimivuus, väestön toimeentuloturva ja toimintakyky sekä 
henkinen kriisinkestävyys. Tilannekuva muodostetaan tilannekeskuksessa 
ja jaetaan kaikille valtioneuvoston jäsenille. VN-TIKE pyrkii analysoimaan 
tapahtumia pitkällä aikajaksolla ja arvioimaan valtiotasolla esimerkiksi si-

Kohteiksi joutuneet 
organisaatiot eivät aina ilmoita 
kyberloukkauksista, minkä vuoksi 
tilannekuvaan jää aukkoja

Kyberloukkausten havainnoinnin 
kattavuudessa on aukkoja

Valtion ylimmän johdon 
tilannekuva sisältää 
vakavat ja laajavaikutteiset 
kybersuojauksen ongelmat
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tä, testataanko kyberloukkauksilla Suomen järjestelyjä ja ovatko ongelmat 
tahallisia ja Suomeen kohdistettuja. Näistä tehdään analyysejä ja muodos-
tetaan strategista tilannekuvaa.

VN-TIKE saa kyberturvallisuuteen liittyviä tietoja Viestintäviraston 
Kyber turvallisuuskeskukselta, VIRT-toiminnalta, poliisilta, Puolustus-
voimilta ja muilta viranomaisilta. VN-TIKE saa tietoja vain vakavista ja 
laaja vaikutteisista ongelmista, joten pienempien ongelmien yhteis vaikutusta 
ei VN-TIKE-tasolla voida analysoida.

Valtorille on keskitetty valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-
palvelut, ja siten Valtorilla on keskeinen rooli myös kyberloukkausten ha-
vainnoinnissa ja operatiivisen tilannekuvan muodostamisessa. Valtorin SSOC 
(Security and Service Operations Center) on teknisiä tietoturvapoikkeamia 
hallinnoiva tietoturvavalvomo. 

Rakenteet Valtorin hallinnoimien palvelujen kybersuojauksen operatiivi-
sen tilannekuvan muodostamiseksi on luotu. Valtorin tietoturva loukkausten 
havainnointijärjestelmä seuraa verkon sisäistä ja internetverkkoon suun-
tautuvaa liikennettä. Käytettävä järjestelmäkokonaisuus luo automaatti-
sesti hälytyksiä havaitessaan mahdollisesti poikkeavaa tai haitallista liiken-
nettä. SSOC kokoaa hälytykset sekä pystyy keräämänsä muun uhkatiedon 
avulla reagoimaan tietoturvapoikkeamiin ja ratkaisemaan uhkatilanteet yh-
teistyössä toimittajien ja asiakasorganisaatioiden tietoturvavastaavien kans-
sa. SSOC analysoi uhkat ja toimittaa toimintasuositukset ja ohjeet asiakas-
organisaatioiden tietoturvavastaaville.

Valtori havainnoi kyberloukkauksia verkko- ja järjestelmä ympäristöissään 
Kyberturvallisuuskeskuksen Havaro-havainnoinnin lisäksi useilla eri tavoil-
la. Kyberloukkausten havainnointi ei kuitenkaan kata kokonaan kaikkia Val-
torin hallinnoimia palveluja.

Valtorin teknisissä menettelyissä on puutteita, jotka heikentävät kykyä 
hahmottaa tilannekuvaa ja havaita muutoksia tilannekuvassa. Havainnointi-
menettelyjä ei ole resurssien puutteen takia arvioitu kattavasti. Havainnointi-
menettelyjen kehittämistä ja uusien työkalujen käyttöönottoa haittaavat 
samat käytännön rahoitusongelmat kuin Valtoriin keskitettyä tietoturvan 
kehittämistä yleensä.

Virastokohtaisten tilannekuvien ylläpito tehostuisi keskitettyjä 
palveluja parantamalla

Valtion toimialasidonnaisia palveluita (TOSI-palvelut) hallinnoidaan vi-
rastoissa ja toimialojen omissa ICT-palvelukeskuksissa. Yksittäisillä vi-
ranomaisilla on yleensä oma tilannekuva vastuullaan olevista palveluista. 
 TOSI-palveluilla ei ole keskitettyä tietoturvavalvomoa, vaikka Valtorin SSOC 
olisi luonteva taho valvomaan erityisesti Valtorin hallinnoimia tai hankki-
mia palvelinalustoja. Palveluista vastaavien tilannekuvia tukevat käytettä-
vissä olevat laajemmat tilannekuvat.

Valtori ei ole pystynyt raportoimaan vanhojen eikä uusien palveluiden 
tietoturvatilanteesta kattavasti. Ongelma on syntynyt pitkälti siitä, että Val-
torille siirtyneitä palveluita on liikaa nykyresursseilla hallinnoitaviksi. Tätä 
nykyä esimerkiksi ministeriöiden tietohallintoa hoitavalla VNHY:llä ei ole 
kuvaa kaikkien palveluiden tietoturvatilanteesta eikä se pysty tekemään 
kunnollista riskianalyysiä palveluiden kybersuojauksesta eikä kertomaan 
tilanteesta palveluiden peruskäyttäjille.

Kybersuojauksen pienempien 
ongelmien yhteisvaikutusta 
ei voida analysoida valtion 
johdon tilannekuvassa

Kyberloukkausten havainnointi 
ei kata kaikkia Valtorin 
hallinnoimia palveluita

Valtorin kyberloukkausten 
havainnointimenettelyjä 
ei ole arvioitu ja otettu 
käyttöön kattavasti

Vastuulliset eivät saa 
riittävästi tietoa palveluiden 
tietoturvatilanteesta
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Väestörekisterikeskuksen (VRK) oma kyberturvallisuuden  tilanne  k uva 
on pirstaloitunut ja muodostuu pitkälti omien työkalujen ja ohjelmisto-
kehittäjien avulla. Reaaliaikaisen kyberturvallisuuden tilannekuvan muo-
dostamisessa Kyberturvallisuuskeskuksen rooli on keskeinen, mutta Kyber-
turvallisuuskeskus havainnoi lähinnä työasemaverkkoliikennettä, joten 
se ei juurikaan auta VRK:n toimialasidonnaisten palvelujen näkökulmas-
ta. VRK:n mukaan Valtori ei ole onnistunut tuottamaan riittävää tilanne-
kuvaa toimialariippumattomista (TORI) palveluistaan asiakas virastoille 
ja Kyberturvallisuuskeskukselle. Valtorin tietoturvavalvomon (SSOC) ja 
Kyberturvallisuus keskuksen näkyvyydessä VRK:n TOSI-palveluihin on pal-
jon kehitettävää. VRK:lla pitäisi olla käytössä tietoturvavalvomo tyyppinen 
palvelu, eikä Valtorin SSOC vielä kata riittävän laajasti VRK:n palveluja. Myös 
 Trafi ja Oikeusrekisterikeskus toivovat Valtorin SSOC-palvelulta laajempaa 
toimialasidonnaisten palvelujen valvontaa. VRK:n mukaan valtion tietoturva-
valvomotoiminta olisi kustannustehokasta keskittää Valtorin SSOC-toimin-
toon. VRK katsoo, että jos asiakasmaksuilla tapahtuva rahoitus ei mahdol-
lista laajempaa toimintaa, ratkaisuna voisi olla keskitetty rahoitus. 

Trafin tilannekuva on Kyberturvallisuuskeskuksen varassa, eikä se ole 
Trafin mielestä riittävän ajantasainen. Trafin mukaan saatavilla olisi palve-
luja, jotka voisivat tarjota laajempaakin reaaliaikaista haavoittuvuus dataa, 
mutta seurattavien ohjelmistojen määrän takia Trafin resurssit riittävät 
vain Kyberturvallisuuskeskuksen viestien läpikäyntiin. Trafi ylläpitää itse 
tilannekuvaa oman ympäristönsä haavoittuvuuksista. Trafin käyttöpalvelu-
toimittaja Tieto seuraa myös hallussaan olevien laitteiden ja ohjelmisto-
jen haavoittuvuuksia, tekee niihin päivityksiä Trafilta luvan kysyttyään ja 
raportoi Trafille, jolloin Trafilla pysyy ajantasainen tilannetieto. Valtori ei 
nyt  toimita Trafille tietoa haavoittuvuuksista. Valtorin rooli Trafin palvelu-
ympäristöissä rajoittuu toistaiseksi pitkälti sopimushallintoon.

Valtakunnanvoudinvirastossa teknisen tietoturvan ja myös kyber-
suojauksen käytännön hoitaminen on siirretty sopimuksin Oikeusrekisteri-
keskuksen (ORK) ja toimittajien vastuulle. ORK katsoo, että sen kyber-
turvallisuuden tilannekuva ei ole riittävän kattava. Tarkan tilannekuvan 
muodostamiseksi kaikkien valtionhallinnon organisaatioiden pitäisi tehdä 
ilmoituksia Kyberturvallisuuskeskukselle, mutta nyt vain Valtori ilmoittaa 
kaikista tietoturvatapahtumista. Tilannetulkinta on ORK:n kannalta pirs-
taleista, ja tarvittaisiin enemmän keskitettyä palvelua, esimerkiksi Valtorin 
SSOC:ilta. ORK ei havainnoi hyökkäyksiä itse juuri lainkaan vaan nojaa Val-
torin ja Kyberturvallisuuskeskuksen palveluihin.

3.2 Puutteet tilannetiedoissa haittaavat 
kyberloukkauksiin reagointia

Puutteet laajoissa tilannekuvissa haittaavat reagointia

Valtioneuvoston tilannekeskuksen (VN-TIKE) tuottamaan valtion joh-
don tilannekuvaan sisältyvät myös kyberturvallisuuteen vaikuttavat va-
kavat ja laajavaikutteiset tilanteet. Tätä tilannekuvaa käsitellään valmius-
päällikkökokouksessa. Kybersuojaukseen liittyviä tilanteita käsiteltiin 
vuonna 2016 valmiuspäällikkö- ja valmiussihteerikokouksissa tarkoituk-

Valtorin SSOC palvelee 
asiakkaita vielä melko suppeasti 
tilannekuvan muodostamisessa

VRK katsoo Valtorille keskitettyjen 
tietoturvakontrollien ja SSOC:n 
rahoitusongelmien olevan yksi 
syy VRK:n pirstaloituneeseen 
kyberturvallisuuden tilannekuvaan
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sena tilanne tiedon jakaminen, eikä päätösesityksiä toimivaltaisille viran-
omaisille  tarvittu.  Mahdolliset puutteet Kyberturvallisuuskeskuksen vä-
littämässä tilannekuvassa eivät aiheuttaneet ongelmia tässä käsittelyssä. 

Kyberturvallisuuskeskus reagoi toimia vaativiin tilanteisiin. Uusi 
 haavoittuvuustieto viestitetään ennalta määritellyllä menettelyllä, jolloin 
 järjestelmien ylläpitäjät voivat estää päivityksillä tai muilla  menettelyillä 
 haavoittuvuuden hyväksikäytön kyberloukkauksiin. Kyberturvallisuus-
keskus tiedottaa tilanteesta, käynnistää tarvittavat selvitykset ja kutsuu 
koolle VIRT-kokouksen. VIRT-kokoukseen kutsutaan tarvittavat viran-
omaiset. Kokouksessa viestitään tilanteesta ja tarvittavista suojaustoimista 
sekä keskustellaan tilanteen hoitamisesta. Kyberturvallisuuskeskus  välittää 
 Havaro-hälytykset kohdeorganisaatiolle, joka selvittää ja ratkaisee tilan-
teen itse.

Viranomaisten hallinnonalarajat ylittävä yhteistoimintaverkosto VIRT 
(Virtual Incident Response Team) varmistaa sujuvaa yhteistyötä poikkeama-
tilanteissa. Kyberturvallisuuskeskus kutsuu VIRT-koordinointi kokouksen 
koolle akuutin tietoturvatilanteen käsittelemiseksi. Näitä kokouksia käyte-
tään tilanteen hallinnoinnin lisäksi akuutin tilannekuvan viestintään VIRT-
verkoston kautta. Tämä täydentää VIRT-koordinointikokouksiin osallis-
tuvien organisaatioiden tilannekuvaa. Jos kyberloukkauksen kohteeksi 
joutunut organisaatio ei halua, että tietoa loukkauksesta julkistetaan, tilan-
netta käsitteleviin VIRT-kokouksiin kutsutaan vain ne organisaatiot, joita 
akuutti tilanne koskee. 

Valtorin operatiivista tilannekuvaa ylläpidetään SSOC:issa, joka myös 
reagoi poikkeamahavaintoihin ja käsittelee ne. Valtori hallinnoi omien kes-
kitettyjen TORI-palveluidensa lisäksi suurta määrää sille hallinnoitavaksi 
siirtyneitä palveluja. Palvelujen määrän vuoksi tilannetieto ohjelmistois-
ta ja ohjelmistoversioista ei ole tätä nykyä reaaliaikainen. Haavoittuvuus-
tiedon saamisen jälkeen kestää jonkin aikaa varmistaa, että kaikissa ym-
päristöissä on tehty tarvittavat päivitykset. Esimerkiksi toukokuussa 2017 
 maailmanlaajuisen lunnashaittaohjelmahyökkäyksen (WannaCry) yhtey-
dessä kesti useita päiviä varmistaa kaikkien palvelujen päivitykset. Tar-
vittavien päivitysten viivästyminen voi pahimmillaan mahdollistaa kyber-
loukkauksen onnistumisen.

Valtorille on tulossa osana toiminnanohjausjärjestelmää (ITSM) kon-
figuraatioiden hallintajärjestelmä (CMDB). Kun CMDB on otettu käyt-
töön, se saattaa parantaa tilannetta merkittävästi. Edellytyksenä toki on, 
että useimpien  ohjelmistojen versio- ja päivitystietoja pystytään ylläpitä-
mään CMDB:ssä. CMDB on tarkoitus antaa käyttöön myös Kyberturval-
lisuuskeskukselle. Kyberturvallisuuskeskuksella on joskus mahdollisuus 
saada haavoittuvuustietoja ennen niiden julkistamista. CMDB:stä Kyber-
turvallisuuskeskus näkisi, onko Valtorilla käytössään haavoittuvia versioi-
ta ohjelmistoista, ja se voisi kehottaa tekemään päivityksen joutumatta kui-
tenkaan paljastamaan vielä ei-julkista tietoa haavoittuvuudesta. 

Viranomaisten oman tilannekuvan ylläpito on tärkeää

Kyberturvallisuuskeskuksen operatiivinen tilannekuva kattaa lähin-
nä työasemapalveluja eikä juurikaan palvele Väestörekisterikeskuksen 
tai Trafin tuottamia palveluja. VRK ja Trafi kokoavat itse tilannekuvaa 
 omista  palveluistaan ja reagoivat poikkeamatilanteisiin sen pohjalta. Omat 

Tilannekuvaa kyberloukkauksista 
jaetaan joskus vain ongelmien 
selvittämisen yhteydessä 
ja silloinkin rajatusti

Valtori reagoi 
haavoittuvuustietoihin 
osin viiveellä

Esimerkkiviranomaiset 
reagoivat omien palveluidensa 
poikkeamiin pitkälti oman 
tilannekuvansa pohjalta
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 tilannekuvat ovat  palvelleet tässä toistaiseksi hyvin. Oman henkilöstön käyt-
tämien työ asemapalvelujen kybersuojauksessa nojaudutaan Valtorin palve-
luihin ja Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvaan. 
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4 Onko reagointikyky 
kyberloukkauksiin riittävä?

Valtionhallinnon kybersuojauskykyä on pyritty rakentamaan suunnitelmal-
lisesti, mutta toteutuksessa on puutteita. Kybersuojauksen järjestämisen oh-
jauksen vastuut ja rakenteet on määritelty ja ne toimivat. Valtionhallinnon 
kybersuojauksen keskitettyjä järjestelyjä kehitetään erilaisilla hankkeilla. 

Valtionhallinnon ICT:n organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet kyber-
suojauksen järjestelyihin. Valtoriin on keskitetty kybersuojauksen hallin-
nollisia ja käytännön toimia. Valtorin käynnistysvaihe on pitkittynyt suun-
nitellusta, ja sen aikana on ollut vaikeuksia pitää kybersuojauksen järjestelyt 
alkuperäisellä tasolla. Valtoriin keskitetyn kybersuojauksen kehittäminen 
on ollut hankalaa. Valtorilla ei ole ollut tarpeeksi resursseja arvioida tilan-
netta ja kehitystoimia. Kehitystoimien rahoittaminen on käytännössä osoit-
tautunut vaikeaksi.

Kybersuojauksen toimivuuden varmistamisessa on kehitettävää. Kyber-
loukkauksiin reagointia ja niistä toipumista ei harjoitella kattavasti. Poik-
keustilanteita on harjoiteltu sekä koko hallinnon tasolla että yksittäisten 
viranomaisten palvelujen osalta. Harjoituksissa on keskitytty arvioimaan 
harjoitusskenaarioiden pohjalta, kuinka tilanteen käsittely etenisi, teke-
mättä juurikaan teknistä harjoittelua. 

Palveluiden tietoturva-auditoinneilla todennetaan kybersuojauksen 
riittävyyttä. Valtoriin keskitettyjen palvelujen kybersuojausta ei ole saatu 
aina varmistettua tietoturva-auditoinnein ennen palvelun käyttöönottoa.

Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen hallinnan operatiivista joh-
tamista ei ole suunniteltu ja vastuutettu. Myös keskitettyyn operatiiviseen 
johtamiseen tarvittavat palvelujen tiedot ovat puutteellisia.

4.1 Kybersuojauskykyä on pyritty 
rakentamaan suunnitelmallisesti, mutta 
toteutuksessa on puutteita

Kybersuojauksen rakentamisen ohjauksen vastuut ja rakenteet 
toimivat

Valtionhallinnon virastojen sähköisten palvelujen kybersuojauksen 
 järjestelyjä ja kybersuojauksen keskitettyjä toimintoja ohjaa osana tieto-
turvallisuuden ohjausta valtiovarainministeriö. Palveluja tarjoavia virastoja 
ohjaavat myös niiden omien hallinnonalojen ministeriöt. Palveluja tuottavat 
virastot vastaavat kybersuojauksen asianmukaisuudesta ja kustannuksista.
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Kuvio 2: Sähköisten palvelujen kybersuojauksen järjestelyjen ohjaus

Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan valtiovarainministeriön toi-
mialaan kuuluvat valtionhallinnon tietohallinnon ohjauksen, sähköisen 
asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet sekä valtion ja kuntien 
tieto hallintoyhteistyö16. Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleistä ke-
hittämistä ja yhteensovittamista sekä valtion tietoturvallisuuden ohjausta 
 koskevien asioiden valmisteluvastuu on osoitettu valtiovarainministeriön 
julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniselle toiminnolle eli JulkICT-toi-
minnolle17.  Poikkeusoloissa valtiovarainministeriö voi valmiuslain 15. luvun 
105. pykälän mukaan määrätä valtion tietohallinnon, tiedonkäsittelyn, säh-
köisten palveluiden, tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden järjestämisestä. 

Valtiovarainministeriön yhtenä tavoitteena on parantaa julkisen hallin-
non toiminnan jatkuvuutta, riskien hallintaa ja laatua kehittämällä tietotur-
vallisuutta ja varautumista. Tavoitteena on, että julkisen hallinnon tiedot 
ovat tarkoituksenmukaisesti suojattuja ja käytettävissä ja että viranomais-
ten toimintakyky säilyy kaikissa oloissa. Vuosien 2015 ja 2016 valtion ta-
lousarvioiden mukaan valtiovarainministeriön asettamiin valtionhallinnon 
ICT-kehittämisen vaikuttavuustavoitteisiin sisältyvät muun muassa opera-
tiivisen reagointikyvyn kehittäminen ja tietoturvallisuustoiminnan vaikut-
tavuuden lisääminen.

JulkICT-toiminnon tieto- ja kyberturvallisuusyksikkö ohjaa erityisesti 
Valtorin kybersuojauksen järjestämistä TORI-, TUVE- ja KAPA-lakien poh-
jalta18. Varautumista, valmiutta ja tietoturvallisuutta pyritään ohjaamaan 
mahdollisimman yhdenmukaisesti. Yleisiä ohjeita annetaan VAHTI-työssä.

JulkICT voi käynnistää hankkeita tietoturvallisuuden kehittämiseksi. 
Kybersuojauksen kehittämisen kannalta keskeinen hanke on ollut valtion 
ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanke (SecICT), joka 
kehitti vuosina 2013–2016 valtion kykyä ehkäistä ja hallita vakavia tieto turva- 
ja kyberhäiriötilanteita. SecICT-hankkeessa käynnistettiin VIRT-toiminta, 

Valtionhallinnon kybersuojauksen 
keskitettyjä järjestelyjä 
kehitetään erilaisilla hankkeilla
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laajennettiin Viestintäviraston CERT-palvelut valtionhallintoon, laajennet-
tiin Viestintäviraston kyberloukkauksien havainnointipalvelu (Havaro) kat-
tamaan Valtorin työasemapalvelu, muodostettiin kokonaiskuva laajojen ja 
vakavien häiriötilanteiden hallinnasta, tutkittiin ja kehitettiin tilanne kuvaa 
sekä harjoiteltiin kehitettyjä toimintoja ja palveluja vuoden 2016 kansalli-
sessa kyberharjoituksessa.

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAH-
TI) toimii julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämises-
tä ja ohjauksesta vastaavien organisaatioiden yhteistyö-, valmistelu- ja 
koordinaatio elimenä. JulkICT-toiminto vastaa VAHTIn toiminnasta ja 
sen tuloksellisuudesta. Yksi VAHTIn keskeinen tehtävä on laatia ja julkais-
ta hallinnolle tietoturvaohjeita, joissa ohjeistetaan myös kybersuojauksen 
järjestämistä. VAHTI-ohjeet eivät ole velvoittavia, mutta haastattelujen mu-
kaan VAHTI-ohjeita pyritään noudattamaan ja esimerkkiorganisaatiot oli-
vat tutustuneet ohjeisiin ja hyödyntäneet niitä.

VAHTI-ohjeet ovat tarkkuustasoltaan vaihtelevia ja kohdistuvat mo-
nenlaiseen toimintaan. Ohjeita on julkaistu jo yli kymmenen vuoden ajan, 
ja niitä on sekä luku- että sivumääräisesti paljon. Ohjeiden hyödyntäminen 
ei ole tämän vuoksi aina helppoa, ja tiettyyn järjestelyyn liittyviä ohjeita voi 
olla hankala löytää. VAHTI-ohjeita on kritisoitu siitä, että ne eivät kaikin 
osin vastaa valtionhallinnon ICT:n organisoinnin nykytilannetta eikä ohjei-
den tarkkuustaso palvele kunnolla toiminnan järjestämistä. Kyber suojausta 
koskevat VAHTI-ohjeiden kohdat eivät kuitenkaan sinänsä ole risti riitaisia 
tai vanhentuneita19.

Valtiovarainministeriö on asettanut tietohallinnon kehittämis- ja 
koordinaatio ryhmän (TIETOKEKO), ja sen edustaja toimii myös ryhmän 
puheenjohtajana. Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmässä on 
nimetty jäsen jokaiselta hallinnonalalta ja eduskunnasta. Jäsenet ovat pää-
osin tietohallintojohtajia tai -päälliköitä. Yksi TIETOKEKOn tehtävistä on 
ohjata ja seurata tieto- ja kyberturvallisuuden sekä varautumisen toimeen-
panoa valtionhallinnossa sekä tehdä tätä koskevia esityksiä. Vuoden 2016 ai-
kana TIETOKEKOn käsittelyyn ei noussut kybersuojaukseen liittyviä asioita.

Valtiovarainministeriön tukena julkisen hallinnon tietohallinnon 
 ohjauksessa ja julkisen hallinnon viranomaisten yhteistyöelimenä toimii 
julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA. JHS-järjes-
telmän mukaiset suositukset koskevat valtion- ja kunnallishallinnon tieto-
hallintoa. Neuvottelukunta on valtion viranomaisten, Kansaneläkelaitok-
sen ja kunnallisten viranomaisten pysyvä yhteistyö- ja neuvotteluelin. 
Neuvottelu kunnassa voi tarvittaessa olla myös muiden julkisen hallinnon 
tieto hallinnon edistämiseen osallistuvien toimijoiden edustajia. JUHTAn 
tehtävistä on säädetty laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta20 
ja valtioneuvoston asetuksessa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelu-
kunnasta21. JUHTA:n laatimat JHS-suositukset ohjeistavat myös kybersuo-
jauksen järjestämistä22. Kybersuojaukseen liittyvissä JHS-ohjeissa viitataan 
usein VAHTI-ohjeisiin. JHS-suositukset eivät ole velvoittavia. Tarkastuk-
sen esimerkki viranomaiset eivät olleet käyttäneet JUHTA-ohjeita järjes-
täessään palveluidensa kybersuojausta.

Vuonna 2010 voimaan tullut tietoturvallisuusasetus23 ja siihen liittyvä 
tietojen luokittelu ovat saaneet aikaan sen, että valtionhallinnon organisaa-
tioissa on systemaattisesti kehitetty tietoturvallisuuden järjestelyjä. Tarkas-
tuksen kaikkien esimerkkivirastojen tulosohjauksessa on ollut vielä vuosi-

Viranomaiset hyödyntävät 
VAHTIohjeita kybersuojausta 
järjestettäessä

Tietoturvallisuusasetus 
on ollut keskeinen 
viranomaisten kybersuojausta 
kehittävä ohjaustoimi 



36

na 2014–2016 tietoturvallisuuden kehittämiseen liittyviä tulostavoitteita, 
ja niillä on ollut merkitystä myös kybersuojauksen kehittämisessä. VAH-
TI-ohjeistuksen ja koko VAHTI-toiminnan asema ja merkitys on kasvanut 
tietoturva-asetuksen toimeenpanon yhteydessä.

Turvallisuuskomitea edistää osaltaan kybersuojauksen kehittämistä. 
Turvallisuuskomitea on puolustusministeriön yhteydessä toimiva kokonais-
turvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen 
yhteistoimintaelin. Turvallisuuskomitea seuraa ja sovittaa yhteen kyber-
turvallisuusstrategian24 toimeenpanoa. Kyberturvallisuusstrategiassa mää-
ritellään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan kyber-
toimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus.

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmassa 201425 oli myös 
valtionhallinnon kybersuojauksen järjestämiseen keskeisesti liittyviä 
kehitys toimia. Toimeenpano-ohjelma oli pitkälti kokoelma asiaan liittyviä 
toimi valtaisten viranomaisten toimenpiteitä, jotka on koottu listaksi, eikä 
ohjelmaa johdettu keskitetysti. Toimeenpano-ohjelmaa ei voi johtaa, sillä 
Turvallisuus komitea ei voi velvoittaa tai määrätä toimivaltaisia viranomai-
sia edistämään ohjelman toimenpiteitä. Myös kybersuojaukseen liittyvät 
toimenpiteet ovat toteutuneet vain osittain. Turvallisuuskomitean teke-
män tilannearvion jälkeen toimeenpano-ohjelma päätettiin uusia vuonna 
201726. Uudessa ohjelmassa vastuulliset viranomaiset ovat paremmin sitou-
tuneet tavoitteisiin. Tavoitteena on jatkossa ohjelman vuosittaisen arvioin-
nin yhteydessä seurata tarkemmin sitä, miten toimet etenevät. Seurannan 
avulla tarkentuu kuva myös valtionhallinnon kybersuojauksen tilasta. Ar-
vioinnin yhteydessä Turvallisuuskomitea voi myös muuttaa, lisätä tai pois-
taa ohjelman toimenpiteitä.

Kyberturvallisuuskeskus hoitaa useita keskitettyjä kybersuojausta 
tukevia toimintoja

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen on rakennettu keskitet-
tyjä kybersuojausta tukevia toimintoja. Kyberturvallisuuskeskuksen 
 CERT-toiminnon tehtävänä on ehkäistä tietoturvaloukkauksia ja tiedottaa 
tietoturva-asioista. CERT-toiminto selvittää verkkopalveluihin, viestintä-
palveluihin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja 
niiden uhkia, kerää tietoa tällaisista tapahtumista ja tiedottaa tietoturva-
asioista yleensä. CERT-toiminnan tavoitteena on varmistaa yleisten viestintä-
verkkojen ja viestintäpalveluiden turvallinen ja häiriötön toiminta sekä 
turvata yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. CERT-palvelut antavat apua 
tietoturva- asioissa. Yleisen tietoturvatietouden lisäksi apu voi olla luon-
teeltaan teknistä.

Valtionhallinnolle suunnattua CERT-palvelua nimitetään GovCERT-
palveluksi, ja siitä on tehty sopimus Viestintäviraston ja valtiovarain-
ministeriön kesken. Lisäksi Kyberturvallisuuskeskus tekee haavoittuvuus-
koordinointia, joka epäsuorasti tukee myös valtionhallinnon kybersuojausta. 
Haavoittuvuus koordinoinnin avulla autetaan ohjelmistotoimittajia tekemään 
ja toimittamaan käyttäjille ohjelmistojen haavoittuvuuksien korjauksia.

SecICT-hankkeessa perustettiin viranomaisten hallinnonalarajat ylit-
tävä yhteistoimintaverkosto VIRT (Virtual Incident Response Team) var-
mistamaan sujuva yhteistyö poikkeamatilanteissa ja kehittämään tieto- ja 
kyber turvallisuuspoikkeamiin varautumista. JulkICT vastaa VIRT-toimin-

Kyberturvallisuusstrategian 
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Kyberturvallisuusstrategian 
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nan kehittämisestä, ja Kyberturvallisuuskeskus kutsuu tarvittaessa VIRT-
koordinointikokouksen koolle tietoturvatapahtuman käsittelemiseksi. 
VIRT- kokoukseen kutsutaan tarvittavat viranomaiset. VIRT-kokoukses-
sa jaetaan tietoa tapahtumasta ja tutkinnasta. Kyberturvallisuuskeskus toi-
mii akuutissa tilanteessa yhteyspisteenä ja tukee valtionhallinnon organi-
saatioiden tieto- ja kyberturvallisuuspoikkeamien hallintaa. Tarvittaessa 
Kyber turvallisuuskeskus antaa asiantuntijatukea tilanteen selvittämisek-
si. Viestintävirasto on sopinut näistä tehtävistä valtiovarainministeriön 
kanssa ja saa sopimuksen mukaan rahoitusta tähän toimintaan. Kyber-
turvallisuuskeskuksen ja myös muiden haastateltujen mukaan VIRT-toi-
minta tehosti tietoturvatapausten käsittelyä vuonna 2016.

Kyberturvallisuuskeskuksen arviointitoiminnalla varmistetaan ja edis-
tetään viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelmien tieto-
turvallisuutta. Kyberturvallisuuskeskus voi arvioida viranomaisen pyyn-
nöstä tämän määräysvallassa olevan tai hankittavaksi suunnitteleman 
tieto järjestelmän tai tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden vaati-
muksenmukaisuutta tai tehdä valtiovarainministeriön pyynnöstä selvityksiä 
valtionhallinnon viranomaisten määräysvallassa olevien tietojärjestelmien 
tai tietoliikennejärjestelyjen yleisestä tietoturvallisuudesta27. Viranomaiset 
saavat käyttää tietoturvallisuuden arvioinnissa vain laissa tarkoitettua me-
nettelyä tai sellaista arviointilaitosta, joka on saanut Viestintäviraston hy-
väksynnän28.

Valtionhallinnon ICT:n organisaatiomuutokset ovat vaikuttaneet 
kybersuojauksen järjestelyihin

Valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-palveluiden (TORI) tuotta-
minen on keskitetty Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukseen  (Valtori). 
Samalla myös kybersuojauksen käytännön järjestelyjä on keskittynyt Val-
torille. Valtori yhdistää palvelutuotannossaan itse tuottamaansa ja markki-
noilta hankittua palvelua ja sovittaa palvelut valtionhallinnolle soveltuviksi. 
Laissa valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden järjestämi-
sestä29 säädetään, että palveluntuottajan, toisin sanoen Valtorin, on huoleh-
dittava siitä, että toiminta ja palvelutuotanto jatkuvat mahdollisimman häi-
riöttömästi normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa (15. §). Laissa 
siis asetetaan Valtorille vastuu huolehtia myös palvelujen teknisen kyber-
suojauksen järjestämisestä. Toisaalta palveluja käyttävillä virastoilla on edel-
leen vastuu käyttöönsä hankkimiensa palveluiden tieto turvallisuudesta. 
Tämä aiheuttaa haastattelujen mukaan ainakin periaatteellisia ongelmia 
hahmottaa sitä, kuka kybersuojauksesta käytännössä vastaa. 

Valtorilla on asiakasneuvottelukunta, joka seuraa Valtorin toimintaa, an-
taa palautetta ja tekee aloitteita Valtorin hallitukselle ja toimitus johtajalle. 
Merkittävät palvelujen kehittämiseen liittyvät asiat käsitellään asiakas-
neuvottelukunnassa. Vuonna 2016 asiakasneuvottelukunnan kokouksissa 
käsiteltiin Valtorin toiminnan ja palvelujen tietoturvallisuutta ja mm. so-
vittiin VY-verkon auditointitulosten toimittamisesta pohjaksi asiakkaiden 
omille riskiarvioinneille.

Valtorin riskienhallinnan ja kokonaisturvallisuuden kehittäminen on 
kärsinyt merkittävästi henkilöstövaihdoksista. Riskienhallinnan kehittä-
minen on kesken. Tietoturvallisuuden hallinnan ja jatkuvuudenhallinnan 
prosessikuvaukset on hyväksytty laatujohtoryhmässä, ja riskienhallinnan 

Kyberturvallisuuskeskukseen 
keskitetty arviointi varmistaa 
viranomaisten järjestelmien 
tietoturvallisuutta

Valtorin riskienhallintaprosessin 
kehittäminen on kesken
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prosessikuvauksen laadinta on aloitettu. Palveluissa, prosesseissa ja pro-
jekteissa tehtävä riskienhallinta ei ole ohjeistetusti yhdenmukaista, mutta 
se yhdenmukaistetaan. Nyt jo on alettu käyttää VAHTIn laatimaa työkalua 
(BIA-pohja) riskien vaikutusanalyysissä. Kriittiset riskit on tunnistettu ai-
kaisemminkin, ja tieto niistä on kulkenut, mutta laadittava riskienhallinta-
prosessi formalisoi tämän.

Valtori hallinnoi sille virastoilta ja palvelukeskuksilta siirtyneitä palve-
luita ja Valtorin tuotteistamia TORI-palveluita. Siirtyneet palvelut on tar-
koitus lopettaa siirtymäkauden aikana ja ryhtyä käyttämään TORI-palve-
luita. Siirtymäkaudelle ei ole asetettu määräaikaa. Siirtyneiden palvelujen 
kybersuojauksenkin kehittäminen pyritään pitämään minimissä. Myös siir-
tyneiden palvelujen kybersuojauksen hallinnointi on pitkälti toimittajien 
varassa. Asiakkaille ei ole enää aina raportoitu siirtyneiden palveluiden tie-
toturvallisuudesta samalla tavalla kuin ennen hallinnoinnin siirtymistä Val-
torille. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että suojaustaso olisi heikentynyt, 
mutta palveluista vastuullisille ei pystytä kertomaan tietoturvatilannetta.

Valtion virastojen pitää käyttää Valtorin TORI-palveluita. Valtori rahoit-
taa TORI-toimintansa täysin asiakkailta saatavilla tuloilla30. Jos jotakin tie-
toturvaan liittyvää ominaisuutta ei ole otettu mukaan palveluun alusta läh-
tien ja hinnoittelua tehty sen mukaan, jälkikäteen tietoturvan parannusten 
kustannusten kattaminen on huomattavasti vaikeampaa. Tästä seuraa ongel-
mia kybersuojauksen järjestämiselle. Pääosin yhteisissä palveluissa on kai-
kille sama palvelutaso ja sama hinta, sillä kokonaisuuden tieto turvallisuus 
heikkenisi, jos kaikki asiakkaat eivät olisi samalla tasolla. Poikkeuksellises-
ti joitakin yksittäisiä tietoturvapalveluja voi tilata erikseen. 

Vaikka Valtori tunnistaisi kehittämistarpeen tietoturvallisuudessa, käy-
tännössä sen pitää saada neuvoteltua asiakkaiden hyväksyntä kustannusten 
nousulle ennen kuin kustannuksia aiheuttavaa kehitystyötä voi tehdä. Kaik-
ki asiakkaat eivät välttämättä ole yksimielisiä lisäpanostuksen tarpeesta ei-
vätkä halua maksaa lisää. Tässä keskitetty rahoitus helpottaisi parannuk-
sia. On ollut haasteellista saada tehtyä perusteltujakin kehitystoimia. Jos 
esimerkiksi paremman työasemasuojauksen hankkiminen arvioitaisiin tar-
peelliseksi, kustannus 60 000–80 000 työasemalle olisi helposti miljoonia 
euroja ja kustannusta olisi hyvin vaikea hyväksyä. Vaihtoehtona tälle Valto-
rissa on pohdittu, voisiko työasemia priorisoida. Esimerkiksi kirjaamojen 
työasemille pitää ottaa vastaan eri muodossa olevaa tietoa, ja tämän takia ko. 
työasemat voisi kannattaa suojata paremmin kuin ”normaalit” työasemat. 
Muita työasemia, joiden turvallisuustasoa voisi kannattaa nostaa, ovat esi-
merkiksi ylimmän johdon työasemat, maksuja käsittelevän talous hallinnon 
henkilöstön työasemat ja laajennetuilla oikeuksilla työskentelevän ylläpito-
henkilöstön työasemat. Tällaiseen priorisointiin ja sen kustannusten jaka-
miseen ei ole kuitenkaan päästy.

Vuonna 2016 Valtorin ylläpitämään verkkosivujen julkaisupalveluun 
kohdistuneiden DDOS-hyökkäysten jälkeen Valtori päätti parantaa verkko-
palvelujen suojausta. Nämä tapaukset olivat siis riittävän vakavia kustan-
nuksia lisäävän päätöksen aikaansaamiseksi. Kybersuojaukseen liittyvien 
riskien hallinta on siten reaktiivista, vaikka ennakoivalla riskien hallinnalla 
voitaisiin estää vahinkoja.

Ministeriöiden tietotekniset palvelusopimukset siirrettiin Valtorille 
ja tietohallintovastuut valtioneuvoston kanslian hallintoyksikön (VNHY) 
 tietotoimialalle vuonna 2014. Nyt käynnissä on siirtymävaihe, jonka aikana 

Valtorin käynnistysvaihe on 
venynyt, ja sen aikana on ollut 
vaikeuksia pitää kybersuojauksen 
järjestelyt alkuperäisellä tasolla
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kehittäminen on vaikeaa
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tietoteknisiä palveluita tuottavat pitkälti edelleen vanhat toimittajat ja Val-
tori hallinnoi palvelusopimuksia ja toimittajasuhteita. Sopimustilanne on 
edelleen hankala: vanhat sopimukset on siirretty Valtorille, mutta uuden 
yhtenäisen puitesopimuksen tekeminen on vielä kesken.

VNHY asettaa palveluille myös tietoturvaan liittyvät vaatimukset. Täs-
sä ongelmana on, että ministeriöiden aikoinaan tilaamissa palveluissa vaa-
timukset ovat niitä, joista sopimusta tehtäessä aikoinaan on sovittu. Valto-
rin uusissa palveluissa tietoturvaominaisuudet ovat pääosin samat kaikille 
 asiakkaille, eikä niihin voi vaikuttaa. Valtorin pitkittynyt toiminnan käyn-
nistämisvaihe häiritsi vielä vuonna 2016 yhteistoimintaa VNHY:n kanssa. 
Vastaukset kysymyksiin ovat viivästyneet ja palvelupyyntöihin on reagoitu 
hitaasti, mutta tilanne näyttää parantuneen loppuvuodesta 2016.

Valtori ei ole pystynyt raportoimaan vanhojen eikä uusien palveluiden 
tietoturvatilanteesta kattavasti. Tätä nykyä VNHY:llä ei ole kuvaa kaikkien 
palveluiden tietoturvatilanteesta, eikä se pysty tekemään kunnollista riski-
analyysiä palveluiden toimintavarmuudesta ja kybersuojauksesta eikä an-
tamaan tilannekuvaa palveluiden käyttäjäorganisaatiolle. VNHY:ssä poh-
ditaan parhaillaan tietoturvanäkökulmasta, mitä palveluja on mahdollista 
käyttää mihinkin tarkoitukseen. Jos palveluiden tietoturvatilannetta ei saa 
selvitettyä, VNHY voi joutua pahimmillaan tilanteeseen, jossa se katsoo, et-
tä ei voi käyttää TORI- ja TUVE-laissa käyttövelvoitettuja palveluita vaan 
joutuu hankkimaan poikkeuspäätöksen ostaa palveluita markkinoilta.

VNHY pitää vaikeana tilannetta, jossa valtiovarainministeriön ohjauk-
sessa on määritelty palvelut, joita pitää käyttää, ja vaatimukset, jotka pal-
veluiden pitää täyttää, mutta toteutetut palvelut eivät täytä vaatimuksia. 
Palveluiden keskittämistä Valtorille pidetään VNHY:ssä riskinä, johon tu-
lisi varautua riittävän hyvin. Jos keskitetty palvelu ei esimerkiksi kyber-
loukkauksen takia toimi, toiminta voi lamaantua laajasti.

4.2 Kybersuojauksen toimivuuden 
varmistamisessa on kehitettävää

Vastuulliset eivät saa 
riittävästi tietoa palveluiden 
tietoturvatilanteesta

Kybersuojauksen toimivuutta voidaan varmistaa tietoturva testauksilla, 
auditoinneilla ja harjoittelulla. Palveluita toteuttavien ohjelmistojen 
ohjelmistotestauksella pyritään varmistumaan ohjelmiston kehitys
vaiheessa siitä, että ohjelmistossa ei ole kyberloukkauksia mahdollis
tavia haavoittuvuuksia. Ohjelmistotestauksen lisäksi voidaan testata 
koko palvelun eri ohjelmistoista, varusohjelmistoista ja laitteista koos
tuvaa toimintaympäristöä penetraatiotestauksella, jossa yritetään teh
dä tietoturvaloukkaus tietoliikenneyhteyden kautta palveluun. Tietotur
vaauditoinneilla pyritään varmistumaan siitä, että palvelu täyttää sille 
asetetut tietoturvallisuuteen liittyvät tekniset ja hallinnolliset kriteerit. 
Auditoinnin tekee yleensä ulkopuolinen toimija, ja auditoinnin tulokse
na palvelun tuottaja saa itse käsityksen palvelun tietoturva tasosta ja 
pystyy perustellusti kertomaan siitä myös muille, esimerkiksi palvelun 
käyttäjille. Kyberloukkaustilanteiden harjoittelulla saadaan kuva siitä, 
kuinka hyvin pystytään reagoimaan kyberloukkaus tilanteisiin, ja har
joituksissa saatujen havaintojen avulla voidaan tarvittaessa kehittää 
valmistautumista ja loukkaustilanteen hallintaa.
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Kybersuojauksen järjestelyjen kokonaistilannetta arvioidaan ja 
puutteisiin pyritään reagoimaan

Kyberturvallisuutta varmistetaan JulkICT-yksikössä ja VAHTI- toiminnassa 
arvioimalla järjestelyjen tilannetta koko valtionhallinnon tasolla.  Tarvittaessa 
käynnistetään hankkeita järjestelyjen kehittämiseksi.

JulkICT seuraa kyberturvallisuuden järjestelyjen kokonaisuutta osa-
na valtion tietoturvallisuuden ohjausta koskevien asioiden valmistelu-
vastuuta. VAHTI-johtoryhmä seuraa vuosittain tehtävällä valtion hallinnon 
organisaatioiden tietoturvakyselyllä myös kybersuojauksen järjestelyjä. 
 VAHTI-johtoryhmän vuonna 2016 ensimmäisen kerran tekemä valtionhal-
linnon henkilöstön tietoturvakysely (”tietoturvabarometri”) antaa myös viit-
teitä kybersuojauksen tilasta. VAHTI-johtoryhmän kokouksissa seurataan 
kuukausittain valtionhallinnon kyberturvallisuustilannetta. Tilannekuvaa 
VAHTI saa myös keskusrikospoliisilta ja ulkoministeriön NSA- toiminnasta 
tulevilla tilannekatsauksilla. VAHTI-johtoryhmän jäsenet saavat tietoa ky-
bersuojauksesta ja sen järjestelyistä mutta eivät järjestelmällisesti viesti saa-
maansa tilannetietoa organisaatioissaan. VAHTIn tekemä kokonaistilanteen 
seuranta ja arviointi sekä näistä mahdollisesti seuraavat kehityshankkeet 
korvaavat jossakin määrin tietoturvariskien osalta koko hallinnon kattavan 
ja riskejä kokoavan riskienhallintaprosessin puuttumista.

Havaittujen kybersuojauksen puutteiden korjaamiseksi vaikuttavin kei-
no on JulkICT:n käynnistämät kehittämishankkeet, joista SecICT-hanke on 
yksi esimerkki31. Hankkeiden käynnistäminen ja niiden vieminen suunni-
tellusti läpi vaatii rahoitusta, jota ei aina ole saatu järjestettyä. Esimerkik-
si SecICT-hankkeen kaikkia alkuperäisiä tavoitteita ei saatu toteutettua. 
Hankkeessa oli tarkoitus suunnitella valtionhallinnon kattava tietoturva-
toiminto, joka pystyy reagoimaan kriittisiin ICT-rakenteisiin kohdistuviin 
tietoturva poikkeamatilanteisiin ympäri vuorokauden sekä ehkäisemään val-
tion keskeisiin ICT-palveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia. Erillis-
tä tietoturvatoimintoa ei perustettu, vaan tätä toimintaa pyritään tekemään 
Kyberturvallisuuskeskuksen, Valtorin SSOC-toiminnan ja VIRT- toiminnan 
yhteistyönä.

Kyberloukkauksiin reagointia ja niistä toipumista ei harjoitella 
kattavasti

Kyberturvallisuuden kokonaishallintaa harjoitellaan ja hallinnan tilannet-
ta testataan ja arvioidaan vuosittaisissa, hallinnonalarajat ylittävissä kyber-
harjoituksisssa (KYHA) ja myös osana valtakunnallisia valtionhallinnon 
valmius harjoituksia (VALHA). Lisäksi järjestetään suppeampia yksittäis-
ten tai joidenkin toimijoiden yhteisiä harjoituksia.

KYHA2016-harjoituksessa saatiin kokemuksia erityisesti keskitetyistä 
prosesseista, kuten VIRT-toiminnasta. VIRT-toimintaa harjoitettiin toki 
vuoden 2016 aikana käytännössäkin. Harjoituksessa ei päästä viranomais-
ten oikeiden tuotantojärjestelmien poikkeustilanteiden tekniseen harjoitte-
luun, joten jokaisen pitää järjestää tällainen harjoittelu itse. Tarkastuksessa 
ei havaittu, että tällaiseen olisi päästy, vaan harjoittelua on tehty hallinnolli-
sella tasolla. KYHA2016 yhteydessä huomattiin, että palveluntoimittajia on 
hankala saada mukaan harjoituksiin. Toimittajalle pitäisi maksaa osallistu-
misesta, eikä maksajaa ole helppo löytää. Palvelusopimuksessa kannattaisi 
varautua jonkinlaiseen harjoituksiin osallistumiseen.

VAHTIjohtoryhmän 
keräämää tietoturvallisuuden 
tilannetietoa ei järjestelmällisesti 
viestitä hallinnossa 

Havaittuja puutteita korjataan 
kehittämishankkeilla

Palvelutoimittajien osallistuminen 
ja osallistumisen taso harjoituksiin 
kannattaisi varmistaa jo 
palvelusopimuksia laadittaessa
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VNK on osallistunut myös kansallisiin tietoturvaharjoituksiin ja 
 KYHA-harjoituksiin. Koko valtioneuvoston varautumiseen liittyvä VALHA- 
häiriötilannemalliharjoitus toteutetaan kerran hallituskaudessa. VNK pyrkii 
myös kehittämään vuosittaisia päätöksentekoharjoituksia, joista on vastan-
nut Turvallisuuskomitea. VNK:lla oli syyskuussa 2016 tietoturvaan liittyvä 
harjoitus, jossa harjoiteltiin yhdessä Valtorin kanssa sitä, miten poikkeama-
tilanteessa toimitaan ja mitä tietoa jaetaan. Harjoituksessa oli kaksi skenaa-
riota: palvelunestohyökkäys ja kohdistettu hyökkäys. Tämä harjoitus tähtä-
si VNK:n oman tietoturvan kehittämiseen.

Valtori ei ole tehnyt häiriötilanteiden teknistä harjoittelua, vaan harjoi-
tukset ovat olleet viestintäpainotteisia. Jatkuvuudenhallinnan kehittämisen 
kokonaisuus on ollut vuoden 2016 kesän jälkeen keskeytyksissä resurssi-
pulan vuoksi.

VRK:lla oli vuonna 2016 kaksi kyberturvallisuuden roolipeliharjoitusta. 
Toisessa skenaariona oli palvelunestohyökkäys ja toisessa tietomurto. Muka-
na olivat VRK:n lisäksi Valtori ja Tieto. Harjoitukset koettiin hyödyllisiksi, ja 
niitä tullaan jatkamaan. Tiedon kulku on näissä harjoituksissa havaittu kehi-
tyskohdaksi. VRK on ollut aktiivisesti mukana myös VALHA-harjoituksis-
sa. VRK pyrki vuonna 2016 omassa harjoituksessaan harjoittelemaan myös 
käytännössä järjestelmän vikatilannetta, mutta käyttöpalvelu toimittajaa ei 
saatu tähän mukaan. 

Kybersuojauksen riittävyyttä todentavia tietoturvaauditointeja ei ole 
saatu tehtyä kattavasti 

Valtori pyrkii auditoimaan tuottamiensa palvelujen tietoturvallisuuden. 
Auditoinneilla varmistetaan palvelujen tietoturvallisuuden taso ja toisaalta 
osoitetaan se asiakkaille. Kaikkia palveluja ei ole vielä saatu auditoitua eikä 
asiakkaiden koko palveluketjun kattavia auditointeja ole tehty.

Tätä nykyä ei ole olemassa yhteisiä tietoturvavaatimuksia koko valtion-
hallinnolle. Tämä vaikeuttaa vaatimusten toteutusta ja myös auditointia. 
VAHTI 100 -työn odotetaan yhtenäistävän vaatimusten ohjeistusta. NIS-di-
rektiivin vaikutuksia ei ole Valtorissa pystytty resurssipuutteen takia arvioi-
maan. Varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden kriteeristö (VaVaTu) on 
tieto- ja viestintäteknisen palveluntuottajan korkean varautumisen kritee-
ristö. Valtorin toimintaa on VaVaTu-kriteerien suhteen auditoinut KPMG.

YJA on valtioneuvoston kriisiviestintäportaali, jonka toiminnan on ol-
tava erittäin varmaa. YJA-alustaan kohdistui vuonna 2016 palvelunesto-
hyökkäyksiä, jotka aiheuttivat palvelukatkoja ja palveluiden käyttöhäiriöitä. 
Valtori pystyi reaktiivisesti parantamaan YJA-alustan kybersuojausta.  VNHY 
ei ole saanut Valtorilta riittävästi tietoa, teknisiä kuvauksia ja auditointi-
raportteja pystyäkseen arvioimaan YJA:n toimintavarmuutta ja kyber-
suojausta. Palvelun käyttäjät tarvitsevat tätä tietoa voidakseen arvioida 
palvelun riskitasoa ja mahdollisten toimien tarvetta jäännösriskin pienen-
tämiseksi.

Valtori ei ole pystynyt raportoimaan vanhojen eikä uusien palveluiden 
tietoturvasta kattavasti. VNHY:llä ei ole nyt kuvaa kaikkien palveluiden tie-
toturvatilanteesta, eikä se pysty tekemään kunnollista riskianalyysiä palve-
luiden toimintavarmuudesta ja kybersuojauksesta eikä antamaan tilanne-
kuvaa palveluiden käyttäjäorganisaatioille. 

Valtorin palveluissa on tehty yksittäisten tuotteiden tietoturva-auditoin-
teja, mutta VNK on ottamassa käyttöön kokonaista palveluketjua, jota ei ole 
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saada aina varmistettua ennen 
palvelun käyttöönottoa



42

auditoitu tai auditoinneissa havaittuja puutteita ei ole korjattu. VNK joutuu 
tässä ottamaan riskin, että käyttää palvelukokonaisuutta, joka ei ole tieto-
turvavaatimusten mukainen. VNHY:n osaamisen ja kyvykkyyden mitoitus 
on rakennettu sellaista tavoitetilaa varten, jossa auditointiketjut ovat pitä-
viä ja voidaan luottaa siihen, että vaatimukset on täytetty. Mitoitus ei vas-
taa nykytilaa.

Väestörekisterikeskuksen tietoturvallisuuden  hallintajärjestelmä 
on ollut ISO27001-sertifioitu vuodesta 2004. Sertifiointi ei vielä kata 
  Suomi.fi   -palveluita, mutta myös ne tullaan sertifioimaan. Inspecta on teh-
nyt sertifiointi auditoinnin. VRK:lla on kolmen vuoden sisäisen auditoin-
nin suunnitelma, jossa tekniset auditoinnit hoidetaan ulkoisilla toimeksi-
annoilla. VRK:lla on käytännön ohjeistusta sovelluskehityksen tieto turvasta, 
ja tietoturva- asiantuntijat ovat koko ajan mukana kehittämisessä ja konsul-
toitavissa. Tietoturvatestausta tehdään osana ketterää sovelluskehitystä. En-
nen palvelun käyttöönottoa tehdään tarpeellisin osin tietoturva-auditointi. 
VRK käyttää tietoturvatestaukseen ja -auditointeihin ulkoisia asiantuntijoi-
ta. VRK tekee itse jatkuvasti haavoittuvuusskannauksia omiin palveluihinsa. 
Suomi.fi-palveluiden osalta ohjelmaryhmälle tehdään tietoturvakatsauksia.

Trafilla sertifioitu ISO27001-järjestelmä ohjaa toimintaa, ja se on huo-
mioitu toimittajasopimuksen tietoturvaliitteessä. ISO27001 auditoidaan 
kolmen vuoden syklissä, ja vuonna 2017 tehtiin täysauditointi. Lisäksi  Trafi 
tekee laadun, ympäristön ja tietoturvan sisäisiä auditointeja. Sovelluksiin 
tehdään tietoturvatestaus ennen käyttöönottoa ja jatkossa aina, kun tulee 
sellaisia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tilanteeseen.

Oikeusrekisterikeskus teettää itse palveluiden tietoturva- auditointeja. 
Tarkastuksessa esimerkkipalveluna ollut Uljas auditoitiin vuonna 2016.

4.3 Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen 
hallinnan operatiivista johtamista ei ole 
suunniteltu ja vastuutettu

Valtioneuvoston kanslia vastaa varautumisen kokonaisohjauksesta. Valtio-
neuvoston kanslian vastuulla ovat valtioneuvoston yhteinen tilanne kuva, va-
rautuminen ja turvallisuus sekä häiriötilanteiden hallinnan yleinen yhteen-
sovittaminen. Yhteensovittaminen valtioneuvostossa virkamies tasolla 
tapahtuu ministeriöiden kansliapäällikkö- ja valmiuspäällikkö kokouksissa. 
Yhteensovittaminen koskee varsinkin valtionhallinnon viestintää. Häiriö-
tilanteiden hallintaan liittyvän valmistelun tukena hyödynnetään tarvit taessa 
häiriötilanteen luonteesta riippuen myös Turvallisuuskomitean asiantun-
temusta. Turvallisuuskomitean yhtenä tehtävänä on sovittaa tarvittaessa 
yhteen laajoja ja tärkeitä varautumista koskevia asia kokonaisuuksia, kuten 
valtakunnallisen varautumisen sekä yhteistyömuotojen, toimintamallien, 
tutkimuksen ja harjoitustoiminnan kehittämistä. Valtioneuvoston kansliassa 
toimii valtioneuvoston tilannekeskus, joka tuottaa reaali aikaista turvallisuus-
tapahtumatietoa ja toimivaltaisten viranomaisten tiedoista koottua tilanne-
kuvaa. Valtionjohdon keskitetystä tiedonsaannista ja tilanne kuvatoiminnasta 
ei kuitenkaan ole vielä säädetty lailla.

Jokaisessa ministeriössä on nimetty pää- tai sivutoiminen 
 valmiuspäällikkö. Ministeriön valmiuspäällikkö toimii kansliapäällikön 

Tieto ja kyberpoikkeamien 
hallinta valtionhallinnossa on 
määritelty ja vastuutettu
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apuna varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Valmius päälliköt 
kokoontuvat säännönmukaisesti noin kuukausittain sovittaakseen yhteen 
eri hallinnonalojen välisiä varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Valmius-
päällikkökokouksessa käsitellään myös kybersuojaukseen liittyviä tilanteita, 
mutta käsittely on ollut lähinnä tilannekuvan jakamista. Valmiuspäällikkö-
kokouksen kokoonpanossa on asiantuntijoita ministeriöiden lisäksi eri lai-
toksista ja virastoista. Häiriötilanteissa valmiuspäälliköt voidaan kutsua 
koolle ylimääräiseen kokoukseen. Ylimääräisessä kokouksessa pyritään löy-
tämään kaikkien viranomaisten mahdollisuudet tukea kyseessä olevan kriisin 
ratkaisussa johtovastuussa olevaa hallinnonalaa. Tällainen kokous järjestet-
tiin esimerkiksi toukokuussa 2017 maailmanlaajuisen lunnashaittaohjelma-
hyökkäyksen (WannaCry) takia. Valmiuspäällikkökokouksen puheen-
johtajana toimii valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Turvallisuuskomitean 
sihteeristö toimii valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä. Toimen piteitä 
vaativat asiat voidaan käsitellä myös kansliapäällikkökokouksissa. Nämä ko-
koukset ovat kuitenkin yhteensovittavia, ja toimivaltaiset viranomaiset te-
kevät oman vastuualueensa päätökset.

Valmiussihteeri avustaa valmiuspäällikköä ja toimii hallinnonalansa 
valmius organisaatiossa sekä valmiuspäällikkökokouksen sihteeristössä 
oman hallinnonalansa asiantuntijana ja yhteyshenkilönä. Valmiussihteerit 
kokoontuvat toimintasuunnitelman mukaisesti noin kerran kuukaudessa. 
Valmiussihteerikokouksen kokoonpanossa on asiantuntijoita ministeriöi-
den lisäksi eri laitoksista ja virastoista. Kokouksissa valmistellaan varautu-
miseen liittyviä hallinnonalarajat ylittäviä kokonaisuuksia. Turvallisuus-
komitean pääsihteeri toimii valmiussihteerikokouksen puheenjohtajana ja 
Turvallisuuskomitean sihteeristö kokouksen sihteeristönä.

Useampaan eri hallinnonalaan kohdistuvien laajojen kyber loukkausten 
vastatoimien operatiivista johtamista ei ole suunniteltu ja vastuutettu. 
VIRT-toiminnalla pystytään koordinoimaan yksittäisten kyberloukkaus-
ten vastatoimien hallintaa, mutta tahoa, joka johtaisi laajavaikutteisten 
kyber loukkaustilanteiden käsittelyä ja pystyisi tekemään päätöksiä, ei ole 
määritelty. Vastuu tällaisiin tilanteisiin reagoinnista on valtio neuvostolla, 
mutta operatiivisen johtamisen määrittely, joka kattaisi asiaan liittyvät 
hallinnon alat, virastot, palvelukeskukset ja yksityiset palvelun toimittajat, 
puuttuu.

Toimivaltaisen viranomaisen määrittely voi olla laajoissa kyber-
hyökkäyksissä haastavaa. Kyberloukkaustilanteita selvitetään ja vahinko-
ja korjataan käytännössä samoilla palveluntoimittajien resursseilla. Nä-
mä resurssit eivät hyvin laajassa kyberloukkaustilanteessa todennäköisesti 
riittäisi, ja tarvittaisiin operatiivista johtamista ja priorisointia korjaustoi-
mien suuntaamiseksi. Tilanteessa voi olla eturistiriita kahden eri viraston 
kesken: esimerkiksi kaksi eri ministeriötä on eri mieltä vaikkapa siitä, pi-
tääkö jokin yhteinen palvelu ajaa alas tilanteen hoitamiseksi. Tällaiseen ti-
lanteeseen ei ole määritelty nopeaa operatiivisen tason ratkaisua. Ongelma 
on sama, mutta laajempi, jos ajatellaan koko yhteiskuntaa, sekä julkista et-
tä yksityistä sektoria. 

Koko hallinnon kattavaa riskienhallintaprosessia ei tätä nykyä ole. Pro-
sessi tuottaisi laajan kyberloukkaustilanteen operatiiviseen johtamiseen 
tarvittavat tiedot suojattavien kohteiden kustannusvaikutusten analysoin-
nin, riskianalyysin ja priorisoinnin perusteella. JulkICT on koonnut kes-

Toimivaltaisen viranomaisen 
määrittely voi olla laajoissa 
kyberhyökkäyksissä haastavaa

Operatiiviseen johtamiseen 
tarvittavat tiedot ovat puutteellisia 
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(Kansliapäällikkökokous)
Valmiuspäällikkökokous
(Valmiussihteerikokous)

Päätösesitykset Yhteistyö

Tilannekuva

Kuvio 3: Tieto ja kyberpoikkematilanteiden hallinta

keisistä valtionhallinnon tietojärjestelmistä tietoja, joita voitaisiin käyttää 
jatkuvuussuunnittelun lisäksi ehkä myös priorisointiin laajassa kyber-
hyökkäystilanteessa.

Kyberturvallisuuskeskus palvelee myös kyberloukkausten 
vastatoimissa

Kyberturvallisuuskeskus reagoi tilannekuvansa perusteella toimia vaativiin 
tilanteisiin. Kyberturvallisuuskeskus tiedottaa tilanteesta, käynnistää tar-
vittavat selvitykset ja kutsuu koolle VIRT-kokouksen. Kyberturvallisuus-
keskus kutsuu VIRT-koordinointikokouksen koolle tietoturvatapahtuman 
käsittelemiseksi. VIRT-kokoukseen kutsutaan tarvittavat viranomaiset. 
Kyber turvallisuuskeskus toimii akuutissa tilanteessa yhteyspisteenä ja tukee 
valtionhallinnon organisaatioiden tieto- ja kyberturvallisuus poikkeamien 
hallintaa. Tarvittaessa Kyberturvallisuuskeskus antaa asiantuntijatukea ti-
lanteen selvittämiseksi.

Valtorin tietoturvavalvomo on niukasti resursoitu

Valtorin SSOC (Security and Service Operations Center) on teknisten tieto-
turvapoikkeamien hallintaa tekevä tietoturvavalvomo.  SSOC-valvonta kes-
kittyy nykyään pitkälti VY-verkkoympäristöön (valtion yhteinen tieto-
turvallinen tietoliikenneratkaisu), mutta tarkoitus on etsiä ja käsitellä 
tietoturvapoikkeamia kaikista TORI-palveluista. SSOC:n rooli  tapahtumien 
käsittelyssä riippuu tilanteesta. Jos havainnon tekee Havaro-järjestelmä, 
kyber turvallisuuskeskuksen asiantuntija tarkastaa ja luokittelee havainnon. 
Kyberturvallisuuskeskukselta tieto tulee SSOC:ille. Jos tieto tulee Valtorin 
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omasta havainnointijärjestelmästä, se käsitellään joko SSOC:issa tai se menee 
Valtorin ulkoistetulle analyysitoimijalle, joka tekee tietoturva- analyysiä. Täs-
tä tulee tieto myös SSOC:ille. Käytännössä varsinaisen havaintoon liittyvän 
priorisoinnin ja tehtäväluokittelun tekee Valtori. Tarvittaessa myös Havaro-
järjestelmällä Kyberturvallisuuskeskuksessa tehdylle havainnolle tehdään 
SSOC:issa vielä oma priorisointi. Koska SSOC:illa on kokonais tilanne pa-
remmin hallinnassa, se voi antaa esimerkiksi ulkoistetulle analyysi toimijalle 
analyysi- ja toimenpidepyynnöt siitä, mitä pitää tehdä. Merkittävistä tieto-
turvatapahtumista ilmoitetaan aina Kyberturvallisuus keskukselle. 

SSOC:n henkilöresurssit olivat vuonna 2016 hyvin niukat, käytännös-
sä yksi tekninen henkilö. Valtori on kokenut SSOC-resurssoinnin jokseen-
kin riittäväksi, ja vain loma- ja kiireajat ovat vaatineet erityisjärjestelyjä. 
Toistaiseksi kyberloukkauksia on tapahtunut melko vähän ja ne ovat olleet 
yksittäisiä. Jos lyhyessä ajassa tapahtuisi suuri määrä loukkauksia, nyky-
resursseilla tilannetta tuskin voitaisiin hoitaa tyydyttävästi. Asiakkaita niu-
kat resurssit huolestuttavat.

Kyberloukkausten käsittely yksittäisten viranomaisten tasolla on 
toiminut

Kyberloukkauksen voi havaita palvelun käyttäjä, ylläpitäjä tai havainnointi-
järjestelmä. Myös ulkopuolinen toimija voi antaa tiedon havaitsemas-
taan käynnissä olevasta kyberloukkauksesta. Tieto kyberloukkauksesta 
tulee yleensä palvelun ylläpitäjälle suoraan tai Kyberturvallisuuskeskuk-
sen, Valtorin tai käyttöpalvelutoimittajan kautta. Tarkastuksen esimerkki-
viranomaisista VRK, Trafi ja VNHY koordinoivat itse oman palvelunsa 
häiriö tilanteen selvittämistä, ja mukana ovat tarpeen mukaan palvelun-
toimittajat, Valtori ja Kyberturvallisuuskeskus. Laajoissa tai vakavissa häiriö-
tilanteissa VIRT-koordinointikokous tulee mukaan Kyberturvallisuus-
keskuksen kokoon kutsumana. 

VRK koordinoi tietoturvapoikkeamien selvitystä ja vastaa niistä tiedotta-
misesta viranomaisille ja asiakkaille sekä muille sidosryhmille poikkeaman-
hallinta- ja kriisiviestintäohjeistusten mukaisesti. Vakavista tietoturva-
poikkeamista ilmoitetaan aina Kyberturvallisuuskeskukselle. VRK osallistuu 
VIRT-kokouksiin.

Trafi koordinoi häiriönhallintaa itse, toistaiseksi virka-aikana, mutta aikaa 
on tarvetta laajentaa. Häiriönhallintaa tekee vuorossa oleva tuotanto vastaava. 
Tieto ongelmasta voi tulla omasta monitoroinnista, asiakas neuvonnasta, 
käyttöpalvelutoimittajalta tai Valtorilta. Koordinointi kattaa kriisiviestinnän 
(viestintä) ja ongelman selvityksen (ohjelmisto- ja käyttö palvelutoimittajat). 
Yhteydet Kyberturvallisuuskeskukseen ja  VIRT-toimintaan ovat pääosin 
Valtorin vastuulla. Trafi toivoo Valtorilta laajempaa SSOC-palvelua ja lisää 
kybersuojauksen ratkaisuja, kuten hyökkäyksenestopalvelua.

Valtakunnanvoudinviraston palveluiden häiriönhallintaa tekee 
Oikeusrekisteri keskuksen sovellustuki. Havaitessaan Uljas-järjestelmässä 
häiriöitä ORK-sovellustuki tiedottaa siitä käyttäjille ja koordinoi korjaus-
toimet. ORK osallistuu tarvittaessa VIRT-kokouksiin. Varsinaista jatkuvuus-
suunnitelmaa ei ole, mutta sellaisen tarve on tunnistettu.

Oma vastuu kyberloukkauksen käsittelyssä rajoittuu esimerkki-
viranomaisilla selkeästi omaan toimintaan. Esimerkkiviranomaisilla vuoden 
2016 aikana havaitut kyberloukkaukset saatiin näillä menettelyillä hallitusti 
käsiteltyä. Kyberloukkaukset olivat pääasiassa yksittäisten työasemien haitta-
ohjelmatartuntoja ja palveluihin tehtyjä kohdistettuja DDOS-hyökkäyksiä. 
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja min-
kälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko valtionhallinnon kybersuojaus 
järjestetty mahdollisimman vaikuttavasti ja taloudellisesti tarkoituksen-
mukaisella tavalla. Tarkastus keskittyi siihen, miten valtionhallinnon kyber-
suojausta ohjataan, hallitaan ja johdetaan. Tarkastustuloksia voidaan hyö-
dyntää valtionhallinnon kybersuojauksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
kehittämisessä.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuskohteena olivat valtionhallinnon kybersuojausta ohjaavat viran-
omaiset (valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö,  liikenne-  ja 
viestintä ministeriö) sekä valtionhallinnon kybersuojauksen keskitetty-
jä tehtäviä ja keskitettyjä ICT-palveluja hoitavat viranomaiset (Viestintä-
viraston Kyberturvallisuuskeskus, Valtion tieto- ja viestintä tekniikkakeskus 
Valtori, Väestörekisterikeskus). Ohjauksen toimivuutta arvioitiin lisäk-
si tarkastelemalla sähköisiä palveluja tarjoavia valtionhallinnon yksiköitä 
 (Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Valtakunnan-
voudinvirasto ja sen ohjaaja oikeusministeriö sekä oikeus ministeriön 
hallinnon alan ICT-palvelukeskus Oikeusrekisterikeskus). Tarkastuk-
sen ulko puolelle rajattiin hallinnon turvallisuusverkko (TUVE) -toimin-
ta, keskus rikospoliisin kyberkeskus, suojelupoliisi ja Puolustusvoimien 
johtamis järjestelmäkeskuksen kyberosasto. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtiovarain-
ministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, oikeusministeriöltä, 
valtio neuvoston kanslialta, Valtion tieto- ja viestintätekniikka keskukselta, 
Valta kunnanvoudinvirastolta, Oikeusrekisterikeskukselta, Viestintä-
virastolta, Väestörekisterikeskukselta, Turvallisuuskomitealta ja  Liikenteen 
turvallisuus virastolta, jotka kaikki antoivat lausunnon. Lausunnoissa annettu 
palaute on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lau-
sunnot ja niistä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuskysymykset, -kriteerit, -aineistot ja -menetelmät on lyhyesti ku-
vattu taulukossa. Tarkastusaineistoina toimivat viranomaisten haastat-
telut ja asiakirjat. Asiakirjoihin lukeutuivat säädökset, VAHTI-ohjeet, 
JHS -suositukset, JIT-sopimusehdot, muut tietoturvallisuutta kuvaavat mää-
räykset, ohjeet ja suositukset, muut ohjausasiakirjat, yhteistyö foorumeiden 
(mm. TIETOKEKO, VAHTI) aineistot, viranomaisten toiminnan ja talouden 
suunnittelun asiakirjat ja muut viranomaisen tahtotilaa ja strategiaa kuvaa-
vat asiakirjat, riskienhallintaprosessien kuvaukset, niissä syntyvät asiakir-
jat, varautumissuunnitelmat ja varautumiseen liittyvät asiakirjat, toipumis-
suunnitelmat, häiriötilanteisiin ja niiden harjoitteluun liittyvät aineistot, 
asiakaspalaute, sopimukset, palvelutasosopimukset ja palvelukuvaukset. 
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Onko kybersuojausta organisoitaessa huomioitu 
riittävästi taloudellinen näkökulma?

 – Onko kybersuojauksen vastuissa ja ohjaus-
suhteissa suojauksen järjestämistä haittaavaa 
epäselvyyttä?

 – Onko käytössä systemaattinen toimintatapa, jol-
la pysytään selvillä suojattavista kohteista ja 
 priorisoidaan ne?

 – Saavutetaanko riittävä varmuus siitä, että kyber-
suojauksen ohjaustoimet johtavat tavoiteltuihin 
toimiin?

 – Kehitetäänkö kybersuojausta kokonaisuutena?
 – Onko olemassa menettelyt, jotka varmistavat 

 kybersuojauksen resursoinnin taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisella tavalla?

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: 
 – kybersuojausta koskevat vastuut ja ohjaus-

suhteet ovat selkeitä ja keskenään ristiriidatto-
mia

 – riskienhallinta sisältää olennaisten suojattavien 
kohteiden tunnistamisen ja priorisoinnin

 – ohjaustoimet tavoittavat riittävästi yksittäisen 
viranomaisen

 – ohjaavat viranomaiset tunnistavat tai edistävät 
kybersuojauksen toimia, joita voidaan hyödyn-
tää kaikilla tai useilla eri hallinnonaloilla

 – ohjaavat viranomaiset arvioivat ja kehittävät oh-
jausta, joka koskee kybersuojausta

 – ohjaavat viranomaiset ovat huolehtineet siitä, 
että kybersuojausta parantaville toimille on jär-
jestetty resurssit.

Aineistot:
 – haastatteluilla hankitut tiedot
 – kriteereiden toteutumista dokumentoivat asia-

kirjat.

Analyysimenetelmät:
 – laadullinen sisältöanalyysi.

Haastatteluja tehtiin 30. Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja raken-
tuivat tarkastuskysymysten ja -kriteerien varaan. Johdon edustajien lisäksi 
haastateltaviin kuului sekä tietohallinnon että palveluiden tuotannosta ja 
kehittämisestä vastaavia henkilöitä. 

Aineistot ovat pääasiassa tekstimuotoisia, joten aineiston analyysimene-
telmänä on ensisijaisesti aineistojen sisällön analysointi ja kriteerien täyt-
tymisen arviointi, jossa tukeuduttiin kriteereistä johdettuun luokitteluun. 
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Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus toteutettiin 22.9.2016–4.9.2017. Haastatteluja ja aineistohankin-
taa tehtiin marraskuusta 2016 toukokuuhun 2017.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Pasi Korhonen ja 
 tilintarkastusneuvos Matti Mattila. Tarkastuksen tiedonkeruuseen osallis-
tui lisäksi johtava tuloksellisuustarkastaja Pirkko Lahdelma. Tarkastusta 
ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi. 

Kriteerit:
 – tilannekuva vastaa todellisuutta
 – kokonaisuudesta muodostetaan tilannekuva 

pohjaksi toiminnan ohjaukselle
 – ohjaus tilannekuvan perusteella tapahtuu oi-

kealla tasolla, ja tilannekuvatietoa jaetaan.

Aineistot:
 – haastatteluilla hankitut tiedot
 – kriteereiden toteutumista dokumentoivat asia-

kirjat.

Analyysimenetelmät:
 – laadullinen sisältöanalyysi.

Kriteerit:
 – viranomainen toimii suunnitelmallisesti kyber-

suojauksen järjestämiseksi
 – viranomainen pystyy säilyttämään toiminta-

kykynsä ja palautumaan kyberloukkausten aihe-
uttamista häiriötilanteista

 – kyberloukkausten torjuntaa hallinnoidaan oi-
kealla tasolla.

Aineistot:
 – haastatteluilla hankitut tiedot
 – kriteereiden toteutumista dokumentoivat asia-

kirjat.

Analyysimenetelmät:
 – laadullinen sisältöanalyysi.

2. Tukeeko kyberturvallisuuden tilannekuva järjes-
telmien kybersuojausta?

 – Onko olemassa systemaattiset menettelyt todel-
lisuutta vastaavan tilannekuvan aikaansaami-
seksi?

 – Palvelevatko tilannekuvatiedot kyber-
loukkauksiin reagointia oikealla tasolla ja viivy-
tyksettä?

3. Onko reagointikyky kyberloukkauksiin riittävä?
 – Onko kybersuojauskyvykkyyden rakentaminen 

suunnitelmallista ja koordinoitua?
 – Onko riittävä varmuus siitä, että kyberloukkaus 

ei kaada yhteiskunnan kriittisiä toimintoja?
 – Onko riittävä varmuus siitä, että vastuu vasta-

toimista kyberloukkaukseen on oikealla taholla?
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