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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa sisäl-
tyneen sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ohjausta koskeneen tar-
kastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuus tarkastuksesta 
antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastus-
kertomuksen, joka lähetetään valtioneuvoston kansliaan, valtiovarain-
ministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, oikeusministeriölle,  Valtion 
tieto- ja viestintätekniikkakeskus  Valtorille, Väestö rekisterikeskukselle, 
 Liikenteen turvallisuusvirasto  Trafille, Valtakunnanvoudinvirastolle, 
 Oikeusrekisterikeskukselle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastus valiokunnalle 
ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista valtioneuvoston kanslial-
la, valtiovarain ministeriöllä, liikenne- ja viestintäministeriöllä, oikeus-
ministeriöllä, Valtorilla, Väestörekisterikeskuksella, Trafilla, Valtakunnan-
voudinvirastolla sekä Oikeusrekisterikeskuksella on ollut mahdollisuus 
varmistaa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyk-
sensä 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 varmistua siitä, että nykyistä ohjaus järjestelmää 
kehitetään siten, että ohjausjärjestelmä varmistaa julkisen hallinnon 
 sähköisten palvelujen edellyttämän toimintavarmuuden ja oikea-aikaisen 
saatavuuden. 

Tarkastuskohteena olivat sähköisten palvelujen toimintavarmuutta 
ohjaavat viranomaiset (valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, 
 liikenne- ja viestintäministeriö). Ohjauksen toimivuutta tarkastettiin seuraa-
vissa viranomaissa: valtioneuvoston kanslia ja sen hallintoyksikkö  (VNHY), 
Valtori, Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ulosotto-
laitos ja sen tulosohjaajana toimiva oikeusministeriö sekä ICT-palvelu keskus 
Oikeusrekisterikeskus.

Ohjaussuhteita tulee tarkistaa ja ohjeita päivittää vastaamaan 
nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeita

Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat ohjanneet 
palvelujen jatkuvuutta ja toimintavarmuutta omista lähtökohdistaan. 
Valtiovarain ministeriön osastojen, kuten esimerkiksi JulkICT-osaston ja 
valtiovarain controller -toiminnon, välisessä työnjaossa vaikuttaa olevan 
jonkin verran päällekkäisyyttä, mikä näkyy osastojen antamissa ohjeissa ja 
suosituksissa. Ministeriöiden ohjaustoimet eivät ole aina tavoittaneet vi-
rastoissa oikeita kohderyhmiä. Esimerkiksi ohjaustoimet ovat kohdistu-
neet tieto hallintoon silloinkin, kun oikea kohderyhmä olisi ollut viraston 
palveluista vastaava taho. Eri viranomaiset ovat tulkinneet ohjaustoimia 
eri tavoin. Sähköisiin palveluihin liittyvät ohjaussuhteet ja vastuut vaati-
sivat säännönmukaista tarkistamista, jotta ne vastaisivat nopeasti muuttu-
van yhteiskunnan tarpeita. Erityisesti ministeriöiden toimialoja koskevien 
tulkintojen tulisi olla yhdenmukaisia. Ohjaustoimia tulisi lisäksi koordinoi-
da tehokkaammin. 

Toimintavarmuutta turvaavia strategioita on laadittu useita, mutta nyky-
muodossaan niiden ohjausteho on heikko. Strategioiden väliset suhteet ovat 
epäselviä. Toimeenpanoon liittyvillä toimilla on vain harvoin selkeä vastuu-
taho, eikä toimille ole asetettu aikatauluja. Strategian toimeenpanon ja ta-
voitteiden saavuttamista koskevaa seurantaa ei ole suunniteltu. Strategioi-
ta laadittaessa on jatkossa tärkeää muodostaa yhteinen visio ja tavoitteet.

Ohjaustoimet ovat kohdistuneet yksittäisiin virastoihin, mutta tarve 
ohjata kokonaisuuksia kasvaa jatkuvasti 

Käytännön tietoturvallisuutta on valtionhallinnossa ohjattu erityisesti jul-
kisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän antamilla VAH-
TI-ohjeilla. VAHTI-ohjeet tunnetaan valtionhallinnon tietohallinnosta 
vastaavien keskuudessa, mutta ei välttämättä kovin yksityiskohtaisesti, kos-
ka ne ovat niin laajoja. VAHTI-ohjeet on suunnattu ainoastaan yksittäisil-
le viranomaisille, eikä niissä huomioida yhä verkostoituneemmin toimivan 
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 yhteiskunnan uusia vaatimuksia ja tarpeita. VAHTI-ohjeita olisi selkeytettä-
vä helpommin ylläpidettäviksi ja hyödynnettäviksi sekä päivitettävä vastaa-
maan paremmin verkostomaisesti toimivaa palvelutuotantoa. Valtiovarain-
ministeriö on ryhtynyt toimiin VAHTI-ohjeiden rakenteen uudistamiseksi. 
Työtä on päättäväisesti jatkettava, ja myös ohjeiden sisältöä on uudistettava. 

Keskittämällä tietoturvan ja varautumisen osaaminen, hallinta ja teknii-
kat Valtoriin pyrittiin saavuttamaan hajautettua mallia merkittävästi parem-
pi tietoturvan ja varautumisen taso. Valtori ei ole toistaiseksi pystynyt vas-
taamaan tähän tavoitteeseen. Keskitettyjen ratkaisujen toteuttaminen vaatii 
huolellista suunnittelua sekä taitavaa muutoksen- ja riskienhallintaa. Val-
torin ongelmat indikoivat, että sen käynnistysvaiheen sisältämiin riskeihin 
ei ollut varauduttu riittävästi. 

Keskitetyt ratkaisut edellyttäisivät myös koko valtionhallinnon käytän-
teiden yhdenmukaistamista. Valtiovarain controller -toiminto julkaisi suosi-
tuksena pidettävän riskienhallintapolitiikkamallin toukokuussa 2017, mutta 
toimintojen keskittäminen edellyttäisi riskienhallinnan puitteiden luontia 
myös hallinnonala- ja valtiotasoille. 

Toimintavarmuuden turvaamisen kustannuksia, hyötyjä ja toimien 
riittävyyttä tulee arvioida suhteessa riskeihin 

Viranomaiset pitävät palvelujensa toimintavarmuutta tärkeänä, mutta sen 
turvaaminen näkyy harvoin virastojen tulossopimuksissa tai  strategioissa. 
Lisäksi ministeriöiden mahdollisesti asettamat toimintavarmuuteen tai 
tietoturvallisuuteen liittyvät hallinnonalan tavoitteet osoitetaan yleensä 
ICT-yksiköille. Toiminta-arkkitehtuuri ja strateginen palveluajattelu ke-
hittäisivät toimintavarmuuden suunnittelua ja laajentaisivat näkökulmaa 
tietohallinnon ulkopuolelle. 

Toimintavarmuutta parantavia riskienhallinnan toimia tunnistetaan ja 
toteutetaan. Tulisi kuitenkin arvioida ja dokumentoida myös toimien kus-
tannukset, resurssivaatimukset ja hyödyt suhteessa riskiin sekä seurata toi-
mien vaikutuksia, jotta toimintavarmuuden turvaaminen olisi kustannus-
tehokkaampaa.

Toimitusketjujen läpinäkyvyydestä tulee huolehtia

Vastuu omien palvelujensa toimintavarmuudesta ja tieto turvallisuudesta on 
viime kädessä viranomaisella. Tilanteessa, jossa viranomainen ei voi  itse va-
lita palveluntoimittajiaan, mahdollisimman läpinäkyvä toiminta toimitus-
ketjussa on välttämättömyys. Valtion omien palveluntoimittajien, joita ovat 
esimerkiksi Valtori ja Väestörekisterikeskus, tulee pystyä raportoimaan ja 
kuvaamaan, miten palvelujen jatkuvuus on turvattu ja kuinka mahdollisista 
häiriötilanteista toivutaan. Nyt tieto ei kulje toimitusketjuissa kaikin osin, 
eivätkä toimitusketjut ole riittävän läpinäkyviä toiminnan tarpeita ajatellen. 

Viranomaiset asettavat tietojärjestelmien käytettävyyteen liittyviä vaa-
timuksia, mutta Valtorin palvelutarjonnan suppeus on rajoittanut niiden 
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huomioimista. Valtorin kanssa on ollut vaikea neuvotella palveluihin 
 liittyvästä tietoturvasta. Asiakkaiden on lain mukaan käytettävä Valtorin 
 tarjoamia perus tekniikkapalveluja. Asiakkaiden mahdollisuudet vaikut-
taa Valtorin palveluihin tai palveluvalikoimaan ovat vähäiset. 

Isoissa organisaatio- ja rakennemuutoksissa on turvattava 
palvelujen toimintavarmuus koko muutosprosessin ajan

Tarkastuksen kohteina olleissa organisaatioissa, jotka syntyivät isojen 
organisaatio muutosten tuloksina, palvelujen jatkuvuudenhallinnassa 
 koettiin olevan ongelmia. Erityisesti häiriötilanteisiin liittyvät vastuut 
jäävät helposti epäselviksi käytännön tasolla, jolloin ongelmien ratkai-
suajat pitenevät. Vaikka muutoshankkeiden hankesuunnitelmissa oli ko-
rostettu palvelujen jatkuvuuden tärkeyttä, riskiä ei osattu riittävästi halli-
ta. Suunnitteilla olevissa organisaatio- ja rakennemuutoksissa tulee ottaa 
huomioon erityisesti toimintavarmuuteen liittyvissä muutosprosesseis-
sa mukana olleiden organisaatioiden kokemukset.

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että 
 – valtiovarainministeriö huolehtii siitä, että sen eri osastot ja yk-

siköt jatkavat riskienhallinnan ja tietohallinnon ohjaustoimien 
 koordinointia ja yhteensovittamista.

 – valtiovarainministeriö luo menettelyt, joilla käytännön tueksi tar-
jotuista ohjekokonaisuuksista, kuten VAHTI, saadaan helpommin 
 hyödynnettäviä, ylläpidettäviä ja toimintaympäristön muutoksiin 
 nopeammin vastaavia. 

 – valtiovarainministeriö suunnittelee ja ohjeistaa, miten riskien-
hallinnan puitteet ja käytännöt luodaan hallinnonala- ja valtio-
tasolle erilaiset käyttötarpeet huomioiden.

 – valtiovarainministeriö arvioi ja korjaa ohjaustoimiaan Valtorin ti-
lanteen parantamiseksi ja yhdenmukaistaa valtionhallinnon yh-
teisien tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen ja sähköisten palve-
lujen tukipalvelujen ohjausta. 

 – liikenne- ja viestintäministeriö varmistaa, että sen käyttämät 
yhteistyö muodot ja -tavat antavat hyvän lähtökohdan (mm. yhtei-
nen visio, sitoutumisen varmistaminen) sellaisten (ohjaus)toimien 
onnistumiselle, jotka edellyttävät toimia muiden hallinnonalojen 
organi saatioilta. Lisäksi ministeriön tulisi suunnitella ohjaustoi-
miensa seuranta jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. 
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastuksen tavoitteena oli varmistua siitä, että nykyistä ohjaus järjestelmää 
kehitetään siten, että ohjausjärjestelmä varmistaa julkisen hallinnon säh-
köisten palvelujen edellyttämän toimintavarmuuden ja oikea-aikaisen saata-
vuuden. Toimintavarmuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä  organisaation 
tarjoamien palvelujen oikea-aikaista saatavuutta. Järjestelmien tietojen ja 
palvelujen tulee olla niihin oikeutettujen käytettävissä etukäteen määritel-
lyssä vasteajassa. Tietojen saatavuus ja käytettävyys ovat oleellinen osa tie-
toturvallisuutta. 

Tarkastus kuului Valtiontalouden tarkastusviraston Tietoyhteiskun-
nan toimintavarmuuden ja turvallisuuden varmistaminen -tarkastustee-
maan. Tarkastus rajattiin sähköisten palvelujen toimintavarmuuden ja jat-
kuvuuden turvaamiseen tähtääviin hallinnollisiin toimiin. Tarkastuksessa 
ei arvioitu teknisten ratkaisujen toimivuutta. Tarkastuksessa ei keskitytty 
toiminta varmuutta uhkaaviin tekijöihin vaan siihen, miten viranomaiset 
olivat ylipäänsä varautuneet häiriöihin. 

Tarkastuksessa sähköisten palvelujen toimintavarmuuden valtion-
taloudellista merkitystä arvioitiin toteutuneiden kustannusten asemasta 
siitä näkökulmasta, kuinka hyvin ennakoidaan ja hallitaan tulevaisuudessa 
mahdollisista häiriötilanteista ja niiden hoitamisesta syntyviä kustannuksia. 

Tarkastuskohteena olivat sähköisten palvelujen toimintavarmuut-
ta ohjaavat viranomaiset: valtioneuvoston kanslia (VNK), valtiovarain-
ministeriö (VM), liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Ohjauksen toi-
mivuutta  arvioitiin seuraavissa viranomaisissa: VNK ja valtioneuvoston 
hallintoyksikkö (VNHY), Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, 
Väestörekisteri keskus (VRK), Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ulosot-
tolaitos ja sen tulos ohjaajana toimiva oikeusministeriö (OM) sekä ICT-pal-
velukeskus Oikeusrekisteri keskus (ORK).

VNK vastaa varautumisen kokonaisohjauksesta eli valtioneuvoston 
yhteisestä tilannekuvasta, varautumisesta ja turvallisuudesta sekä häiriö-
tilanteiden hallinnan yleisestä yhteensovittamisesta. VNK:n toimialaan kuu-
luvat myös ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät. 1

VM:lle kuuluu julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleinen kehittä-
minen ja valtionhallinnon tietoturvallisuuden ohjaus.2,3 VM toteuttaa tieto-
turvallisuuteen liittyvää ohjausta erityisesti VAHTI-toiminnalla.4 VM:n 
 ohjauksessa ovat valtionhallinnon virastojen ICT-toiminnan kannalta keskei-
nen Valtori5 ja sähköisen asioinnin tukipalvelujen keskeinen tuottaja VRK6. 

LVM:n toimialaan7 kuuluvat mm. sähköinen viestintä sekä viestintä-
palvelujen tietoturvallisuus.8 LVM:n tehtäviä ovat tietoyhteiskunta-
kehityksen yleiset edellytykset, viestintäverkkojen, -palvelujen ja -markki-
noiden yleiset toimintaedellytykset, yksityisyyden suoja televiestinnässä ja 
tele viestinnän tietoturva, sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä vies-
tinnän ja tieto tekniikan salaustuotteet9. Valmiuslaissa korostuu LVM:n rooli 
viestintä verkkoihin ja teleyrityksiin nähden.10 LVM:lle kuuluu tietoyhteis-
kuntakaaren mukaisen toiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen.11 LVM:tä 
tarkastettiin myös hallinnonalansa ohjaajana, lähinnä Trafin tulosohjaajana.

OM:tä tarkastettiin oman hallinnonalansa ohjaajana. 
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2 Ohjataanko julkisen hallinnon 
sähköisten palvelujen jatkuvuutta ja 
toimintavarmuutta tuloksellisesti?

Viranomaisilla on vastuu sähköisten palvelujensa jatkuvuudesta ja toiminta-
varmuudesta. Ministeriöt ovat ohjanneet palvelujen jatkuvuutta ja toiminta-
varmuutta omista lähtökohdistaan. Ohjaustoimet eivät ole aina tavoittaneet 
virastoissa oikeita kohderyhmiä. Sähköisiin palveluihin liittyvät ohjaus-
suhteet ja vastuut vaativat säännönmukaista tarkistamista, jotta ne vas-
taisivat nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Erityisesti toimialoja 
koskevien tulkintojen tulisi olla yhdenmukaisia. Ohjaustoimia tulisi koor-
dinoida tehokkaammin.

Toimintavarmuutta turvaavia strategioita on laadittu useita, mutta nyky-
muodossaan niiden ohjausteho on heikko. Toimeenpanoon liittyvät vas-
tuut jäävät epäselviksi ja aikataulut puuttuvat. Strategioita laadittaessa on 
jatkossa tärkeää muodostaa yhteinen visio ja tavoitteet. Hallinnossa tiede-
tään, mistä saa tietoturvaan liittyviä käytännön ohjeita, kuten VAHTI-oh-
jeet, mutta niitä on selkeytettävä helpommin ylläpidettäviksi ja hyödynnet-
täviksi sekä päivitettävä paremmin vastaamaan verkostomaisesti toimivaa 
palvelutuotantoa. Ohjaustoimia suunniteltaessa on kehitettävä niitä koskeva 
seurantajärjestelmä jatkuvan parantamisen tueksi. Virastot  kehittävät ris-
kienhallintaansa, mutta riskienhallinnan puitteet tarvitaan myös hallinnon-
ala- ja valtiotasoille. 

Keskittämällä tietoturvan ja varautumisen osaaminen, hallinta ja 
 tekniikat Valtoriin pyrittiin saavuttamaan hajautettua mallia merkittä-
västi parempi tietoturvan ja varautumisen taso. Valtori ei ole toistaiseksi 
pystynyt palvelemaan toivotulla tavalla. Yhteisten ratkaisujen toteuttami-
nen vaatii jatkossa huolellisempaa suunnittelua ja taitavaa muutoksen- ja 
riskien hallintaa. Yhteisten ratkaisujen tehokas hyödyntäminen edellyttää 
käytänteiden yhden mukaistamista koko valtionhallinnossa. 

2.1 Ohjaussuhteet ja vastuut on ylätasolla 
määritelty, mutta käytännön tasolla on 
tulkintaeroja

Digitalisoituvan yhteiskunnan vuoksi ministeriöiden toimialajaossa on 
tulkinnanvaraisuutta

Viranomaisten vastuut ja ohjaussuhteet on määritelty yleisellä tasolla. Valtio-
neuvoston ohjesäännön mukaan ministeriöt käsittelevät oman toimialansa 
tietoyhteiskunta- ja tietohallintoasiat monien muiden asioiden ohella, mut-
ta ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät kuuluvat VNK:lle.12 
 Ministeriöiden välisiä pysyviä yhteistyöelimiä ovat valtioneuvoston johta-
misen tukena toimiva kansliapäällikköryhmä ja häiriötilanteissa johtami-
sen tukena toimiva valmiuspäällikkökokous.13 

Vakavia häiriötilanteita varten on säädetty valmiuslaki (1552/2011). 
Valmius lain mukainen varautumisvelvollisuus koskee kaikkia viran omaisia. 
Varautumista johtaa ja valvoo valtioneuvosto sekä kukin ministeriö toimi-

Toimintavarmuuteen liittyvän 
vastuunjaon perustana on 
ministeriöiden toimialajako
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alallaan. Normaaliolojen toimintavarmuuteen liittyvästä kokonaisuudesta 
ja toimialojen yhteensovittamisesta ei silti varsinaisesti vastaa kukaan. Tä-
mä heikentää kykyä toimia tehokkaasti, jos häiriötilanne laajenee nopeasti 
koskemaan useita toimialoja. 

VM:n toimialan määrittely vaikuttaa pääpiirteissään selkeältä, mutta ei 
ongelmattomalta. Yksityinen sektori integroidaan valtionhallinnon digitaa-
listen palvelujen tuottamiseen kaupallisilla sopimuksilla. Palveluketjujen 
pidentyessä tämä vähentää kustannusten ja toimintavarmuuteen  liittyvien 
ratkaisujen läpinäkyvyyttä, jolloin valtionhallinnon tieto turvallisuuden 
 ohjauksen toimivuutta on yhä vaikeampi arvioida. VM:n ohjauksessa Kan-
sallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa rakennettu kaikille avoin palvelu-
alusta puolestaan palvelee myös yrityksiä pyrkien tarjoamaan alustan uudelle 
 digitaaliselle liiketoiminnalle. Palvelualustan odotetaan edistävän sektori-
rajat ylittävien, EU:n sähköisiin sisämarkkinoihin sisältyvien sähköisten 
palvelumarkkinoiden syntymistä14, joiden sääntely on Suomessa annettu 
LVM:n tehtäväksi15. Tämän vuoksi palvelualustan ohjausvastuut eivät ole 
valtioneuvoston ohjesäännön perusteella itsestään selviä. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan16 ja Suomen kyberturvallisuus-
strategiaan17 on valtioneuvoston ohjesäännön toimialamääritelmän vastai-
sesti kirjattu, että LVM vastaa viestintäjärjestelmien toiminnan varmistami-
sen lisäksi myös sähköisten tietojärjestelmien toiminnan varmistamisesta. 
Tieto järjestelmän käsite on saanut toimintaympäristön digitalisoituessa uu-
sia merkityksiä, mikä haastaa arvioimaan uudelleen nykyistä hallinnonala-
jakoa. Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan esimerkiksi innovaatio- ja 
 teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus 
kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. On epäselvää, milloin automaatio-
teollisuuden tai teollisen internetin turvallisuusratkaisut tulkitaan tieto-
järjestelmiin liittyviksi ja milloin tekniseen turvallisuuteen liittyviksi. 

Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaan kyberturvallisuuden 
järjestelyissä noudatetaan viranomaisten, yritysten ja järjestöjen välillä 
vastuun jakoa, joka perustuu säädöksiin ja sovittuun yhteistyöhön. Vaikka 
toimiala jako ei ole kaikin osin selvä, siitä ei ole toistaiseksi aiheutunut suu-
ria ongelmia. Epäselvyydet toimialajaossa voivat kuitenkin aiheuttaa ongel-
mia jatkossa. On olemassa merkittävä riski, että tehdään päällekkäistä työ-
tä ja annetaan ristiriitaista ohjausta. 

Suomen tietoturvallisuusstrategian suhde kyberturvallisuus-
strategiaan ei ole täysin selvä

Sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen liittyviä strategioita on usei-
ta. Suomen kyberturvallisuusstrategia on laadittu osana yhteiskunnan 
turvallisuus strategiaa, kun taas Suomen tietoturvallisuusstrategia18 on teh-
ty edistämään digitaalista liiketoimintaa. Etenkään jälkimmäisen suhde 
kyberturvallisuus strategiaan ei näyttänyt täysin selvältä niille, jotka olivat 
mukana strategiatyössä vain lausunnonantajina. Strategioiden laadinnassa 
olisi tärkeää huolehtia  siitä, että eri osapuolet ymmärtävät käsitteet, vision ja 
tavoitteet mahdollisimman yhteneväisesti. Suomen tietoturvallisuus strategia 
oli nimenä harhaanjohtava, ja se vakiintui, vaikka liikenne- ja viestintä-
ministeriö teki otsikkoon täsmennyksen ”Maailman luotetuinta digitaalis-
ta liiketoimintaa”.

Ei ole täysin selvää, kenen 
vastuulla sähköisten tieto-
järjestelmien ohjaus on tai mitä 
tietojärjestelmä digitalisoituvassa 
yhteiskunnassa tarkoittaa 
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Suomen kyberturvallisuusstrategia

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuus-
poliittinen ministerivaliokunta päättivät kokouksessaan 8. maaliskuu-
ta 2011 käynnistää kansallisen kyberturvallisuusstrategian laatimisen 
osana yhteis kunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa. Suomen 
kyberturvallisuus  strategian on laatinut hallinnonalarajat ylittävä työ-
ryhmä, jossa on ollut viranomaistahojen lisäksi myös elinkeinoelämän 
edustajia. Kyberturvallisuusstrategiassa kuvataan kyberturvallisuuden 
 visio, toimintamalli ja strategiset linjaukset.

Suomen tietoturvallisuusstrategia

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman yhtenä kärki-
hankkeena on rakentaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. 
Osana sen toteuttamista liikenne- ja viestintäministeriö asetti työ-
ryhmän laatimaan valtion ja yritysten yhteistyönä kokonais valtaisen 
tietoturvastrategian.19 Työryhmä luovutti ehdotuksensa 10.2.2016 
 liikenne- ja viestintäministerille, joka hyväksyi sen 19.4.2016. Suomen 
tietoturvallisuusstrategia ei ole valtioneuvoston periaatepäätös. Suo-
men tietoturvallisuusstrategia painottuu digitaaliseen liike toimintaan 
sekä EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivistä seuraaviin strategisiin vaa-
timuksiin. Strategian vaikuttavuutta mitataan selvittämällä edellä-
kävijäyritysten kasvuodotuksia digitaalisen liiketoiminnan kasvu-
ympäristön kärkihankkeen osa-alueilla. 

LVM:n laatima Suomen tietoturvallisuusstrategia sisältää usealle eri toi-
mijalle osoitettuja tehtäväkokonaisuuksia. LVM:n asettamaan työryhmään 
osallistui lähinnä liiketoiminnan tietoturvariskien hallintaan erikoistuneita 
yrityksiä ja järjestöjä. Strategialuonnoksen valmistelussa ei ollut muiden mi-
nisteriöiden edustajia lukuun ottamatta OM:n hallinnonalaan kuuluvaa tie-
tosuojavaltuutetun toimistoa. Julkisen hallinnon toimijoilta pyydettiin vas-
ta luonnoksen valmistuttua vain lausuntoja ja suullista palautetta. LVM ei 
ole nähnyt julkista hallintoa kansainvälisesti toimivan  ICT-toimialan liike-
toiminnan kannalta merkittävänä.20 Julkisen hallinnon rooli digitaalisen 
liike toiminnan kannalta tulisi nähdä kuitenkin asiakasnäkökulmaa laajem-
pana. Vaikka LVM käy säännöllisiä keskusteluja VM:n kanssa, LVM:n me-
nettely strategian laadinnassa ei riitä varmistamaan, että strategia edustaisi 
kaikkien osallisina olevien ministeriöiden yhteistä näkemystä ja kaikki osa-
puolet sitoutuisivat sen toteuttamiseen. Strategian toimeenpanon seuranta-
suunnitelma on jätetty yleisluonteiseksi, mikä on omiaan vähentämään sii-
hen sitoutumista. Toimeenpanolle ei ole asetettu aikatauluja.

Suomen tietoturvallisuusstrategian valmistelua koskevissa useissa lau-
sunnoissa21 kritisoitiin sitä,  että strategialla ei ollut selkeitä kytköksiä Suo-
men kyberturvallisuus strategiaan. Tämän vuoksi strategian perusteluosaan 
lisättiin, että se on jatkumoa vuoden 2011 kyberturvallisuusstrategialle ja 
täydentää sitä. Käytännössä kyseessä on jälkikäteen tehty lisäys eivätkä 
 strategioiden keskinäiset kytkökset näkyneet muilla tavoin.

Suomen tietoturvallisuusstrategia 
laadittiin irrallaan muusta 
hallinnosta eikä eri osapuolten 
sitoutumisesta etenkään 
asiantuntijatasolla huolehdittu 
strategiaprosessin aikana
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Suomen tietoturvallisuusstrategia ei ole valtioneuvoston periaate päätös. 
Sen sijaan valtioneuvosto teki 15.12.2016 periaatepäätöksen tieliikenne-
turvallisuuden parantamiseksi, ja hallitus toteuttaa tietoturvallisuus-
strategiassa määritellyt toimet osana tätä.22 Tietoturvallisuusstrategian si-
sällyttäminen valtioneuvoston periaatepäätökseen tieliikenneturvallisuuden 
parantamiseksi antaa helposti mielikuvan, että tietoturvallisuusstrategia 
palvelisi ensisijaisesti liikennejärjestelmien kehittämistä. 

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma päivitettiin huhti-
kuussa 2017.23 Siihen sisällytettiin myös Suomen tietoturvallisuus strategian 
toimeenpano, jolloin keskinäiset kytkökset saatiin kuvattua. 

Sekä Suomen tietoturvallisuusstrategiassa että Suomen kyberturvallisuus-
strategian toimeenpano-ohjelmassa on eri toimille osoitettu useita eri 
vastuu tahoja, joten strategioiden toimeenpanon vastuut ovat epäselvät. 
Vastuusuhteiden epäselvyyksistä voi aiheutua päällekkäistä työtä, ja ne voi-
vat haitata strategioissa kuvattujen tavoitteiden saavuttamista. Molemmista 
puuttuu myös tavoiteaikataulu; tosin Suomen kyberturvallisuus strategian 
päivitetty toimeenpano-ohjelma ulottuu vuoteen 2020, mikä asettaa toi-
mille takarajan. 

Riskienhallinta on virastokohtaista eikä sitä soviteta yhteen muiden 
viranomaisten kanssa

VM:öön sijoitetun valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä toimii val-
tioneuvoston asettama sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelu-
kunta, jonka tehtävänä on mm. seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja 
sen osana olevan riskienhallinnan järjestämisen tilaa ja menettelyitä val-
tionhallinnossa.24 

Yksittäisille toimille on 
osoitettu useita vastuutahoja, 
mutta ei aikatauluja 

Riskienhallintapolitiikka

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan keskeisim-
mäksi valmisteltavaksi asiaksi 12.6.2015 alkaneelle toimikaudelle 
nostettiin valtionhallinnon riskienhallintapolitiikka. Tavoitteena oli 
saada riskienhallinta politiikka tukemaan ministeriöiden ja hallinnon-
alojen käytännön työtä ja tuoda riskienhallinta osaksi muuta toimin-
taa. Riskienhallinta politiikkamallin luonnoksesta pyydettiin lausunto-
ja 3.2.2017 mennessä. Riskienhallintapolitiikkamalli on ollut saatavilla 
valtiovarainministeriön verkkosivuilta kevään 2017 aikana, ja siitä an-
nettiin suositus toukokuussa 2017. 

Riskienhallintapolitiikan malli ja ohjeet on laadittu yksittäisen viraston 
oman riskienhallintapolitiikan valmistelun ja muun riskienhallinnan kehit-
tämisen tueksi. Riskienhallinnan yhdeksi periaatteeksi on määritelty, että vi-
raston riskienhallinta on osa koko valtionhallinnon riskienhallintaa. Ei kui-
tenkaan ole pohdittu, miten voitaisiin tehdä yhteenvetoja riskien hallinnan 
tilanteesta korkeammalla tasolla. Riskienhallintapolitiikkamallissa on tu-
keuduttu SFS-ISO 31000 -standardiin. Malli on yleinen. Sen tueksi ei ole 
tarjottu soveltamisohjeita tai esimerkkejä. 
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Riskienhallintapolitiikkamallissa ehdotetaan riskien luokittelua perin-
teisellä tavalla: strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. Siitä 
annetussa esimerkissä tietojärjestelmiin liittyvät riskit luokiteltiin opera-
tiivisiin riskeihin. Annettu esimerkki voi johdattaa tarkastelemaan kyber-
turvallisuuteen, ICT:hen ja digitalisaatioon liittyviä riskejä liian kapeasti. 

Riskienhallinnan taloudellinen näkökulma ei tule riittävästi esille, koska 
malliin ei sisälly erikseen riskienhallinnasta aiheutuvien kustannusten ar-
viointia. Tätä puutetta paikkaa hieman se, että edelleen käytössä olevissa si-
säisen valvonnan arviointikehikoissa25 tuodaan esiin tarve arvioida hallinta-
menettelyjen kustannuksia suhteessa niistä saatavaan hyötyyn. Kuitenkin 
myös riskienhallintapolitiikassa virastoja voisi kannustaa miettimään, millä 
kustannuksilla tulisi pyrkiä pienentämään riskiä tai varautumaan mahdolli-
siin vahinkoihin. Riskienhallintapolitiikkamalliin sisältyy riskienkäsittely-
suunnitelmaksi nimetty liite, jossa voisi olla sarake riskienhallinnan toimen-
piteistä aiheutuville kustannuksille ja muille vaikutuksille.

Mallissa on varsin vähän ehdotuksia siitä, miten riskejä tunnistetaan ja 
arvioidaan organisaation eri tasoilla ja miten riskit tarvittaessa tulevat ylim-
män johdon käsiteltäviksi. Politiikkamallissa kuvataan riskienhallinnan vas-
tuita ja rooleja. Periaatteessa vastuiden ja roolien avulla voisi olla mahdol-
lista istuttaa riskienhallinta koko organisaatioon ja miettiä, miten ja milloin 
riskeihin liittyvät tietovirrat eri osapuolten välillä kulkevat. 

Tarkastuksen aikana VAHTI-ryhmässä oli käynnissä riskien arvioin-
nin ja hallinnan ohjeen sekä prosessin uudistaminen.26 VAHTI-työssä ku-
vataan  riskienhallinta- ja arviointiprosessi sekä kevyt arviointityökalu. 
Riskienhallinta ohjeen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa riskien-
hallintaa valtioneuvostossa, hallinnonalojen organisaatioissa sekä julkises-
sa hallinnossa.

VAHTI-työssä on pyritty tekemään selvä työnjako sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan neuvottelukunnan kanssa, joka on ollut samaan aikaan uu-
distamassa valtionhallinnon riskienhallintapolitiikan mallia. VAHTI-työssä 
on ollut mukana yksi asiantuntija riskienhallintapolitiikkamallin valmistelu-
ryhmästä. Vaikka politiikkamallia ja VAHTI-ohjetta on pyritty tekemään 
yhtä aikaa ja koordinoidusti, politiikkamalli julkaistiin sen verran aikai-
semmin, että sitä ja VAHTI-ohjetta ei välttämättä saatu täysin toisiaan tu-
kevaksi kokonaisuudeksi. Kehittämistyön aikataulut poikkesivat toisistaan 
VAHTI-ohjetyön hidastumisen vuoksi. 

VAHTIn riskienhallintaa käsittelevän ohjeluonnoksen sisältämä 
riskienhallinta politiikkaosio on yhteneväinen valtiovarain controller -toi-
minnon julkaiseman riskienhallintapolitiikkamallin kanssa. VAHTIn ohje-
luonnos syventää politiikkamallin sisältöä monessa kohdassa ja tuo myös 
uusia näkökulmia, kuten mahdollisuuksien tarkastelun, riskinottohalun ja 
riskinsietokyvyn. VAHTIn ohjeluonnos ehdottaa riskienhallintapolitiikka-
mallin mukaisesti riskien jäsentelyä neljään pääluokkaan: strategiset, ope-
ratiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. VAHTIn ohjeluonnos onnistuu luo-
kituksen kuvauksessa hyvin: esimerkiksi strategisilla riskeillä tarkoitetaan 
vääriin valintoihin tai mahdollisuuksien menettämiseen johtavia riskejä. 

Sekä valtiovarain controller -toiminnon että VAHTIn esittämät toimet 
riskienhallinnan kehittämiseksi ovat ajankohtaisia ja tarpeellisia. On kui-
tenkin mahdollista, että valtiovarain controller -toiminnon suunnasta tuleva 
riskienhallinnan ohjaus ei ohjaa virastoja riittävästi tunnistamaan digitali-
saatioon liittyviä strategisia riskejä. VAHTI-ohjeet ovat puolestaan leimau-
tuneet tietohallinnosta ja tietoturvasta vastaavien ohjeiksi. Riskien hallinnan 
ohjaustoimet ovat hajallaan ja kohdistuvat virastoissa eri toimintoihin. 

Monet kyberturvallisuuteen 
ja digitalisaatioon liittyvät 
riskit ovat strategisia riskejä

Riskienhallintapolitiikkamalli ei 
tähdennä kustannusten arviointia

Malli ei anna käytännön eväitä 
sille, miten riskejä kannattaisi 
käsitellä viraston sisällä

Eri tahoilta tuleva riskienhallintaa 
koskeva ohjaus vaatisi 
hyvää koordinointia
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Laajojen häiriötilanteiden hallinnassa painopiste on tätä nykyä 
reagoinnissa ennakoinnin asemasta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja Suomen kyberturvallisuus strategia ko-
kosivat senhetkisen näkemyksen yhteiskuntaan kohdistuvista uhkista, jotka 
voisivat lamauttaa yhteiskunnan toiminnan laaja-alaisesti. Kyberturvallisuus-
strategian toteuttamiseksi laadittiin toimeenpano- ohjelma, jolla mahdollisiin 
uhkiin voitaisiin varautua ennakolta. Ohjelma sisälsi 74 keskenään eritasois-
ta toimenpidettä. Ne koottiin hallinnonalojen ja Huoltovarmuus keskuksen 
esityksistä, ja osa toimista oli käynnistetty jo ennen kyberturvallisuusstra-
tegian hyväksymistä. Esimerkiksi hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan 
(TUVE) kehittämiseksi oli asetettu hanke jo vuonna 2009. 

Toimintamallin, jossa eri hankkeissa kehitettyjä ratkaisuja hyödyn-
nettäisiin vakavissa häiriötilanteissa, kehittäminen jäi puolitiehen. Val-
miuslaki määrittelee karkealla tasolla toimintamallin ja vastuut, mutta 
kyberturvallisuus strategiassa ei paneuduttu siihen, miten tunnistetaan laa-
jaksi tai muulla tavoin vakavaksi muuttuva häiriötilanne ajoissa tai miten laa-
joja häiriötilanteita voisi paremmin ehkäistä etukäteen. Kyberturvallisuus-
strategiassa todettiin, että ”ministeriöt seuraavat toimialalleen kuuluvien 
kyberturvallisuuteen liittyvien tehtävien sekä huoltovarmuusjärjestelyiden 
toteuttamista ja niiden kehittämistä. Seuranta toteutetaan osana hallinnon-
alojen vakiintuneita käytäntöjä.” Samoin todettiin, että ”kukin hallinnon-
ala vastaa kyberriskianalyysinsa tekemisestä”. Kyberturvallisuus strategian 
toimeenpano- ohjelman puitteissa saatiin kuitenkin käynnistettyä VIRT 
 (Virtual Incident Response Team) -toiminta.

VNK:n tulostavoitteeksi vuodelle 2017 asetettiin eri hallinnonalojen laati-
mien riskikartoitusten kokoaminen. Työn piti käynnistyä vuonna 2016, mutta 
ministeriöt tarvitsivat aikaa koota ja laatia hallinnonalojen riski kartoitukset. 
Hallinnonalojen käytännöt eroavat toisistaan, eivätkä hallinnon alojen kyber-
riskianalyysit ole helposti sovitettavissa yhteen. 

LVM:n tilinpäätöksessä vuodelta 2015 todettiin, että vuonna 2016 laadit-
taisiin uudistettu riskienhallintapolitiikka ja riskirekisteri. Riskienhallinta-
politiikan uudistaminen kytketettiin sisäisen valvonnan riskienhallinnan 
neuvottelukunnassa käynnissä olleeseen riskienhallintapolitiikkamal-
lin kehittämiseen. Työ oli kesken tarkastuskäyntien aikaan. Myös riski-
kartoitus ja riskirekisterin päivitys olivat vasta käynnissä tarkastuksen ai-
kana. LVM:n hallinnonalan riskikartoitus oli vasta karkealla tasolla tehty 
kuvaus hallinnon alan virastojen toimintaa uhkaavista tekijöistä. 

OM:n riskienhallintapolitiikka oli määritelty ja kuvattu vuonna 2015.27 
OM on asettanut riskienhallinnan kehittämisohjelman vuosille 2016–2019. 
Hankkeen tavoitteena on varmistaa riskienhallinnan riittävä taso ja saa-
da riskienhallinnan kehittämissuunnitelma osaksi tulossopimusta. Vuon-
na 2016 OM kehitti tulossopimusta koskevaa raportointia lisäämällä siihen 
riskienhallinnan näkökulman. ORK oli raportoinut tulostavoitteita uhkaa-
vista riskeistä ja niiden hallinnasta puolivuotisraportissaan. Käytäntöä on 
tarkoitus kehittää edelleen ja laajentaa koskemaan koko hallinnonalaa.28 

VNK:n vuotta 2016 koskevassa tilinpäätöksessä riskien tunnistamisen se-
kä riskien arvioinnin ja hallinnan arvioitiin toimivan ”kohtuullisesti tai osit-
tain heikosti”. VNK:lla ei ollut käytössään kattavaa  systemaattiseen riskien-
hallintaan liittyvää ohjeistusta. VNHY:n edusta jien mielestä ministeriöt olivat 

Toimintamalli nopeaan reagointiin 
kyberhäiriötilanteissa tai niiden 
ennakointiin jäi liian karkealle 
tasolle käytännön kannalta

Riskienhallinnan kokonaiskuvaa 
on vaikea nähdä hallinnonalojen 
käytäntöjen eroavaisuuksien vuoksi
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kuvanneet kokonaisarkkitehtuuriin kuuluvaa toiminta- arkkitehtuuriaan hei-
kosti. VNHY ei ole myöskään saanut kaikista järjestelmistä tai palveluista 
kuvauksia, joista ilmenisivät ministeriöiden toiminnalliset tarpeet, palve-
lujen kriittisyys tai muut ministeriön toimintaan liittyvät vaatimukset. Sen 
vuoksi uhkien vaikutuksia on vaikeaa arvioida. 

VNHY:ssä toimii epäsäännöllisesti kokoontuva ministeriöiden tietotur-
va-asioita käsittelevä yhteistyöryhmä. Ryhmässä keskustellaan kyvystä ar-
vioida ja kantaa riskejä sekä siitä, millainen jäännösriski pitäisi pystyä hy-
väksymään. Haasteena on ollut, että Valtori ei ole kyennyt toimittamaan 
tilaajille tietoa palveluihinsa liittyvistä jäännösriskeistä. Ongelmana on, et-
tä viime kädessä kokonaisvastuu tietoturvallisuudesta on aina varsinaises-
ta toiminnasta tai palvelusta vastuussa olevalla taholla, vaikka määritetty-
jen vaatimusten toteutus vastuu voidaankin ulkoistaa. 

Valtiovarain controller -toiminto ohjeistaa virastoja riskienhallinnan jär-
jestämisessä.29 Uusissa ohjeissa korostetaan, että ”valtionhallinnon virasto-
jen toiminta kytkeytyy toisten virastojen sekä muiden yhteistyökumppanei-
den ja sidosryhmien toimintaan. Virastojen tehokas riskienhallinta edellyttää 
riittävää tiedonvaihtoa näiden kanssa. Merkittävistä riskeistä ja riskienhal-
lintatoimista tulee viestiä tulosohjaavalle ministeriölle.” 

Ministeriöiden ohjauksen tukena on monia johto-, ohjaus- ja 
työryhmiä, joiden työtä on vaikea koordinoida

VM on asettanut useita ryhmiä, jotka joko valmistelevat ohjeita ja suosituk-
sia tai jotka toimivat keskustelufoorumeina valtionhallinnon tieto hallintoon 
liittyvissä kysymyksissä. Ryhmillä saattaa olla alaryhmiä tai -jaostoja. Yleen-
sä ryhmiin on pyydetty jäseniä kaikilta eri hallinnonaloilta ja kunnista. 
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VAHTI

Valtiovarainministeriö on jo 1990-luvulta alkaen säännöllisesti 
asettanut VAHTI-ryhmän antamaan ohjeita ja suosituksia valtion-
hallinnon tietoturvallisuuden edistämiseksi. Valtionhallinnon tieto- 
ja  kyber turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) asetettiin toimikaudeksi 
1.1.2014–31.12.2016. Vuoden 2016 lopussa toimintansa päättäneessä 
VAHTI-johtoryhmässä olivat edustettuina kaikki ministeriöt. Sen laa-
jennetussa kokoonpanossa olivat mukana myös Suomen Kuntaliiton, 
seitsemän viraston sekä yhden kunnan edustajat. VAHTIn ala jaostoina 
ovat toimineet tekninen jaosto, ohjejaosto ja kuntien tietoturvajaosto. 
Vuoden 2017 alusta VAHTI-johtoryhmän nimi on ollut Julkisen hallinnon 
digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä. Toimikausi kestää 31.12.2019 
saakka. Valtiovarainministeriö asetti sen tueksi keväällä 2017 sihtee-
ristön ja asiantuntijajaoston, joka jakautui viiteen osa-alueeseen.

JUHTA

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tehtävä-
nä on edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palvelujen tuotanto-
tapojen uudistamista tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä ja 
antaa julkisen hallinnon tietohallintoa koskevia suosituksia. Valtioneu-
vosto asettaa valtiovarainministeriön yhteydessä toimivan  JUHTAn 
 kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikautensa 1.3.2016 aloittanut JUHTA 
muodostuu viiden ministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Kunta-
liiton, kolmen kunnan, yhden koulutuskuntayhtymän ja yhden sairaan-
hoitopiirin edustajista. Oikeusministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö sekä sisäministeriö ovat mukana vara-
jäseninä. Valtioneuvoston kanslia, puolustusministeriö ja ulkoasiain-
ministeriö eivät kuulu JUHTAan. Aiemmin JUHTAn kokoonpano kat-
toi kaikki ministeriöt ja muita julkisen hallinnon organisaatioita siten, 
että sihteeristö ja asiantuntijat mukaan luettuina kokouksiin saattoi 
osallistua lähes 40 henkeä. 

TIETOKEKO

Tietohallinnon kehittämis- ja koordinaatioryhmä eli TIETOKEKO on 
valtiovarain ministeriön tueksi asetettu viranomaisten yhteistyöelin. 
Sen yhtenä tehtävänä on ohjata ja seurata tieto- ja kyberturvallisuu-
den sekä varautumisen toimeenpanoa valtionhallinnossa.  TIETOKEKOn 
puheen johtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtiovarainministeriöstä. Sen 
jäsenet edustavat kaikkia ministeriöitä sekä eduskuntaa.  

VAHTIn kokouksissa on käsitelty toimintasuunnitelman mukaisia asioi-
ta, kuten laadittavina tai päivitettävinä olleiden VAHTI-ohjeiden tilannetta 
tai VAHTIn kyselyjen toteuttamista. VAHTI-kokouksiin on kutsuttu tieto-
turvallisuuteen liittyvien hankkeiden (mm. valtion ympäri vuorokautisen 
tietoturvatoiminnon kehittämishanke SecICT) tai organisaatioiden (esim. 
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Valtori) edustajia kertomaan ajankohtaisista asioista. Viestintäviraston 
Kyberturvallisuus keskuksen kuukausiraportti on käsitelty säännöllisesti. 

JUHTAn tehtäviin kuuluu edistää tietoturvallisuutta ja tietosuojaa julki-
sessa hallinnossa. Neuvottelukunta voi tehtäviensä toteuttamiseksi asettaa 
jaostoja, joita on tätä nykyä vain yksi. Jaoston yhteyteen perustetaan tarvit-
taessa aihealuekohtaisia työryhmiä, jotka voivat toimia tietyn aiheen tuke-
na määräajan. Jaosto valmistelee ohjeita, julkisen hallinnon tieto hallintoa 
koskevia suosituksia (JHS-suosituksia) ja muita linjauksia, joista JUHTA 
päättää. 

TIETOKEKOn kokouksissa keskustellaan laajasti tietohallintoon liit-
tyvistä kysymyksistä. Yhden kokouksen asialistalle ei mahdu kovin mon-
taa asiakokonaisuutta. TIETOKEKOssa ei seurata järjestelmällisesti tieto-
hallinnon kehittämisen kannalta keskeisiä kaikille yhteisiä hankkeita tai 
muita asioita, vaan aiheet ovat olleet yksittäisiä tilannekatsauksia. Hanke-
salkun tilanteen yhteinen läpikäynti on koettu tärkeäksi. Kokouksissa kes-
kitytään ensisijaisesti tiedonvaihtoon. Kokoukset tarjoavat mahdollisuuden 
välittää hallinnonalakohtaista palautetta valtiovarainministeriölle. Kokous-
pöytäkirjoihin ei merkitä mahdollisesti sovittuja toimia, ja jos toimista on 
pöytäkirjan ulkopuolella sovittu, niitä ei pöytäkirjojen perusteella seurata.  

Osa ryhmien jäsenistä on mukana useammassa ryhmässä. Mahdollinen 
töiden keskinäinen koordinointi on henkilösidonnaista. Kokous pöytäkirjojen 
tai ryhmien valmistelemien aineistojen jakelulistat eivät sisällä muita ryh-
miä. Ryhmien jäsenet työskentelevät ryhmissä virkatyönä muiden töiden-
sä ohessa, jolloin huolena on, kuinka paljon aikaa jäsenet voivat tosi asiassa 
käyttää työryhmän edellyttämiin töihin. Ryhmät pyrkivät käyttämään 
 sihteeristöjä ”työrukkasina”, mutta parempia tuloksia saavutettaisiin, jos 
 resurssien riittävyys varmistettaisiin myös muilla keinoilla: jäseniksi nimi-
tettäisiin virka miehiä, joilla on kyky ja mahdollisuus osallistua työhön, ja 
varajäsen järjestelmän toimivuudesta huolehdittaisiin jatkuvasti.

Muut ministeriöiden hallinnonalarajat ylittävät ryhmät ovat yleensä 
säädös- tai muihin hankkeisiin liittyviä. LVM:ssä valmistellaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS) kansallista 
täytäntöönpanoa siten, että laki voi tulla voimaan toukokuussa 2018.30 Tä-
hän työhön osallistuu useiden eri hallinnonalojen edustajia. Direktiivin ta-
voitteena on turvata korkeatasoinen verkko- ja tietojärjestelmien turvalli-
suus Euroopan unionissa. 

VM:ssä uudistetaan tiedonhallinnan lainsäädäntöä. Lainsäädäntö-
hankkeen tavoitteena on varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden noudat-
taminen sekä tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen 
palveluissa ja palveluprosesseissa. Hankkeessa uudistetaan myös tieto-
turvaan liittyviä säädöksiä. Lainsäädäntöhankkeessa on mukana edustajat 
kaikista ministeriöistä.31 Uuden tiedonhallintaa koskevan yleislain on tar-
koitus tulla voimaan 1.1.2019. 

Ohjeet ovat osin tulkinnanvaraisia, eivät kaikin osin vastaa nykyisiä 
tarpeita eivätkä muodosta hallittavaa kokonaisuutta

Valtionhallinnon sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen keskei-
simmin liittyvät säädökset ovat poikkeustiloja varten säädetty valmius-
laki (1552/2011) ja valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista 
(857/2013). Olennaisia ovat myös VM:n valmistelemat lait julkisen  hallinnon 

Samojen ihmisten kuormittaminen 
useiden eri työryhmien 
jäsenyyksillä voi heikentää 
työryhmien toimintaa

Useat tahot ovat antaneet 
paljon eritasoisia ohjeita 
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turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015), valtion yhteisten tieto- ja viestintä-
teknisten palvelujen järjestämisestä (1226/2013) ja hallinnon  yhteisistä säh-
köisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Nojaten lakiin viran omaisten 
toiminnan julkisuudesta (621/1999) on annettu valtioneuvoston asetus tieto-
turvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010), joka on ollut viran omaisten 
kannalta keskeinen.

Voimassa olevat valtioneuvoston periaatepäätökset Suomen 
kyberturvallisuus strategiaksi, yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi ja 
valtion hallinnon tietoturvallisuuden kehittämiseksi ohjaavat osaltaan 
toiminta varmuuden kehittämistä.

Käytännön tasolla VAHTI ja JUHTA antavat monenlaisia ohjeita ja 
suosituksia. Julkisen hallinnon sähköisten palvelujen jatkuvuutta ja toi-
mintavarmuutta koskevat keskeisimmät ohjeet ovat VAHTIn julkaisemia. 
 VAHTI julkaisee ja ylläpitää tietoturvallisuuteen liittyviä VAHTI- ohjeita 
 www. vahtiohje.fi-sivustolla. JUHTAn suositukset ovat JHS-suosituksia. 
Sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen liittyviä JHS-suosituksia ovat 
erityisesti 

 – JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot 
(JIT 2015)

 – JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely 
 – JHS 174 ICT-palvelujen palvelutasoluokitus 
 – JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen.

Katakri on viranomaisten auditointityökalu, jota voidaan käyttää 
 arvioitaessa kohdeorganisaation kykyä suojata viranomaisen salassa pi-
dettävää tietoa. Ensimmäinen versio valmistui vuonna 2009. Nyt käytössä 
on Katakrin kolmas versio. 

Toimintavarmuuden kannalta keskeinen toiminto on riskienhallin-
ta. Riskienhallinnasta antaa ohjeita ja suosituksia valtiovarain controller 
 -toiminnon lisäksi myös VAHTI. 

Yksittäisille virastoille annettujen toimintavarmuuteen liittyvien oh-
jeiden havaittiin tässä tarkastuksessa olevan pääpiirteissään linjas-
sa keskenään. VAHTI 2/2010 -ohje annettiin tietoturvallisuusasetuksen 
toimeenpanon  tueksi. Katakrin vastaavuus tietoturvallisuudesta valtion-
hallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (681/2010) ja EU:n neu-
voston turvallisuus sääntöjen (2013/488/EU) kanssa on puolestaan pyrit-
ty osoittamaan  Katakri-kriteereissä lähdemerkinnöin. Tämä osoittaa, että 
yhteen sovittamista on tehty.

VAHTIn ohjeet ja vaatimukset muodostavat laajan kokonaisuuden. 
 VAHTI-ohjesivustolla oli 41 erilaista VAHTI-ohjetta. Tarkastuksessa ver-
rattiin eri VAHTI-ohjeiden sisältöä keskenään, eikä suuria risti riitaisuuksia 
havaittu. Osa ohjeista vahtiohje.fi–sivustolla oli vanhentuneita. Ne oli korvat-
tu uusilla ohjeilla, mutta vanhat ohjeet olivat jääneet saataville ilman niiden 
voimassaolon päättymistä koskevia merkintöjä. Tiedot siitä, miten ohjeet 
korvasivat vanhoja, oli sisällytetty uusien ohjeiden sisäsivuille muun teks-
tin joukkoon vaikeasti löydettäviksi. Jotkin virastot ovat laatineet VAHTI-
ohjeista omia soveltamisohjeitaan.32 

Kuten VAHTI-ohjeista, myös JHS-suosituksista on muodostunut laaja 
ja vaikeasti ylläpidettävä kokonaisuus, josta tietojen löytäminen on  vaikeaa. 
Joissain JHS-suosituksissa viitataan vanhentuneisiin VAHTI-ohjeisiin. Viit-
tauksia ja ohjekokonaisuuksia on vaikea ylläpitää ajantasaisina.  

VAHTI-ohjeiden pitäminen 
ajan tasalla on vaikeaa, joten 
ohjeistossa on edelleen myös 
vanhentuneita ohjeita
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Vaikka VAHTI-ohjeistot sisältävät lukumäärällisesti paljon vaatimuksia 
ja siten niiden voisi ajatella olevan melko yksityiskohtaisia, niitä pidetään tar-
kastukseen sisältyneiden haastattelujen mukaan tulkinnanvaraisina. Eten-
kin tietojen ja asiakirjojen luokitteluun liittyy monia tulkintoja. Toiminta-
varmuuteen vaikuttaa erityisesti se, miten varautumisen tarve on tunnistettu. 

VM antoi ohjeet tietoturva-asetuksen täytäntöönpanosta VAHTI 2/2010 
-ohjeiden muodossa. Yksistään tietoturvallisuusvaatimuksia on 208, jois-
ta perustason ja Suomen erityisvaateiden mukaisia vaatimuksia 82. Tieto-
turvallisuustasojen yksityiskohtaisissa vaatimuksissa on myös jatkuvuuden 
hallintaan liittyviä vaatimuksia, jotka tosin jäävät helposti muiden vaatimus-
ten varjoon. Lisäksi on annettu muitakin tietoturva-asetuksen täytäntöön-
panoa täydentäviä vaatimuksia, esimerkiksi sisäverkkoja koskevat vaati-
mukset. 

Vuonna 2012 julkaistiin ICT-varautumisen vaatimukset, joita on yhteensä 
134. Näistä 42 on perustason vaatimuksia. Valtioneuvoston periaate päätös33 
velvoittaa virastoja myös ICT-varautumisen vaatimusten  huomioimiseen, 
mutta varautumiseen ei liity samanlaista säädöstaustaa kuin tieto-
turvallisuuteen. 

Kriittisiä toimintoja ovat yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, joiden 
hoitamiseksi hallinnonaloille on määritetty strategiset tehtävät.34 Lisäk-
si virastolla ja organisaatiolla voi olla muita toimintansa kannalta tärkei-
tä palveluja ja tehtäviä, joista saatetaan puhua kriittisinä. VAHTI 3/2012 
-ohjeessa puhutaan kriittisyyden asemasta tärkeysluokasta. Jo vanhentu-
nut, mutta vahtiohje sivustolta edelleen saatavilla oleva VAHTI 2/2009 te-
kee puolestaan eron kriittisen ja keskeisen järjestelmän välillä. Viraston ja 
organi saation oman toiminnan kannalta kriittiset palvelut ja tehtävät ovat 
kyseisen ohjeen mukaan keskeisiä tehtäviä, eivät kriittisiä. VAHTI 2/2012 
-ohjeen mukaan ICT-varautumisen korotettu taso on tarkoitettu organisaa-
tion  kriittisille toimin noille ja korkea taso yhteiskunnan turvallisuusstrate-
gian uhka mallien mukaisiin laajoihin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
varautumiseen sekä erityisturvallisuutta vaativiin toimintoihin. Toiminnan 
tärkeyden arvioimiseen ei juurikaan anneta evästyksiä. 

ICT-varautumista käsittelevän VAHTI-ohjeen (2/2012) ICT- 
varautumisen perustason vaatimukset ovat sen verran vaatimattomat, että 
ne soveltuvat huonosti digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeisiin. Käytännös-
sä VAHTI-ohjeiden ICT-varautumisen korotetun tason tulisi olla normaali 
vaatimustaso ja VAHTI-ohjeiden perustason vaatimusten tulisi olla erilli-
siä perusteluja vaativia poikkeamia matalampaan suuntaan.

VAHTI-ohjeet on perinteisesti laadittu yksittäisen viraston näkö kulmasta 
ja monet juontavat ajalta, jolloin viraston omalle vastuulle kuului laajempi 
kokonaisuus. Valtorin palvelujen ja yhteisten tukipalvelujen käyttö velvoite 
on muuttanut virastojen toimintaa ja painopisteitä toimintavarmuuteen ja 
tietoturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Palvelujen tuottamiseen osallis-
tuu yhä useammin yksityisiä toimijoita. Palvelutuotantoverkostot muuttu-
vat nopeasti. Muutokset eivät näy ohjeistossa, jota rasittaa ajan myötä ker-
tynyt laaja aineisto. Yhden viranomaisen palveluun tai prosessiin saattaa 
liittyä muiden viranomaisten palveluja ja prosesseja, ja näiden kriittisyys-
luokittelut ja palvelutasovaatimukset voivat erota toisistaan. VAHTI 2/2012 
-ohjeen mukaan prosessin tai toiminnon omistaja määrää, mitä tietoturva- 
ja  varautumistasoa järjestelmän tulee noudattaa, mutta omistajuus ei ole 
itsestään selvyys verkottuneessa toiminnassa.

Vaatimusten määrä tekee niihin 
vastaamisesta työlästä ja kääntyy 
siten hyviä aikomuksia vastaan

Toimintojen kriittisyysluokittelu 
määrittelee varautumisen tason
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VAHTI-ohjeita koskevat havainnot pätevät myös JHS-suosituksiin. 
Kummatkin ohjekokonaisuudet ovat raskaita eivätkä sen vuoksi toimi päi-
vittäisen työn tukena. Ne eivät myöskään kaikin osin vastaa nykytarpeita. 
Ne ovat profiloituneet tietotekniikan ammattilaisten ohjeiksi eivätkä hel-
posti tavoita toiminnan kehittämisestä vastuussa olevia.

2.2 Useimmiten ohjaustoimet tavoittavat 
lähinnä virastojen tietohallinnon

VAHTIn toiminta tunnetaan virastojen tietohallintoyksiköissä, mutta 
muiden keskuudessa heikommin

VM:n asettaman VAHTIn ohjaustoimet tunnetaan valtionhallinnon tieto-
hallinnosta vastaavien keskuudessa hyvin. VAHTI-ohjeetkin tunnetaan, 
mutta ei välttämättä kovin yksityiskohtaisesti, koska ne ovat niin laajoja. 
VAHTIn asema vaikuttaa vakiintuneelta.

VAHTIn asemaa vahvisti valtioneuvoston periaatepäätös valtion-
hallinnon tietoturvallisuuden kehittämisestä. Sen mukaan viran omaisilla 
tulee olla VM:n antamiin VAHTI-ohjeisiin ja tietoturvamäärityksiin ja 
varautumis toiminnan vaatimuksiin perustuvat suunnitelmat, ohjeet ja me-
nettelyt, joita auditoidaan keskitetysti. Toisekseen VAHTIn roolia kasvat-
tivat tietoturvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (681/2010) 
täytäntöönpanoa koskevat VAHTI-ohjeet. Kolmanneksi VAHTIn asemaa 
on vahvistanut viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikenne järjestelyjen 
tietoturvallisuuden arviointia koskevan lain (1406/2011) voimaantulo. 
 Arvioinneista vastaa Viestintävirasto tai sen hyväksymä arviointilaitos. 
Viestintä virasto käyttää tietojärjestelmiä arvioidessaan kriteereinä V AHTIa, 
Katakria tai molempia.35 

Vaikka VAHTI-työ tavoittaa tietohallinnon, muut virkamiehet eivät ole 
kokeneet tai ottaneet VAHTI-ohjeita omikseen. Kesäkuussa 2016 julkaistu 
VAHTI 2/2016 käsittelee toiminnan jatkuvuutta ja ohjeistaa erillisen vaiku-
tusanalyysin käyttöön. Ohje on käytännössä suunnattu viranomaisten ydin-
toiminnoista ja  tehtävistä vastuussa oleville, mutta tarkastuskohteissa ohje 
ei ollut vielä tavoittanut näitä virkamiehiä.

Strategiat jäävät etäisiksi yksittäisten virastojen näkökulmasta

Sähköisten palvelujen toimintavarmuuden kannalta merkittävimmät 
 strategiat ovat valtioneuvoston periaatepäätöksinä annetut Suomen 
kyberturvallisuus strategia ja yhteiskunnan turvallisuusstrategia. LVM:n 
laatima Suomen tietoturvallisuusstrategia liittyy myös sähköisten palvelu-
jen toimintavarmuuteen.

Tarkastuksessa havaittiin, että strategiat olivat jääneet etäisiksi käytän-
nön työn kannalta. Yhteistä tahtotilaa ja tavoitetta, joka olisi konkreettisesti 
koskenut kaikkia valtionhallinnon toimijoita, ei ollut muodostettu.

Kyberturvallisuusstrategia on vaikuttanut yksittäisiin virastoihin lähinnä 
välillisesti. Kyberturvallisuusstrategiaan sisältyvistä toimista kenties näkyvin 
on ollut Kyberturvallisuuskeskuksen perustaminen Viestintäviraston yhte-
yteen. Muista kyberturvallisuusstrategian sisältämistä toimista ovat virasto-
jen kannalta näkyvimpiä Valtorin perustaminen ja hallinnon turvallisuus-

Tietoturva-asetus vahvisti 
VAHTIn asemaa

Leimautuminen tietohallinnon ja 
tekniikan ammattilaisten ohjeiksi 
on heikentänyt VAHTIn kykyä 
tavoittaa muita virkamiehiä

Strategiat eivät ole luoneet 
virastoille yhteistä tahtotilaa
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verkkotoiminnan (TUVE) kehittäminen. Nämä toimet oli käynnistetty jo 
ennen kyberturvallisuusstrategian laatimista. 

Suomen tietoturvallisuusstrategia on jäämässä etäiseksi – etenkin mui-
den kuin LVM:n hallinnonalojen virastojen näkökulmasta. Strategiaan si-
sältyvät toimenpiteet ovat yleisluontoisia, ja vastuu niiden toteuttamisesta 
on osoitettu monelle eri ministeriölle tai muulle osapuolelle.

Vuorovuorovaikutusfoorumeilla käydään keskusteluja, mutta tiedon 
leviäminen eteenpäin ei ole itsestään selvää

Erilaiset johto-, ohjaus- ja työryhmät tarjoavat tilaisuuden keskustella, mutta 
vuoropuhelu rajoittuu pieneen joukkoon. Ryhmän koosta ja kokoonpanosta 
riippuen vuorovaikutus voi olla hyvinkin aktiivista ja toimivaa.

VAHTI järjestää joka vuosi erillisen VAHTI-päivän sekä ajankohtais-
seminaareja ja työpajoja. Osallistujat työskentelevät usein joko tieto-
hallinnossa tai tietoturvallisuuden parissa ja heillä on tekninen tausta. Näissä 
tilaisuuksissa VAHTIn jäsenillä on mahdollisuus saada osallistujilta palau-
tetta VAHTI-toiminnasta.

ICT:n toimintavarmuutta käsitellään VAHTI-johtoryhmän ja -työ-
ryhmien lisäksi myös hallinnonalojen tietoturva- tai vastaavissa ryhmissä. 
Esimerkiksi VRK on osallistunut VAHTI-työhön ja on jäsenenä hallinnon-
alansa tietoturvaryhmässä. OM:n hallinnonalalla toimii riskienhallinnan 
yhteistyöverkosto ja tietohallinnon yhteistyöryhmä. VNHY:ssä toimii epä-
säännöllisesti kokoontuva ministeriöiden tietoturva-asioita käsittelevä 
yhteistyö ryhmä.

VRK:n oman tietoturvaryhmän asialistalla on säännöllisesti kuulumiset 
VAHTI-yhteistyöstä. VRK järjestää säännöllisesti koko viraston ajankohtais-
katsauksia tietoturvasta, mutta tarkastukseen sisältyneissä haastatteluissa 
todettiin tiedonkulussa vielä parannettavaa. Useassa muussakin tarkastuk-
sen kohteena olleessa organisaatiossa haastatteluihin osallistuneet tunnis-
tivat, että erilaisissa ryhmissä jaetun tiedon jakamisessa eteenpäin omaan 
organisaatioon olisi kehitettävää.

Laajemmassa mittakaavassa ohjaustoimiin liittyvä tiedonkulku on yleen-
sä yksisuuntaista eikä viestin perillemenosta varmisteta. Määräyksiä olete-
taan noudatettavan, mutta ei varmistuta, miten niitä tulkitaan tai sovelletaan 
tai ovatko ne edes toimeenpantavissa järkevällä tavalla. Tiedon ja sitä kos-
kevien tulkintojen leviäminen on ohjaajan näkökulmasta sattuman varaista. 
Pienet piirit pitävät toisiaan hyvin ajan tasalla, mutta tieto ei välttämättä 
leviä piirin ulkopuolelle. Esimerkiksi kokouspöytäkirjojensa perusteella 
 TIETOKEKOssa ei ole yhtenäisiä käytäntöjä sille, miten eri hallinnon alojen 
virastot saavat äänensä kuuluviin TIETOKEKOssa, vaan tämä vaikuttaa ole-
van hallinnonala- ja henkilösidonnaista.

Tiedon leviäminen hallintoon 
on usein henkilösidonnaista
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2.3 Tarve kehittää ohjaustoimia on 
tunnistettu

Viranomaisilla on käynnissä paljon ohjaustoimia koskevia 
kehittämistoimia 

VM on tietoinen siitä, että ohjaustoimia on tarpeen kehittää. Kehittämis-
kohteita on paljon, joten oikean etenemissuunnitelman tunnistaminen on 
 tärkeää. Kaikkien kehittämistoimien taustat eivät ole selkeästi luettavissa 
niiden asettamis päätöksistä, eikä nykytilanteen kartoitusta ja analysointia 
ole nähtävissä. Kehittämishankkeita ja niiden etenemistä esitellään erilai-
sissa hallinnon alarajat ylittävissä ryhmissä, mutta niistä ei systemaattisesti 
muodosteta kokoavaa näkemystä. Hankkeiden keskinäisiä vaikutuksia on 
vaikea tunnistaa ajoissa.

VM:ssä on tunnistettu tarve selkeyttää oman hallinnonalan ohjaus-
rakenteita. VM:n asettama työryhmä sai tammikuussa 2017 valmiik-
si  esityksensä VM:n hallinnonalan toimijoiden digitalisaatioon liittyvis-
tä tehtävistä ja vastuista. Siinä ehdotetaan selkeämpää jakoa ministeriön 
 strategisiin ja linjaaviin tehtäviin ja virastotason toimeenpaneviin ja kehit-
täviin tehtäviin sekä virastotason tehtävien ja työnjaon selkeyttämistä. Ny-
kytilan ongelmia ei työryhmän esityksessä ole käsitelty analyyttisesti ei-
kä erityisen perusteellisesti. Ehdotuksen kykyä ratkaista ongelmia on sen 
vuoksi vaikea arvioida.36 

JUHTA on toimintakertomuksessaan arvioinut käsittelemiensä asioi-
den, linjausten ja päätösten vaikuttavuuden olleen melko vaatimatonta. 
JUHTAn kokoonpanoa pienennettiin ja jaostotoimintaa muutettiin sen toi-
minnan tehostamiseksi.37 

VAHTIn ohjeiden rakenne- ja julkaisukanavauudistusta esiteltiin 
 VAHTI-päivässä 13.12.2016. Uudistuksen tavoitteena on ollut myös vähen-
tää vaatimusten lukumäärää. Hankkeen työnimenä on ollut VAHTI 100, mil-
lä viitataan vaatimusten tavoitelukumäärään. Hanke eteni aika taulussaan 
vuoden 2016 aikana, mutta sen jälkeen eteneminen hidastui. Sisältöjen ko-
koaminen ja muokkaaminen uuden rakenteen mukaisiksi piti tehdä vuo-
den 2016 loppuun mennessä, mutta vielä 13.3.2017 mennessä uudelle sivus-
tolle ei ollut viety yhtään ohjetta. Työn saattaminen päätöksen jäi vuoden 
2017 alusta asetetun VAHTI-johtoryhmän tueksi asetettavan asiantuntija-
jaoston tehtäväksi. VAHTI-työtä tehdään pääosin oman työn ohessa virka-
työnä. Uudistustyön työmäärät ovat joko olleet ennakoituja suurempia tai 
VAHTI-työn uudistaminen on arvioitu muihin virkatehtäviin nähden vä-
hemmän tärkeäksi. 

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma päivitettiin keväällä 
2017. Toimenpiteiden määrää vähennettiin, jolloin toimeenpano-ohjelmasta 
tuli kohdennetumpi. Samalla pyrittiin varmistumaan eri osapuolten sitou-
tumisesta strategian toimeenpanoon. Päivitetyn toimeenpano-ohjelmaan 
kuuluu valtionhallinnon kyberturvallisuuden johtamisen mallin luominen ja 
organisoiminen: VM luo valtionhallinnon kyberturvallisuuden johtamiselle 
uuden kehikon osana VM:n strategian VM2020 toimeenpanoa. Johtamis-
kehikkoa koskevista suunnitelmista on keskusteltu mm. TIETOKEKOssa.

Valtiovarain controller -toiminto jatkaa sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan neuvottelukunnan kanssa riskienhallinnan kehittämistä uudistamal-
la sisäisen valvonnan tueksi laadittuja arviointikehikkoja.
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Omien ohjaustoimien arviointi ei ole järjestelmällistä ja ennalta 
suunniteltua

Ohjaustoimien suunnittelussa ei huomioida jatkuvan kehittämisen 
 periaatteita. Ministeriöt tekevät selvityksiä ja nykytila-analyyseja, mutta 
niitä ei ole useinkaan suunniteltu ohjaustoimien suunnittelun yhteydessä. 
Ministeriöt raportoivat tehdyistä toimista mutta eivät arvioi niiden vaiku-
tusta ja riittävyyttä.

VM:n vuosittain teettämässä tietohallintokyselyssä seurataan valtion vi-
rastojen ICT-menojen ja -henkilöstömäärien kehittymistä sekä näkemyk-
siä suurimmiksi koetuista haasteista, kehittämiskohteista ja ajan kohtaisista 
ICT:hen liittyvistä linjauksista.38 Kysely ei sisällä tietoturvallisuuteen ja pal-
velujen jatkuvuuteen liittyviä kysymyksiä. Tietohallintokyselyssä ei etsitä 
mahdollisia selityksiä hallinnon antamille vastauksille. Se ei anna palautet-
ta VM:lle siitä, mikä ohjauksessa toimii hyvin ja mikä ei.

VM:n asettama valtionhallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden johto-
ryhmä (VAHTI) selvittää vuotuisella tietoturvakyselyllään tieto- ja kyber-
turvallisuuden tilannetta tarkemmin.39 Vuonna 2016 VAHTI teki tietotur-
vaa koskevan kyselyn ensimmäisen kerran myös henkilöstölle ja johdolle. 
 Kyseisellä tietoturvabarometrilla saadaan tilannekatsaus, mutta ei tietoa 
siitä, mikä on ollut VAHTIn toimenpiteiden vaikutus tilanteeseen tai mit-
kä syyt selittävät tilannetta.

LVM:n mukaan Suomen tietoturvallisuusstrategialle ei ollut tarkoitus 
tehdä erillistä toimenpideohjelmaa, koska strategiassa on määritelty toi-
met, joihin ryhdytään. Lähtökohtana on, että strategia toimeenpannaan kun-
kin hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun kehyksessä ja puit-
teissa. Tarkastuksessa LVM pystyi esittämään vain yleisellä tasolla, miten 
 strategian toimeenpanoa seurataan. Tarkoitus on kutsua koolle strategian 
kannalta  relevantteja tahoja, jotka yhtäältä tuottavat tietoturvaa ja toisaal-
ta tarvitsevat sitä tietojärjestelmien käyttäjinä.40 LVM:n mukaan loppu-
tuloksesta on vaikea sanoa mitään ennen kuin nähdään, minkälaisia tieto-
aineistoja eri  toimijoilla on ja voiko niitä koota yhteen.

Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelmaan kuuluu 
toimeenpano- ohjelman seurantamittariston laatiminen.41 Tämän, kuten 
muidenkaan toimien, tavoiteaikataulua ei ole julkistettu. Mittariston ja aika-
taulutavoitteiden puuttuminen heikentävät kyberturvallisuus strategian 
 ohjausvaikutusta.

Ohjaustoimet eivät kaikin osin tue kokonaisnäkemyksen 
muodostamista

VAHTI-ohjeet, JHS-suositukset ja keväällä 2017 julkaistu riskien-
hallintapolitiikkamalli on suunnattu yksittäisille virastoille, mikä on  sinänsä 
perusteltua ja tarpeellista. Ohjeita laadittaessa ei kuitenkaan ole selkeäs-
ti suunniteltu, miten niitä noudattaen saataisiin samalla muodostettua 
kokonais näkemys hallinnonaloittain tai laajemmin. Ongelmana on, että oh-
jeita tulkitaan ja sovelletaan eri tavalla eri virastoissa, mikä on luonnollista 
virastojen toimintojen eroavaisuuksien vuoksi. Kokonaisnäkemyksen muo-
dostaminen vaatisi tämän vuoksi tietojen prosessointia, yhteen sovittamista, 
riippuvuuksien tunnistamista ja yhteisen näkemyksen hakemista. Olisi myös 
kehitettävä yhteiseen tekemiseen tähtääviä työtapoja. Kokonais näkemyksen 
muodostaminen olisi tärkeä osa ohjauskokonaisuutta.

VM:n tietohallinto- ja VAHTI-
kyselyt ovat tilannekatsauksia, 
joilla ei saada suoraa palautetta 
ohjauksen toimivuudesta

Seurantasuunnitelmat 
jäävät karkealle tasolle tai 
myöhemmin täydennettäviksi

Kokonaisnäkemystä ei 
voi muodostaa tekemällä 
yksittäisten virastojen tiedoista 
mekaanista yhteenvetoa
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2.4 Yhteisten ratkaisujen edistäminen on 
painottunut vaikeuksia kohdanneeseen 
Valtoriin

Yksi VM:n suurimmista ja merkittävimmistä keinoista luoda toiminta-
varmuutta ja palvelujen jatkuvuutta turvaavia yhteisiä ratkaisuja on ollut 
Valtorin perustaminen vuonna 2014. Hallituksen esityksessä perusteltiin 
Valtorin perustamista mm. seuraavasti: ”Riskinä on todettu myös tieto-
turvallisuuden ja varautumisen toteuttaminen vaadituilla tasoilla. Nyky-
tilassa kaikki virastot eivät saavuta tietoturvan ja varautumisen vaatimusten 
tasoa vuoden 2013 aikana. Tarkoituksena on, että perustettava palvelu keskus 
toteuttaa kokonaisarkkitehtuurinsa siten, että tietoturvan haasteisiin pys-
tytään vastaamaan. Keskittämällä tietoturvan ja varautumisen osaaminen, 
hallinta ja tekniikat saavutetaan nykyistä hajautettua mallia merkittävästi 
parempi tietoturvan ja varautumisen taso.”42

Valtori vastaa valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen 
tuottamisesta ja kehittämisestä. Valtori on palvelukeskuksena toimiva vi-
rasto, joka huolehtii tehtävistään palvelusopimuksissa sovituilla tavoilla. 
Palvelukeskuksen suoritteet ovat Valtorin asiakkaille maksullisia. Maksu-
jen on katettava suoritteiden tuottamisesta palvelukeskukselle aiheutuvat 
kustannukset. Maksujen suuruudesta sovitaan asiakkaiden kanssa tehtä-
vissä palvelusopimuksissa.43

Valtion virastoilla ja laitoksilla on velvollisuus käyttää yhteisiä perus-
tietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja. Mahdollisista poikkeuksista 
päättää valtiovarainministeriö tai tarvittaessa valtioneuvosto. Käyttövelvoite 
koskee valtioneuvoston asetuksella säädettyjä perustietotekniikkapalveluja.44 

Valtorilla on vielä matkaa keskittämisellä haettuihin hyötyihin 

Valtorin toiminnan käynnistyessä vuonna 2014 päätettiin, että palvelujen 
tuottamisessa huomioidaan erityisesti valtionhallinnon turvallisuuden ja va-
rautumisen erityistarpeet.45 Konsulttiyhtiö KPMG Oy:n suorittamissa toimi-
alasta riippumattomia ICT-palveluita koskevaa TORI-hanketta koskeneissa 
arvioinneissa tuotiin esille hankkeessa kehitetyn palvelu- ja toimintamallin 
tietoturvan ja varautumisen osalta ainoastaan TUVE-palvelujen siirtäminen 
Valtoriin. KPMG Oy:n raportissa todettiin samalla, että korotetun ja korkean 
turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset saattaisivat kasvattaa palvelu-
jen ylläpidon kustannuksia, ja esitettiin huoli, että kustannukset leviäisivät 
myös muihin palveluihin, joissa näitä vaatimuksia ei ole. TUVE-ympäristö 
on varautumiseltaan korotetun tason ratkaisu, mutta se on tarkoitettu ensi-
sijaisesti turvallisuusviranomaisten käyttöön. TUVE-palvelut on säädetty 
pidettäväksi erillään Valtorin muista palveluista ja toiminnoista hallinnol-
lisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti.46 Myös  Valtorin  TORI- asiakkailla 
on joidenkin palvelujensa osalta korotetun turvallisuuden tai varautumi-
sen vaatimuksia, joiden kustannukset eivät saisi levitä muihin palveluihin.

TUVEn siirtämisen edellytyksenä pidettiin, että Valtorin oma toiminta 
on valtionhallinnon varautumisen ja turvallisuuden kriteerien mukaista. 
 TUVE siirrettiin Valtoriin kesäkuussa 2016, vaikka Valtori ei täyttänyt kaikkia 
 kriteerejä. Kriteerit eivät olleet täyttyneet vuoden 2016 loppuun mennessä.

Valtorin perustamisen yhtenä 
tavoitteena on ollut parempi 
tietoturvan ja varautumisen taso

Talousarviossa pitäisi 
huomioida Valtorin palvelujen 
kehitystarpeet, jotta ne voitaisiin 
rahoittaa asiakasmaksuilla

TUVE-toiminnan siirto Valtoriin ei 
turvaa valtionhallinnon sähköisten 
palvelujen toimintavarmuutta 
TORI-palveluissa
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Valtorin strategian toimeenpanosuunnitelman mukaan Valtorin ta-
voitteena oli saavuttaa tietoturvallisuuden perustaso vuoden 2015 ai-
kana ja korotettu taso vuoden 2016 aikana. KPMG IT-sertifiointi Oy to-
teutti  Valtorin tietoturvan perustason auditoinnin hallinnollisilta osin 
huhtikuussa 2016. Auditoinnissa havaittiin 21 poikkeamaa. Poikkeamien 
korjaus  osoitettiin TURVA-projektille, joka jatkui vuonna 2017. Hallituksen 
 kokouksessa 21.12.2016 raportoitiin, että keväällä 2016 auditoinnissa tehdyis-
tä 21  havainnosta korjaamatta oli 14. Valtorin vuotta 2016 koskevassa tilin-
päätöksessä todettiin, että avoimina oli yhä neljä poikkeamaa.

Valtorin riskienhallinnan vuosisuunnitelma vuodelle 2016 ei toteutunut. 
Riskienhallinta oli kärsinyt henkilövaihdoksista ja resurssipulasta vuoden 
2016 aikana. Riskienhallinnan prosessikuvauksen laadinta ei ollut edennyt. 
Tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan prosessikuvaukset oli saatu 
hyväksyttyä, mutta jatkuvuuden hallintaa ei käytännössä ollut kehitetty elo-
kuun alkupuolen jälkeen vastuuhenkilön siirryttyä toisiin tehtäviin. Uuden  
työntekijän rekrytointia ei käynnistetty taloustilanteen vuoksi.

Riskienhallinnan kehittämisen keskeneräisyyden vuoksi Valtoris-
sa toimittiin tarkastukseen sisältyneiden haastattelujen mukaan tilanne-
ohjautuvasti ja pistemäisesti. Kriittiset riskit on tunnistettu lähinnä tapaus-
kohtaisesti. Tarkastuksessa havaittiin, että vuonna 2015 oli kuitenkin 
arvioitu järjestelmällisemmin organisaatiotason riskejä.47 Valtorin toimin-
taa uhkaaviksi suurimmiksi riskeiksi tunnistettiin vuoden 2015 arvioinnis-
sa kriittinen ja laajavaikutteinen konesaleihin tai toimitiloihin liittyvä vaka-
va vahinko. Riskien arvioinnissa oli tunnistettu henkilöstön käytettävyyteen 
ja pysyvyyteen liittyviä riskejä. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi oli 
päätetty nimetä varahenkilöitä. Varahenkilöjärjestelyillä voidaan yrittää vä-
hentää riskin realisoitumisen vaikutuksia, mutta sillä ei pienennetä riskin 
realisoitumisen todennäköisyyttä. Strategian toimeenpano suunnitelman 
riskienhallintaosiossa oli lueteltu muita avainosaamisen säilyttämiseen 
liittyviä riskienhallinnan keinoja, kuten innostavien urapolkujen tarjoami-
nen ja kannustava palkkaus. Henkilöstön pysyvyyttä koskevat riskit olivat 
osittain realisoituneet vuonna 2016, ainakin palvelunhallintajärjestelmä-
projektin (Pro-projekti) näkökulmasta. Pro-projektin tavoitteina oli yhte-
näistää ja vakioida Valtorin palvelut sekä niihin liittyvät palvelunhallinta-
prosessit ja teknologia.

Ohjausmallin mukaisesti VM:n tulisi ohjata Valtoria sen hallituksen 
kautta tulossopimuksen avulla. Tarkastukseen sisältyneiden haastattelui-
den mukaan VM:n ohjaustoimet ovat käyneet lähellä operatiivista johta-
mista. VM:n kannanotossa Valtorin vuoden 2015 tilinpäätöksestä todettiin, 
että ministeriö ottaa selkeämmin vastuun TORI-lain mukaisesta ohjauk-
sesta ja tehostaa ohjaustoimiaan. Haastattelussa tuotiin esille, että Valto-
rin sisäistä ohjausmallia oltiin uudistamassa, minkä uskottiin vähentävän 
 ministeriön tarvetta puuttua Valtorin päivittäiseen toimintaan. Valtorin uu-
si organisaatio tuli voimaan 1.1.2017 alkaen, ja Valtorin toimivaan johtoon 
tehtiin muutoksia 1.5.2017 alkaen. Valtorille myönnettiin lisätalousarvio-
esityksessä 27.10.2016 toiminnan turvaamisesta aiheutuviin menoihin kak-
si miljoonaa euroa momentille 28.20.11.

Tietoturvallisuuden perustason 
saavuttamiseen meni odotettua 
pidempi aika, eikä korotettua 
tasoa ole vielä saavutettu

Valtorin toiminnan 
kehittäminen ei ole edennyt 
suunnitelmien mukaisesti

Avainosaamisen menettäminen 
on merkittävä riski

VM etsii keinoja Valtorin 
tilanteen korjaamiseksi
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Toimintavarmuuden kannalta on ollut perusteltua osoittaa sähköisen 
asioinnin tukipalvelut Väestörekisterikeskukselle

Sähköisen asioinnin tukipalvelut on keskitetty valtaosin VRK:een.48 
VRK:lla on pitkät perinteet tietoturvasta hyvin huolehtivana organisaatio-
na. Sen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä toimii ja on ISO/IEC 27001 
 -sertifioitu. Digitalisoituvan yhteiskunnan palvelujen kannalta keskeisten 
palvelu komponenttien kehittämisen ja tuottamisen keskittäminen tieto-
turvallisuuden hyvin hoitavaan organisaatioon on järkevää.

VRK:n tuottama Suomi.fi-palvelu kokoaa yhteen osoitteeseen kansalai-
selle ja yritykselle suunnattua tietoa ja palveluja julkisen hallinnon palve-
luista. Suomi.fi-palvelutuotteet ovat valtiovarainministeriön asettamassa 
ja rahoittamassa Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelmassa kehitettä-
viä yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja, joita on kutsuttu ja osittain 
myös edelleen kutsutaan KaPA-palveluiksi. Palveluja on kehitetty VRK:een 
sijoitetussa VM:n asettamassa määräaikaisessa hankeorganisaatiossa, min-
kä vuoksi VM:n ohjausrooli on ollut suuri: hankkeen ohjausryhmä on seu-
rannut ja ohjannut kehitystyötä säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti. VM:n 
edustaja on ollut mukana Valtorin ja VRK:n välisissä palavereissa, joissa on 
neuvoteltu Suomi.fi-palvelujen käyttöpalveluympäristön vaatimuksista.

On olemassa riski, että määräaikaisessa hankeorganisaatiossa kertynyt 
osaaminen ei siirry tuotanto-organisaatioon määräaikaisuuksien päättyes-
sä. Valtionhallinnon määrätietoiset pyrkimykset vähentää henkilöstöä osa-
na pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetettuja säästö tavoitteita 
voivat vaarantaa määräaikaisissa palvelussuhteissa kertyneen osaamisen 
säilymisen valtiolla

Suomi.fi-palvelujen kehittäminen on poikennut VRK:n muiden palve-
lujen kehittämisestä ja ylläpidosta niin menetelmien kuin voimavarojenkin 
suhteen. Ei pidä olettaa, että VRK:n tietoturvakulttuuri omaksuttaisiin no-
peasti Suomi.fi-palvelujen tuotantoon.

Yhteiset ratkaisut eivät kaikin osin muodosta johdonmukaista 
kokonaisuutta

VM:n ohjauksessa oleviin yhteisiin ratkaisuihin lukeutuvat Valtorin 
 toimialariippumattomat palvelut, hallinnon turvallisuusverkkotoimin-
ta TUVE ja sähköisen asioinnin tukipalvelut. Ne eivät muodosta johdon-
mukaista kokonaisuutta.

Sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittämisen ohjelma päättyy vuo-
den 2017 lopussa. Sen jälkeen palvelut jatkuvat lakisääteisinä ja niiden 
 aiheuttamat kustannukset maksetaan keskitetysti valtion talousarviosta, jotta 
kynnys käyttää yhteisiä ratkaisuja olisi matala ja palvelujen laajasta käytöstä 
saatava hyöty olisi suuri. VM vastaa jatkossakin tukipalvelujen ohjauksesta.

Turvallisuusverkkotoiminnan kehittäminen oli rahoitettu keskitetysti, ja 
sitä koskevaan lakiin on muotoiltu mahdollisuus myös jatkossa rahoittaa tur-
vallisuusverkkotoimintaa osittain keskitetyllä rahoituksella, vaikka rahoituk-
sen on ajateltu tulevan pääasiassa asiakkailta kerättävinä käyttömaksuina.49 

Valtorin kaikki toiminta, mukaan lukien palvelukehitys, on katettava ko-
konaan asiakasmaksuin. Sirpaleisen ja vaikeasti hallittavan vanhan sopimus-
kokonaisuuden hoitaminen on kallista, mikä osaltaan vaikeuttaa uusien 
palvelujen kehitykseen tarvittavan rahan keräämistä  asiakasmaksuina. 

VRK on kehittänyt 
tietoturvallisuuttaan ISO/IEC 
27001 -standardeihin tukeutuen

Määräaikaisissa hankkeissa 
syntyvä osaaminen ei 
automaattisesti siirry palvelujen 
tuotantovaiheeseen
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 Asiakkailta perittävien maksujen ei tulisi nousta edes väliaikaisesti siirtymä-
vaiheen aikana, jos asiakkaiden toimintamenomäärärahoja samaan aikaan 
voimakkaasti leikataan. Valtoria varten perustetun erillisen investointi-
momentin on ajateltu toimivan palvelukehityksen mahdollistajana silloin, 
kun uudella palvelulla ei ole vielä riittävästi maksavia asiakkaita. Valtoriin 
siirtyneet voimassa olevat Valtorin asiakkaiden ja toimittajien väliset sopi-
mukset muodostavat kuitenkin niin ison rasitteen, että investointi momentti 
saattaa olla riittämätön keino tilanteen hallitsemiseksi.

Julkisen hallinnon ICT:n ohjauksen kannalta VM:llä on useita rooleja ja 
pitkiä ohjausketjuja, mikä heikentää ohjauksen tehoa.
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3 Onko sähköisten palvelujen toiminta-
varmuudesta ja häiriötilanteisiin 
varautumisesta huolehdittu 
toiminnan tarpeita vastaavasti?

Toimintavarmuutta pidetään tärkeänä, mutta sen turvaaminen näkyy harvoin 
virastojen tulossopimuksissa tai strategioissa. Ministeriöiden mahdollisesti 
asettamat toimintavarmuuteen tai tietoturvallisuuteen liittyvät hallinnon-
alan tavoitteet osoitetaan yleensä ICT-yksiköille. Toiminta-arkkitehtuuri ja 
strateginen palveluajattelu kehittäisivät toimintavarmuuden suunnittelua 
ja laajentaisivat näkökulmaa tietohallinnon ulkopuolelle.

Tietojärjestelmille asetetaan käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia, mut-
ta Valtorin palvelutarjonta ei välttämättä vastaa niihin. Integraatiot muihin 
palveluihin ja yhteiskäyttöiset komponentit lisäävät toimintavarmuuteen liit-
tyviä haasteita. Tieto toimitusketjuissa ei kaikilta osin kulje. Toimitusketjut 
eivät ole riittävän läpinäkyviä toiminnan tarpeita ajatellen.

Riskienhallinnan kustannukset, resurssivaatimukset ja hyödyt suhteessa 
riskiin tulisi arvioida ja dokumentoida sekä niiden vaikutuksia seurata, jotta 
toimintavarmuuden turvaaminen olisi kustannustehokkaampaa.

Suuret organisaatiomuutokset horjuttavat palvelujen toiminta varmuutta. 
Erityisesti häiriötilanteisiin liittyvät vastuut jäävät helposti epäselviksi käy-
tännön tasolla, jolloin ongelmien ratkaisuajat pitenevät.

3.1 Toimintavarmuus on usein vain 
taustaoletuksena

Sähköisten palvelujen toimintavarmuus nähdään helposti vain 
tietohallinnon vastuulle kuuluvaksi

Sähköisten palvelujen jatkuvuuden merkitys tiedostetaan, mutta jatkuvuu-
den suunnittelu ja toteuttaminen on jätetty pitkälti tietohallintoyksikkö-
jen sekä ICT-palveluntarjoajien ja -toimittajien hoidettavaksi. Varsinaises-
ta palvelusta vastuussa olevat tahot eivät kaikin osin ole tiedostaneet omaa 
 rooliaan ja vastuutaan palvelujen jatkuvuuden järjestämisessä.

Ottaessaan vastaan ministeriöiden tietohallintotoimintoja ja ICT- 
sopimuksia VNHY ei saanut kaikkien ministeriöiden toiminnasta riittävän 
kattavia kuvauksia voidakseen neuvotella palvelutoimittajien kanssa toimin-
nallisista tarpeista. Ministeriöt olivat kuvanneet kokonais arkkitehtuuriin 
kuuluvaa toiminta-arkkitehtuuriaan heikosti eivätkä olleet toimittaneet 
 kuvauksia kaikkien järjestelmiensä tai palvelujensa toiminnallisista tar-
peista tai kriittisyydestä.

LVM:n hallinnonalan konsernistrategian mukaan ”tietoturvaa paran-
netaan ja tehdään siitä luottamuksen kulmakivi”.50 LVM on pyrkinyt pitä-
mään konsernistrategian tiiviinä asiakirjana. Se sisältää paljon käsitteitä, 
joita ei ole määritelty tarkasti. Jää epäselväksi, miten ”tietoturva” ymmär-
retään: strategiassa viitataan pikemminkin tietosuojaan kuin tietoturvaan. 
Tietojen häiriötön saatavuus ja käytettävyys vaikuttavat jääneen tieto suojan 

Toiminta-arkkitehtuurien puute 
vaikeuttaa toimintavarmuuden 
suunnittelua ja toteuttamista
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varjoon. Konsernistrategian painopistealue ”Luottamus digitaalisiin palve-
luihin”  koskee hallinnonalan kaikkia virastoja, lukuun ottamatta Ilmatie-
teen laitosta.

LVM:n konsernistrategian toteuttamisen tukena ovat nelivuotiset tulos-
sopimukset. LVM on pyrkinyt toteuttamaan tulosohjauksen periaatetta, 
jonka mukaan tulosohjaus keskittyy strategisesti merkittävimpiin, muu-
tosta edellyttäviin asioihin.51 LVM:n hallinnonalan konsernistrategiassa 
on  selkeät yhteydet hallitusohjelmaan. Ylätason strategia on siirretty hal-
linnonalan virastojen strategisiksi tavoitteiksi strategiakarttatyöskentelyä 
 hyödyntäen. Strategiakarttatyöhön ei ollut vielä kytketty mittareiden avul-
la seurattavia tavoitteita.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin osalta ”luottamus digitaalisiin palve-
luihin” tarkoittaa mm., että Trafin tietojärjestelmien, tietoliikenteen ja uusien 
digitaalisten liikennepalvelujen tietoturvan ja -suojan tulee olla tarpeiden ja 
vaatimusten mukaisia. Tulossopimukseen on asetettu toiminnallinen tulos-
tavoite tietojärjestelmien ja tiedon laadukkuudelle ja tieto turvallisuudelle. 
Trafin edellytetään todentavan palvelujensa tieto turvallisuus sertifioinnein. 
Tarkastukseen sisältyneissä haastatteluissa korostettiin, että tietoturva-asi-
at eivät jalkaudu käytäntöön tulos sopimuksen kautta eikä tietoturvaa tar-
vitse erikseen korostaa tai asettaa sille omia  tavoitteita: Trafissa tietoturva- 
ja tietosuoja tuotetaan tietohallinnon  tarjoamana  sisäisenä palveluna osana 
kehittämisen prosessia.

Trafin palvelujen ICT-varautuminen ja jatkuvuuden hallinta on suun-
tautunut ulospäin: palveluun liittyvien ICT-palveluntarjoajien ja muiden 
kumppanien edellytetään huolehtivan palvelujensa jatkuvuudesta kellon 
ympäri. Trafi itse ei ollut kaikin osin miettinyt, mitä järjestelmälle  asetettu 
24/7-käytettävyysvaatimus tarkoittaa sen oman palvelutuotannon kannal-
ta. Trafin toiminta on ollut virka-aikaan painottunutta. Trafi on määritel-
lyt järjestelmilleen niiden jatkuvuuteen liittyvät tavoitteet ja tunnistanut 
kriittiset järjestelmät, mutta ei ole varautunut tilanteeseen, jossa palvelus-
sa oleva vika vaatii paikalle Trafin omaa henkilöstöä. Trafissa oli  käynnissä 
24/7-selvitys siitä, miten ympärivuorokautiseen palveluun päästäisiin ja mi-
tä muutoksia se tarkoittaisi.

OM:n hallinnonalan strategiassa painottuvat rakenneuudistukset ja 
tietojärjestelmä hankkeet.52 Prioriteetteihin kuuluvat eri hankkeissa ke-
hitettävien järjestelmien yhteentoimivuuden ja kustannustehokkuuden 
varmistaminen arkkitehtuurityöllä ja yhteisten tietojärjestelmäpalvelujen 
 käytöllä sekä hankkeiden säännöllinen arviointi riskienhallinnan näkökul-
masta. OM:n hallinnonala hyödyntää strategiakarttamenetelmää, mutta työ-
hön ei ollut kytketty mittareiden avulla seurattavia tavoitteita.

Ulosottolaitoksen tulostavoitteissa painottuu ulosoton rakenne-
uudistushanke URA, jossa keskitetään toimintoja ja suunnitellaan uudet 
työnkulut ja toimintatavat. Tulostavoiteasiakirjassa sähköisiin palvelui-
hin liittyvät tavoitteet on upotettu URA-hankkeen toteuttamiseen.53 URA- 
hankkeen yhtenä tavoitteena on sähköisiä asiointipalveluja kehittämällä 
lisätä asianosaisten ja yleisön omatoimisuutta ja vähentää henkilöstö- ja 
palvelutarvetta ulosottolaitoksessa. Toimintojen keskittämisen uskotaan 
vähentävän toiminnan haavoittuvuutta ja lisäävän toimintavarmuutta.54 

OM:n hallinnonalalla useat tietojärjestelmät on keskitetty ORK:n 
 hoidettaviksi. OM ja ORK hankkivat hallinnonalan perustietotekniikkapal-
velut Valtorilta. ORK:lle oli tulossopimuksessa osoitettu tieto järjestelmien 
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muiden tavoitteiden varjoon
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turvallisuuden varmistaminen ja oikeushallinnon digitaalisten hankkeiden 
tukeminen palvelusopimusten mukaisesti.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tai Suomen kyberturvallisuus-
strategian visiot eivät erityisesti näy kummankaan hallinnonalan 
tulosohjaus asiakirjoissa tai strategioissa. LVM:n laatima Suomen 
tietoturvallisuus strategia on nähtävissä sen omaa hallinnonalaa koskevas-
sa konsernistrategiassa, koska ne laadittiin samaan aikaan ja osittain samoin 
resurssein. Muiden ministeriöiden tulosohjausasiakirjoissa Suomen tieto-
turvallisuusstrategia ei näy.

OM:n hallinnonalan tulossopimuksiin sisältyy strategioissa mainittuja 
toimia, kuten EU:n tietosuojalainsäädännön täytäntöönpano, mutta ne olisi-
vat käynnissä ilman strategioitakin. Myös VNK:n tulostavoitteisiin  sisältyvät 
strategioissa mainitut toimet olisivat käynnissä joka tapauksessa.

Toimintavarma ja turvallinen ICT on Valtorin ja 
Väestörekisterikeskuksen toiminnan ydin

Muihin tarkastuksessa läpi käytyihin tulossopimuksiin verrattuna VRK:n 
tulossopimuksessa korostui palvelukyvyn varmistaminen. Tavoitteeksi oli 
asetettu väestötietojärjestelmän uudistaminen käytettävyyttä parantaen, 
jotta yhteiskunnan elintärkeät toiminnot sujuvat ongelmitta. VRK:n pe-
rustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja VRK:n 
 varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toiminto-
jen ja tietohuollon tukena, joten jatkuva palvelukyky ja toimintavarmuus ovat 
sen elinehtoja.55 VRK:n tietoturvaa koskevan strategian mukaan sillä  tulee 
olla valmius, kyky ja asiantunteva yhteistyöverkosto vakavien  kyberuhkien 
ja -häiriöiden hallintaan.56 

Myös Valtorille palvelujen jatkuvuus on hyvin tärkeää, sillä sen laki-
sääteinen asema tekee siitä keskeisen solmukohdan lähes kaikelle valtion-
hallinnon sähköiselle palvelutoiminnalle. Valtorin tulossopimus  vuodelle 
2016 sisälsi paljon yksityiskohtaisia toimenpiteitä ja tavoitteita, joista osa 
oli vaikeasti mitattavia. Tulossopimus sisälsi myös palvelujen käytettävyys-
tavoitteita, mutta niiden mittaustapaa ei ollut määritelty tulossopimus-
asiakirjoissa.

Tietojärjestelmien toiminnalliset vaatimukset sisältävät vaatimuksia 
palvelujen saatavuudelle ja käytettävyydelle

Tietojärjestelmähankkeissa asetetaan vaatimuksia tietoturvallisuudelle ja 
käytettävyydelle. Palvelutasovaatimuksissa hyödynnetään JHS-suosituksia 
ja tietoturvallisuus- ja varautumisvaatimuksissa VAHTI-ohjeita. 

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot tunnistettiin ja määriteltiin 
 kriittisiksi yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Valmiuslaissa on säädetty 
viranomaisille varautumisvelvoite. Valtionhallinnon kriittisiä  turvallisuuteen 
liittyviä järjestelmiä varten luotiin hallinnon turvallisuusverkkotoiminta. 
Muiden kuin turvallisuusviranomaisten kriittisten järjestelmien toiminta-
varmuutta on ajateltu turvattavan ensisijaisesti kaupallisten palvelutaso-
vaatimusten avulla ja muilla sopimuksiin perustuvilla keinoilla sekä joskus 
harvemmin myös omistajuusjärjestelyin. Kriittisyyden määrittämisen on 
todettu olevan haasteellista.57 

Tarkastuksen perusteella ei havaittu, että palvelujen ja järjestelmien 
kriittisyyttä ja keskinäistä tärkeyttä tarkistettaisiin säännöllisesti, vaikka 
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toimintojen turvaamisen ja 
valmiuslain edellyttämän 
varautumisen näkökulmasta
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toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia. Kokonaisarkkitehtuuri-
kuvaukset toimisivat kriittisyyden ja tärkeyden arvioinnin työkaluna, mut-
ta kokonaisarkkitehtuurityötä ei ole kunnolla omaksuttu osaksi johtamista.

Trafin toiminta on ollut ISO 9001 -standardin mukaista, mikä on toden-
nettu sertifikaatilla. Trafissa on hiljattain tuotu prosessiajattelun rinnal-
le palveluajattelu. Vuonna 2016 aloitettiin palvelukeskeinen toiminta, jo-
ka  yhdistyy prosessiajatteluun siten, että palvelut tuotetaan prosesseissa. 
 Trafissa on käytössä palvelusalkku, jossa on kuvattu kaikki Trafin palvelut 
käyttäen yhteistä kuvaustyökalua (Business Model Canvas). Työ kalun avul-
la johtamisen painopiste kohdistetaan siihen, miten käyttäjille ja yhteis-
kunnalle tuotetaan eniten hyötyjä. Jokaisella palvelulla tulee jatkossa ol-
la tavoite tila, joka pohjautuu asiakastarpeiden, kustannusten ja hyötyjen 
 analysointiin. Tarkastuksen ajankohtana palvelukuvausten ensimmäiset 
versiot olivat juuri valmistuneet. Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset tulevat 
tarkentamaan palveluun liittyviä prosesseja, järjestelmiä ja tietoja. Palvelu-
kuvaukset eivät sisällä esimerkiksi jakelukanava- tai asiakassegmentti-
kohtaisia volyymitietoja tai asiakassegmenttien tarkempia analyyseja, ku-
ten eri asiakassegmenttien odotuksia ja käyttäytymistä. Näistä tiedoista olisi 
apua strategiatyössä.

Trafin palveluille nimetyt palvelunomistajat asettavat liiketoiminnan 
vaatimukset palveluille ja niiden komponenteille. Tietohallinto ja ICT- 
toimittajat pyrkivät löytämään vaatimuksia vastaavia teknisiä ratkaisuja. Pal-
velunomistajat päättävät, kuinka tärkeä vaatimus on ja kuinka paljon siihen 
kannattaa käyttää rahaa. Liiketoimintavaatimuksiin kuuluvat yleensä mm. 
saatavuus, suorituskyky, palvelujen jatkuvuus siirryttäessä uuteen järjestel-
mään ja osaamisen jatkuvuus. Saatavuus varmistetaan sopivilla teknologia-
valinnoilla ja säilyttämällä ja kehittämällä osaamista Trafissa. Järjestelmien 
kriittisyyden määrittelyssä ei ole lähdetty vain kansalaisasiakkaan tarpeis-
ta, vaan esimerkiksi ajoneuvorekisterin kriittisyys on ensisijaisesti määritel-
ty varautumisvelvoitteen näkökulmasta; kansalainen hyötyy tavallaan sivu-
tuotteena saadessaan palvelua kellon ympäri.

Tarkastuksen ajankohtana Trafi piti ongelmana, että palvelutasoon, käy-
tettävyyteen tai tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset eivät välttämättä 
johda vaatimusten mukaiseen toimintaan: Valtorin kanssa on ollut vaikea 
neuvotella palvelujen tietoturvasta. Asiakkaiden on joka tapauksessa käy-
tettävä Valtorin tarjoamia perustekniikkapalveluja.

OM:n tietohallintoyksikkö kokoaa yhteen oikeushallinnon palvelut ja 
tarpeet ja auttaa hahmottamaan koko hallinnonalaa koskevaa kokonaisuut-
ta. OM:n sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri auttaa suunnittelemaan ja 
toteuttamaan järjestelmiä hallittuna kokonaisuutena. OM laatii vuosittain 
palvelusopimuksen Valtorin kanssa hallinnonalan toimiala riippumattomien 
palvelujen tuottamisesta. Kun asetetaan toiminnallisia vaatimuksia yk-
sittäiselle tietojärjestelmälle, keskustelut ja neuvottelut käydään Oikeus-
rekisterikeskuksen (ORK) ja yksittäisen sektoriviranomaisen välillä. ORK ja 
Valtakunnanvoudinvirasto laativat vuosittain toimialasidonnaisten IT-palve-
lujen vuosisopimuksen, jossa sovitaan IT-palvelutuotannon tuottamisesta tai 
hankkimisesta. Sopimukseen sisältyvät Valtorin ICT-palvelut.  Sopimuksen 
liitteenä olevassa palvelukuvauksessa sovitaan  järjestelmittäin niihin liitty-
vistä vastuista ja velvollisuuksista, palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä 
siitä, miten palveluista raportoidaan. Jatkuvan palvelun kehittämis tehtävistä 
sovitaan erikseen. Raportointi on sovittu toteutettavan neljännesvuosittain 

Palveluajattelu edistää kykyä 
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tuotettavien vakioraporttien avulla. Palvelujen tilanne raportissa käytettä-
vistä mittareista ei ole kuvausta.

Nykytilassa käyttäjät voivat käyttää ulosoton tietojärjestelmää (Uljas) 
muutamalla tunnilla jatkettuna virka-aikana. Jotta sähköiset palvelut  toisivat 
asiakkaille lisäarvoa ja lisäisivät itsepalvelua, tavoitteena on parantaa palve-
lujen saatavuusaikaa. Uljaan tekninen alusta aiotaan uusia tehokkaammaksi, 
mikä mahdollistaisi palveluaikojen ulkopuolella tehtävien eräajojen suorit-
tamisen lyhyemmässä ajassa. Eräajo-ohjelmistoa kehitetään ajankäytöltään 
tehokkaammaksi. Tarkastukseen sisältyneissä aineistoissa ei ollut tarkem-
pia kuvauksia siitä, mille palvelutasolle jatkossa pyritään ja mitkä ovat kor-
keammalla palvelutasolla tavoitellut hyödyt ja kustannukset.

VNHY tilaa palvelut ministeriöiden puolesta Valtorilta tai järjestelmä-
toimittajalta. VNHY on sopijakumppani toimittajien suuntaan:  ministeriöt 
käyttävät VNHY:n tilaamia ja omistamia palveluja. VNHY asettaa palveluil-
le vaatimukset siinä määrin kuin VNHY:lla on mahdollisuus vaikuttaa tilat-
taviin palveluihin. Käytännössä Valtori määrittelee, millaisia palveluja se 
tuottaa ja mitä sen asiakkaat käyttävät.

VNHY:n järjestelmäsalkussa seurattaviin ja ylläpidettäviin tietoihin kuu-
luu järjestelmien elinkaaren vaihe. Salkusta saa näkymän siitä, kuinka paljon 
ja mitä järjestelmiä on kehitteillä, tuotannossa ja elinkaarensa loppu puolella. 
Salkkuun on viety tiedot myös järjestelmien tietojen luokituksesta, varau-
tumisen tasosta ja järjestelmän tärkeydestä. Valtio neuvostossa on edelleen 
käytössä noin 15 erillistä asianhallintajärjestelmää, joista osa on vanhentu-
nut. Useat järjestelmät ovat päässeet ikääntymään, kun on jääty odottamaan 
korvaavia ratkaisuja ja uudistuksia, jotka ovat myöhästyneet tai keskeytyneet.

3.2 ICT:n johtaminen ei integroidu muuhun 
johtamiseen digitalisaation edellyttämällä 
tavalla

ICT-riskejä on tapana käsitellä omana saarekkeenaan 

Tarkastettujen virastojen riskienhallinta oli hajautettu organisaatioiden si-
sällä moneen paikkaan. Se, miten organisaation yksiköiden tunnistamat mui-
hin yksiköihin vaikuttavat riskit käsiteltiin, vaihteli virastoittain. Sähköis-
ten palvelujen toimintavarmuuteen liittyvät riskit ja kyber turvallisuusriskit 
nähtiin pääosin ICT-riskeinä, joiden seurannan ja hallinnan ajateltiin kuu-
luvan tietohallinnolle.

Sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen ja saatavuuteen liit-
tyvät riskit ja niiden hallinta näkyivät virastojen muissa johtamis- ja 
 riskienhallintaprosesseissa vähäisesti. Trafissa ja ORK:ssa toiminta-
varmuuteen ja saatavuuteen liittyvät varmistukset ovat mukana palvelujen 
suunnittelu- ja kehittämisvaiheessa. Palvelun ICT-komponenttien toiminta-
varmuutta turvataan osana kehittämisen toimintamallia. Sitä mukaa kun uu-
sia toimintavarmuutta uhkaavia tekijöitä tunnistetaan ja riskien havaitaan 
edellyttävän toimia, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiin sisällytetään 
uusia turvakontrolleja. Toimintavarmuutta tai palvelujen jatkuvuutta käsi-
tellään sen vuoksi vain harvoin muilla foorumeilla, ja silloinkin niihin liit-
tyvien riskien hallinta osoitetaan yleensä tietohallinnolle.

Valtorin ongelmat vaikuttavat 
asiakkaiden järjestelmäkehitykseen

Kyberriskien katsotaan 
kuuluvan tietohallinnolle
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ICT-ratkaisujen vaatimustenmukaisuus ei aina täyty, jolloin joudutaan 
päättämään, mitä jäännösriskille tehdään. Tarkastukseen sisältyneistä ai-
neistoista ei voitu päätellä, miten jäännösriskien kertymää seurataan. On 
olemassa riski, että jäännösriskien hallinta on hankekohtaista tai niiden tar-
kastelu jää vain tietohallinnon sisäiseksi toiminnoksi silloinkin, kun tarvit-
taisiin laajempaa näkymää jäännösriskeihin.

LVM:n tulosohjausprosessin osavuosiraportointiin on liitetty liikenne-
valoin tieto, onko tulostavoitteiden saavuttaminen vaarantunut. Tällöin käy-
dään läpi keinoja tilanteen korjaamiseksi. Näin prosessiin kytkeytyy riskien-
hallinnan käytäntöjä.

Trafissa riskien tilannekatsaus on osa johtamisjärjestelmään kuuluvaa 
johdon katselmusta. Tunnistetuille riskeille on nimetty raportointi vastaava, 
joka raportoi riskeistä tulostavoitteisiin liittyvän osavuosikatsauksen yh-
teydessä. Jos tulostavoite ei näytä toteutuvan, vastuuhenkilö tuo toimi-
alan johdon katselmukseen käsiteltäväksi mahdolliset täydentävät hallin-
takeinot. Vuonna 2016 Trafin johtoryhmässä Trafin vakavimmaksi riskiksi 
oli  arvioitu, että ”tietojärjestelmät ja tieto eivät vastaa asetettuja laatu- ja 
 tietoturvatavoitteita”. Ei käynyt kuitenkaan ilmi, mihin tietoihin riskin to-
teutumisen todennäköisyyden arviointi perustui.

Trafilla on käytössä prosessikartta, sillä palvelut katsotaan prosessien 
lopputuotteiksi. Prosessikatselmukset on ohjeistettu tehtäväksi kerran vuo-
dessa. Prosessikatselmuksen yhteydessä tulisi määritellä prosessin riskit ja 
tavoitteet. Tämä on viety nyt ohjeisiin. Aikaisemmin prosesseihin liittyviä 
riskejä tarkasteltiin satunnaisesti.

Trafin tietohallinnossa pidetään yllä erillistä ICT-riskilistaa osana yleis-
tä riskienhallintaa. Tietohallinnossa riskejä on lähestytty tekniseltä kannal-
ta. Kehittämisprojekteissa hallintamalliin kuuluu, että hallitaan kehittämis-
tehtävän riskejä, jotka liittyvät erityisesti rajapintoihin, resursointiin ja 
hankkeen rajauksiin. Projektien riskeinä näkee usein samoja aika mekaani-
sesti tunnistettuja riskejä. Tarkastukseen sisältyneiden haastattelujen mu-
kaan Trafissa oli huomattu, että kaikkea ei tarvitsisi nostaa riskitaulukkoon 
vaan esimerkiksi avainhenkilöiden saatavuus pitäisi turvata joka tapaukses-
sa varahenkilöjärjestelyin.

OM:n hallinnonalalla oli tarkastuksen aikana käynnissä riskien hallinnan 
kehittämisohjelma, joka perustui OM:n riskienhallinta politiikkaan. 
Kehittämis ohjelman ensimmäisessä vaiheessa kiinnitettiin huomio-
ta tulos tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin riskeihin. Vuonna 2017 mi-
nisteriön osastoilla, yksiköissä ja hallinnonalan virastoissa aiotaan ottaa 
käyttöön riskien tarkastelun sisältävä puolivuotisraportointimalli. ORK 
otti puolivuotis raportointimallin käyttöön jo vuonna 2016. Puolivuotis-
katsauksessa kuvattiin strategiset tavoitteet ja aikataulutetut toimet tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Lisäksi kuvattiin tavoitteiden saavuttamista uhkaavat 
riskit ja toimet, joilla niitä pyritään hallitsemaan. Tavoitteiden saavuttamisen 
etenemistä kuvattiin liikennevaloin. Riskienhallintaa ei aiemmin ollut kyt-
ketty tulossopimuksen seurantaan. Tulostavoitteiden riskienhallinnan lisäk-
si ORK keskittyi myös omien tehtävien hoitoon liittyvään  riskienhallintaan 
ja hankkeiden riskienhallintaan.

Ulosottolaitoksessa tietoturvariskien tunnistaminen tietoturva- asetuksen 
perusteella on ohjeistettu ulosottovirastoille. Ulosottolaitoksen joka vi-
rastossa tulee olla oma tietoturvaryhmä, joka arvioi tietoturvariskien ke-
hittymistä ja raportoi niistä viraston johdolle. Lisäksi pitäisi olla nimetyt 
tietoturva vastaavat, jotka raportoivat havaitut merkittävät tietoturvariskit 

Jäännösriskien käsittelyyn 
tulee kiinnittää huomiota
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Valtakunnanvoudinvirastoon (VVV). VVV voi tiedottaa muille ulosotto-
virastoille havainnoista. VVV tukee ulosottovirastoja tietoturvallisuuden 
kehittämisessä58 ja mm. ohjasi ulosottovirastoja osallistumaan tietoturva-
koulutukseen tietoturva-asetuksen voimaantulon yhteydessä. Virastot saivat 
riskienhallintaan erillisen ohjeen ja työkalun. Tarkastuksessa käytiin pisto-
kokeenomaisesti läpi ulosottovirastoja koskevia, VVV:n tekemiä tarkastus-
kertomuksia vuodelta 2015. VVV:n tekemissä tarkastuksissa ei käyty läpi ris-
kienhallintaan tai tietoturvaan liittyviä kysymyksiä muuten kuin  ainoastaan 
tietojärjestelmän käyttöoikeuksien kannalta.

Valtorin ja Väestörekisterikeskuksen riskienhallintaa kehitettiin

VRK otti vuoden 2016 alussa käyttöönsä tietoturvallisuuden tilannekuva- 
ja toiminnanohjausjärjestelmän, jolloin myös riskienhallintaprosessi ja 
 -järjestelmä uudistettiin. Järjestelmään muodostetaan mm. riski rekisterit. 
Tarkastuksen aikana riskienhallintaa ohjasivat VRK:n riskienhallinta-
politiikka ja riskienhallinnan vuosikello. Riskienhallinnan vuosikello oli 
välittynyt tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ja yksiköiden tieto-
turvallisuuden vuosikelloon. Tietoriskejä hallitaan osana viraston kokonais-
valtaista riskienhallintaa. Palvelujen riskienarviointi tehtiin muutamaa lievää 
poikkeusta lukuun ottamatta riskienhallinnan vuosikellon mukaisesti, mutta 
riskienhallinnan toimia ei kaikin osin pystytty toteuttamaan aika tauluissaan. 
Vuoden 2016 aikana oli pyritty vakiinnuttamaan riskien hallinnan käytäntö-
jä, mutta esimerkiksi tietoturvaryhmän syyskuun  kokouksessa havaittiin, et-
tä kaikki eivät olleet pitäneet tietoja riskienhallinnan tehtävistä ajan tasalla. 
Johdon katselmoinnissa käytiin läpi riskienarvioinnin tuloksia. Tuolloin kes-
kustelua herätti kirjausten taso ja aktiivisten riskien liiallinen määrä. Tun-
nistettiin tarve keskittyä jatkossa hallintatoimien ja resurssien suuntaami-
sen näkökulmasta merkittävimpiin riskeihin. VRK itse raportoi vuotta 2016 
koskevassa tilinpäätöksessään riskienhallinnan integroituvan entistä vah-
vemmin osaksi normaalia liiketoiminnan johtamista.

Valtorin riskienhallintapolitiikassa on kuvattu riskien käsittely eri 
 organisaatiotasoilla sekä riskien raportointi ja mahdollinen  eskaloituminen. 
Valtorilla on erillinen riskienhallinnan ohjausryhmä. Käytännössä  riskien 
käsittely ei toiminut tarkastuksen ajankohtana hyvin. Riskienhallinnan 
ohjaus ryhmässä ei käsitelty riskejä vaan riskienhallinnan prosessin kehit-
tämistä ja tietoturvallisuuden perustason saavuttamista.

Riskienhallinnan periaatteet näkyvät vaihtelevalla tavalla 
toimintavarmuuden turvaamisessa

Toimintavarmuutta uhkaavia riskejä tunnistettiin ja niiden vakavuutta ja to-
dennäköisyyttä arvioitiin, mutta missään tarkastukseen sisältyneistä riskien-
hallinnan asiakirjoissa ei arvioitu ehdotettujen riskienhallinnan toimien 
vaikutuksia ja kustannuksia. Esimerkiksi ORK:n riskejä oli arvioitu toden-
näköisyyden ja vaikutusten kannalta. Riskeille oli osoitettu vastuu henkilö. 
Oli tunnistettu ja aikataulutettu toimia riskien hallitsemiseksi. Ei kuiten-
kaan ollut näyttöä, että hallintakeinojen kustannuksia ja vaikuttavuutta 
riskin todennäköisyyteen tai vaikutuksiin olisi arvioitu. Myöskään toimien 
vaatimaa työmäärää ei arvioitu, mitä edellytettäisiin niukkojen resurssien 
käytön suunnittelussa ja priorisoinnissa.

Valtorin riskienhallinnan 
kehittäminen pysähtyi 
henkilövaihdosten vuoksi 
pitkäksi ajaksi

Riskienhallinnan 
kustannuksia ei arvioitu
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3.3 ICT-palveluille tehdään jatkuvuus-
suunnitelmia 

Itsenäisesti toimiessaan kyvykkäät virastot pystyisivät huolehtimaan 
toimintavarmuudestaan ilman keskitettyä ohjausta 

Tarkastuksen kohteina olleet VRK ja Trafi olivat kumpikin kehittäneet tieto-
turvallisuuden hallintajärjestelmiään ja saaneet ISO/IEC 27001 - sertifikaatin. 
Molemmat olivat havainneet jatkuvuudenhallintaan liittyviä haasteita, ja ha-
vaittuja ongelmia pyrittiin aktiivisesti parantamaan. Trafi oli tunnistanut 
 häiriön- ja ongelmanhallinnan prosesseissa kehitettävää. VRK oli havain-
nut, että valmius- ja jatkuvuussuunnitteluun ja -harjoitteluun oli panostet-
tava. Molemmilla oli havaituista puutteista huolimatta kyky kehittää toimin-
taansa ja huolehtia toimintavarmuudestaan. Tietoturvan ja varautumisen 
näkökulmasta yksittäisen viraston oma kyvykkyys ei enää silti riitä, vaan vi-
rastot ovat riippuvaisia Valtorin palvelujen ja muiden keskitetysti tarjottu-
jen palvelujen toimintavarmuudesta.

Trafissa otettiin kesäkuussa 2016 käyttöön uusi johtamisjärjestelmä, jon-
ka mukaan Trafi tuottaa ja kehittää palveluja asiakkailleen. Trafin  prosessien 
kuvaukset ja työohjeet sisältyvät tähän. Järjestelmä pohjautuu jatkuvan ke-
hittämisen ja parantamisen periaatteelle. Trafissa oltiin tarkastuksen aikaan 
käynnistämässä Digitaalinen turvallisuus -hanketta. Tarkoitus oli edetä ajat-
telussa tietoturvallisuudesta digitaaliseen turvallisuuteen. 

Trafissa ei ole erillisiä palvelun jatkuvuussuunnitelmia, lukuun  ottamatta 
tietojärjestelmistä laadittuja jatkuvuussuunnitelmia. Eri uhkaskenaariot on 
sisällytetty ohjeisiin: Trafi on esimerkiksi suunnitellut ja ohjeistanut rekis-
teröinnin toimintamallit järjestelmäkatkojen ajaksi. 

VRK:ssa oli tunnistettu tarve kehittää ja yhtenäistää jatkuvuuden-
hallintaa. VRK:n strategian mukaan tavoitteena oli, että jatkuvuuden-
hallinnan prosessi olisi ollut käytössä ja auditoitu vuoden 2016 loppuun 
mennessä. Tavoitetta jouduttiin siirtämään vuoden 2017 loppuun. Varmenne-
palveluissa oli käynnistymässä jatkuvuussuunnitelman päivitys, jossa aiot-
tiin noudattaa ISO 22301 -standardin periaatteita. Tavoitteena oli myös,  että 
häiriönhallintaprosessi olisi ollut kuvattu ja poikkeamanhallinta työkalu otet-
tu käyttöön koko virastossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Tämän suh-
teen oli edetty paremmin. Jatkossa yksiköiden tietoturvatavoitteet liitetään 
osaksi yksiköiden normaalia muuta vuosisuunnittelua.

Avainosaamisen säilyttäminen on keskeistä palvelujen jatkuvuuden 
kannalta

Trafin tietohallinnon periaatteisiin kuuluu kriittisen osaamisen jatkuvuu-
den varmistaminen. Osaamisen jatkuvuuden turvaaminen oli yhtenä vaa-
timuksena ajoneuvotietojärjestelmän jatkokehittämiselle. Trafin johdon 
riskityöpajassa pidettiin vakava riskinä, että henkilöstökehys ylitettäisiin. 
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Tämän vuoksi on erittäin vaikea palkata vakituisia tai määräaikaisia osaa-
jia tai edes hankkia asiantuntijapalveluja ostopalveluna. Myös OM:ssä on 
pidettävä kiinni määrärahatilanteen tasapainottamiseksi asetetuista htv- 
ja  määrärahapuitteista. ORK saa palkata projekteihin määräaikaisia työn-
tekijöitä maltillisesti. ORK:n vakinaiset virkamiehet olivat pääosin kiin-
ni tuotannon tehtävissä, sillä tuotannossa on paljon järjestelmiä, joiden 
olemassa olo ja jatkuvuus pitää myös turvata. On riski, että osaamista  häviää, 
kun määräaikaisin työsuhtein miehitetyissä kehittämishankkeissa siirry-
tään tuotantoon ja määräaikaiset työsuhteet päättyvät. Avainosaamisen me-
nettäminen on vakava riski, jota virastojen ja ministeriöiden tulee hallita.

Valtorin on ollut vaikea saada toimintaansa vastaamaan siihen 
kohdistuvia odotuksia

Valtori on säännöllisesti toteuttanut asiakastyytyväisyystutkimuksia.  Vuonna 
2016 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten keskiarvo oli 3,31 asteikolla 1–5, 
jossa 1 oli heikoin ja 5 paras. Vaikka kyselyn tulokset olivat paremmat kuin 
edellisenä vuonna, asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Valtorin palveluihin 
oli vain 2,57. Vuonna 2016 Valtorille osoitettuja asiakasreklamaatioita oli 53. 
Edellisenä vuonna niitä oli 55.

Asiakkaiden mielestä Valtorin palveluvalikoima ei aina vastannut tarpei-
ta. Asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa Valtorin palveluihin tai palvelu-
valikoimaan olivat vähäiset. Asiakkaille ei aina ollut selvä, miten  Valtori 
 priorisoi omaa tuotekehitystään ja hallitsee riskejä. Palvelukuvauksissa 
katsottiin olevan puutteita, mikä vaikeutti palvelujen arviointia suhteessa 
 asiakkaan tunnistamiin vaatimuksiin. Asiakkaat katsoivat joidenkin uusien 
palvelujen käyttöönottoon liittyvän liikaa riskejä. Asiakkaiden mielestä pal-
veluja otettiin tuotantokäyttöön liian keskeneräisinä. Asiakkaat olivat huo-
lissaan Valtorin tietoturva-auditointien määrästä ja laadusta. Asiakkaat ei-
vät pystyneet päättelemään palvelukuvauksista, mitä kuhunkin palveluun 
tarkkaan ottaen sisältyy. Palvelukuvausten yhteyteen kaivattiin palvelutaso-
sopimuksia ja tarkemmin määriteltyjä mittareita. Tammikuussa 2017  VNHY 
teki Valtorille kirjallisen reklamaation, jossa moitittiin YJA-julkaisualusta-
palvelun korkeaa kustannustasoa sen laatuun nähden, palvelukatkojen ja 
virheiden määrää sekä puutteita palvelukuvauksessa. 

Valtori oli pyrkinyt parantamaan häiriöviestintää, ja vuonna 2016  sitä kos-
keva asiakastyytyväisyyden mittaustulos oli parempi kuin edellisenä vuonna. 
Tarkastuksessa havaittiin, että häiriöviestinnässä on edelleen  kehitettävää. 
Asiakkaiden mukaan Valtorin yleinen häiriöviestintä oli tullut  suurella vii-
veellä. Asiakkaille ei tiedotettu häiriötilanteiden syistä sen jälkeen, kun 
ne oli ratkaistu. Valtorin viestien laatua ei pidetty korkeana: viesteistä oli 
esimerkiksi vaikeaa tunnistaa, keitä häiriöviesti koski. Tarkastuksen ai-
kana osa  asiakkaista hoiti häiriönhallintaa myös suoraan käyttöpalvelu-
toimittajan kanssa ja piti Valtoria vain tietoisena asiasta. Asiakkaat olivat 
huomanneet, että Valtorissa pidettiin palvelupyyntöjä ratkaistuina liian 
herkästi ja  ongelmiin jouduttiin palaamaan uudelleen; samalla ongelmien 
ratkaisuaika kasvoi.

Asiakkaiden mahdollisuudet 
vaikuttaa Valtoriin ovat vähäiset 

Häiriöviestintää on syytä parantaa
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Häiriötilanteiden harjoittelu keskittyi ICT-ratkaisuihin ja viestintään

VAHTIn tietoturvakyselyjen mukaan jatkuvuussuunnitelman mukaista toi-
mintaa harjoitellaan melko harvoissa valtionhallinnon organisaatioissa. Osa 
tarkastuksen kohteina olleista organisaatioista oli järjestänyt  harjoituksia. 
VNK oli järjestänyt tietoturvaharjoituksen, jossa harjoiteltiin poikkea-
manhallintaprosessin toimivuutta ja pyrittiin tunnistamaan siihen liittyviä 
kehitys kohteita. VRK teki vuonna 2016 kaksi roolipeliharjoitusta, joista toi-
nen käsitteli palvelunestohyökkäystä ja toinen tietovuotoa. Osa tarkastuk-
sen kohteina olleista organisaatioista oli osallistunut VALHA-harjoituksiin. 

3.4 Toiminta verkostossa ei ole läpinäkyvää, 
eivätkä vastuut ole kaikin osin selviä

Toimitusketjut eivät ole läpinäkyviä

Palvelujen toimitusketjut ovat pitkiä. OM:n hallinnonalalla virastot  ostavat 
palveluja ORK:lta, joka tilaa palvelut Valtorilta. Valtori hankkii palvelu-
jaan kaupallisilta toimijoilta Hansel Oy:n kilpailuttamien puitesopimusten 
 nojalla. Myös ministeriöiden palvelujen toimitusketjut ovat pitkiä. Niissä 
VNK toimii tilaajana Valtorin suuntaan. Yhteistyökumppani voi olla myös 
jokin toinen virasto.

Osaaminen ja käytänteet toimitusketjuissa vaihtelevat. On vaikeaa var-
mistua kokonaisuuden pysymisestä eheänä. Pitäisi pystyä luottamaan, 
 että ketjussa toimitaan yhteisen selkeän toimintamallin mukaan. Palvelu-
kuvausten puutteet ja palvelutasosopimusten puuttuminen vaikuttavat 
myös palvelua koskevaan raportointiin. Erityisesti Valtorin toimitusketjun 
läpinäkyvyys on heikkoa.

Palvelukuvauksia koskevien tietojen saaminen oli vaikeaa. Etenkin 
 asiakkaat, jotka olivat yhteydessä Valtoriin erillisen tilaajaorganisaation tai 
palvelukeskuksen kautta, kaipasivat omien tilaustensa parempaa seuran-
taa. Valtorin asiakkaat katsoivat, että jos Valtori ei pysty esittämään omia 
palvelu kuvauksia ja niihin liittyviä palvelutasosopimuksia, asiakkaan tulisi 
nähdä Valtorin kumppaneiden palvelukuvaukset ja palvelutasosopimukset. 
Sopimuksiin liittyviä toimittajan palvelukuvauksia ja yksityiskohtaisempia 
hinnoitteluja toimittajat pitivät   liikesalaisuuksina, eivätkä ne olleet julkisia. 

Integraatiot ovat haastavia myös toimintavarmuuden ja 
tietoturvallisuuden näkökulmasta

Järjestelmien tietoturvaa koskevat vaatimukset lähtevät niissä käsiteltävien 
tietojen luokittelusta. Ongelmana ovat luokitteluihin liittyvät tulkintaerot, 
joista aiheutuu yli- tai aliluokittelua. Yliluokittelu voi lisätä kustannuksia ja 
heikentää tiedon saatavuutta, kun taas aliluokittelu johtaa riittämättömään 
suojaukseen. Usein suojaustasovaatimukset heijastuvat varautumisen vaa-
timuksiin, vaikka näin ei tarvitse olla.

Integroituminen yhteisiin palveluihin aiheuttaa uudenlaisia haasteita 
toimintavarmuuden ja tietoturvallisuuden kannalta. Vaikka organisaatio 
edellyttäisi palvelutuotannossaan tiettyä palvelutasoa, kaikki sen käyttämät 
komponentit eivät ole omassa kontrollissa. Kun tällaiseen komponenttiin 
kohdistuu vaikkapa palvelunestohyökkäys, organisaatiossa ei välttämättä 

Palvelukuvausten puutteet 
ja palvelutasosopimusten 
puuttuminen jossain 
osassa toimitusketjua 
vaikuttavat koko ketjuun
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tiedetä, mistä sen palveluissa esiintyvä häiriö johtuu. Myös viranomaisten 
välisessä tiedonsiirrossa eri palvelutasot voivat aiheuttaa ongelmia. Häiriö 
toisen osapuolen palveluissa voi aiheuttaa haittaa toisellekin, mutta tieto 
häiriötilanteesta ei välttämättä tavoita kaikkia osapuolia tehokkaasti.

Yksittäisen komponentin suojaustason nostaminen voi olla välttämä-
tön yhdelle, mutta tarpeeton toiselle. Valtorin näkökulmasta tietoturvan 
aiheuttamat kustannukset ovat osa kokonaiskustannuksia. Poikkeuksena 
ovat isot, tuotteistettuihin palveluihin kohdistuneet tietoturva investoinnit. 
 VY-verkkoon tehtiin hiljattain tietoturvainvestointeja, jotka nostivat asiakas-
hintaa noin 10 prosentilla. Vaikka Valtori on havainnut tarpeen joustaa pal-
veluissa, tietoturvassa kompromisseja ei juuri tehdä. Esimerkiksi VY- verkko 
on juuri niin turvallinen kuin sen heikoin lenkki on. Yhteiskäyttöisillä kom-
ponenteilla voi olla yksittäiselle käyttäjäorganisaatiolle ikäviä kustannus-
vaikutuksia.

Nopealla aikataululla tehdyt isot organisaatio- ja rakennemuutokset 
horjuttavat palvelujen toimintavarmuutta

Valtorin perustaminen on ollut käänteentekevä muutos valtionhallinnolle. 
Valtoriin siirtyi yli 2 000 sopimusta. Siirtymävaihe on käynnissä niin  kauan 
kuin vanhojen sopimusten mukainen toiminta on merkittävää. Valtorin 
 strategian mukaan toiminnan tulisi olla yhtenäistetty vuoden 2017 loppuun 
mennessä ja muiden tavoitteiden saavutettuina vuonna 2019.

Valtorin jatkuvasti käynnissä ollut muutos on häirinnyt yhteis toimintaa 
asiakkaiden kanssa. Asiakasta koskeva tieto on hajautunut Valtorin  sisällä. 
Tietämystä on kadonnut siirtoprojektien jälkeen. Asiakkaiden on ollut vai-
kea saada Valtorista nopeita vastauksia. Valtoriin siirtyneiden vanhojen 
 sopimusten mukainen toiminta on ollut Valtorille vaikeaa: vanhat sopimuk-
set muodostavat kirjavan kokonaisuuden, ja osasta sopimuksia on ollut vai-
kea löytää tai tulkita, mitä palvelutasosta on sovittu.

Vuodelle 2017 laadittu tulossopimus on Valtorin uuden hallituksen ja 
toimitusjohtajan ansiosta yksinkertaistunut ja selkiytynyt. Palvelukykyä 
ja laatua koskevassa osiossa käsitellään toimintavarmuutta ja jatkuvuut-
ta asettamalla Valtorin tavoitteeksi, että Valtori toimii palvelusopimuksien 
mukaisesti asiakkaan käyttöön ottamien tuotteistettujen palvelujen osalta. 
Toimet ovat oikeansuuntaisia, mutta uusien tuotteistettujen palvelujen ke-
hittäminen ja käyttöönotto on ollut tavoiteltua hitaampaa ja vähäisempää.

Valtorin ongelmat indikoivat, että siirtymävaiheen toiminta-, ohjaus- ja 
rahoitusmallia ei ollut suunniteltu, eikä siirtymävaiheen sisältämiin  riskeihin 
varauduttu riittävästi, vaikka toiminnan käynnistämiseen ja investointei-
hin oli varattu vuodelle 2014 erillinen määräraha. Myös vuosille 2015 ja 
2016 osoitettiin nettomäärärahaa, jonka tuli mahdollistaa palvelu keskuksen 
hinnoittelu käytännön edellyttämä liikkumavara. Tappiollisten uusien tuot-
teiden ja tuotteistuksen hitaan etenemisen takia Valtori ei ollut pystynyt kat-
tamaan kustannuksiaan asiakaslaskutuksella.

VNHY perustettiin valtioneuvostoon osana valtion keskushallinnon 
uudistus hanketta VNHY 2015 -hankkeessa. Hankesuunnitelmassa ko-
rostettiin, että kaikessa toiminnassa tuli kiinnittää huomiota jatkuvuus-
suunnitteluun. Tarkastuksen aikana korostui, että ministeriöt ovat olleet 
erillisiä yksikköjä. Valtori tuottaa ministeriöiden palveluja yhä monella eri 
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tavalla. Tämän vuoksi turvallisuuden ja toimintavarmuuden ohjaus on haja-
naista. VNHY:n omat prosessit jatkuvan palvelun ja häiriötilanteiden hallit-
semiseksi oli kuvattu. Vastuut olivat silti palvelutyytyväisyyskyselyn mukaan 
epäselviä: ”epäselvyyttä siitä, mikä on käyttötuen, Valtorin ja  ministeriön 
oman tietohallinnon välinen työnjako” tai ”toimijoiden kokonaisuus on se-
kamelska, joka vaarantaa toiminnan vakauden ja turvallisuuden”.

VNHY joutuu pohtimaan, kuinka paljon vanhoja järjestelmiä pitäi-
si yllä pitää. Jos järjestelmiä ei päivitä, ne saattavat jonkin järjestelmä- tai 
 tietoturvapäivityksen myötä lakata toimimasta. Toisaalta vanhojen järjestel-
mien päivittäminen voi olla niin vaikeaa, että järjestelmien toiminta häiriin-
tyy. Valtorin uudet tuotteet ja palvelut eivät vielä vastaa VNHY:n  tarpeita. 
Palvelujen yhdenmukaistaminen ja tasalaatuisen palvelun tarjoaminen kai-
kille ministeriöille tulee olemaan VNHY:lle haaste.





Liite: Miten tarkastettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja 
 minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena oli auttaa hallintoa kehittämään nykyistä 
 ohjausjärjestelmää siten, että ohjausjärjestelmä varmistaa julkisen hallin-
non sähköisten palvelujen edellyttämän toimintavarmuuden ja saatavuu-
den. Tarkastus kertomukseen on sisällytetty tarkastuksen aikana löytynei-
tä hyviä käytäntöjä ja ohjaukseen liittyviä kehittämiskohteita.

Tarkastuksen tuloksia voidaan hyödyntää tarkastuksen kohteina  olevissa 
 organisaatioissa, jotka voivat sen tulosten avulla tunnistaa kehittämis kohteita 
ja suunnata kehittämistoimia. Muut organisaatiot saavat tietoa tarkastuk-
sen aikana esiin tulleista hyvistä käytännöistä. 

Tarkastuksen kohde

Tarkastuskohteena olivat sähköisten palvelujen toimintavarmuutta ohjaa-
vat viranomaiset (valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö,  liikenne- 
ja viestintäministeriö). Ohjauksen toimivuutta arvioitiin seuraavissa viran-
omaisissa: valtioneuvoston kanslia ja sen hallintoyksikkö (VNHY), Valtori, 
Väestörekisterikeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ulosotto laitos 
ja sen tulosohjaajana toimiva oikeusministeriö sekä ICT-palvelukeskus 
 Oikeusrekisterikeskus.

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtio neuvoston 
 kanslialta, valtiovarainministeriöltä, liikenne- ja viestintä ministeriöltä, 
oikeusministeriöltä, Valtorilta, Väestörekisterikeskukselta, Trafilta, 
Valtakunnan voudinvirastolta sekä Oikeusrekisterikeskukselta, joilta kaikilta 
saatiin lausunnot. Lausunnoissa annettu palaute on otettu  huomioon lopul-
lista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty  yhteenveto 
löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät

Tarkastuskysymykset ja -kriteerit on kuvattu taulukossa. Tarkastus-
aineistoina toimivat viranomaisten haastattelut ja asiakirjat. Asiakirjoihin 
lukeutuivat säädökset, VAHTI-ohjeet, JHS -suositukset, JIT -sopimus-
ehdot, muut jatkuvuutta ja toimintavarmuutta kuvaavat määräykset, ohjeet 
ja suositukset, muut ohjausasiakirjat, yhteistyöfoorumeiden (mm. TIETO-
KEKO, VAHTI) aineistot, viranomaisten toiminnan ja talouden suunnittelun 
asiakirjat ja muut viranomaisen tahtotilaa ja strategiaa kuvaavat asiakirjat, 
riskienhallinta prosessien kuvaukset, niissä syntyvät asiakirjat, varautumis-
suunnitelmat ja varautumiseen liittyvät asiakirjat, toipumissuunnitelmat, 
häiriötilanteisiin ja niiden harjoitteluun liittyvät aineistot,  asiakaspalaute, 
sopimukset, palvelutasosopimukset ja palvelukuvaukset. 
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Ohjataanko julkisen hallinnon sähköisten palvelu-
jen jatkuvuutta ja toimintavarmuutta tuloksellisesti?

a. Ovatko vastuut ja ohjaussuhteet selkeitä sähköis-
ten palvelujen jatkuvuuden ja toiminta varmuuden 
kannalta?

b. Tavoittavatko ohjaustoimet riittävästi yksittäiset 
viranomaiset?

c. Ovatko ohjaavat viranomaiset arvioineet ja kehit-
täneet ohjaustoimiaan, jotka koskevat sähköisten 
palvelujen jatkuvuutta ja toimintavarmuutta?

d. Ovatko ohjaavat viranomaiset tunnistaneet tai 
edistäneet toimintavarmuutta lisääviä ratkaisu-
ja, joita voidaan hyödyntää kaikilla tai useilla eri 
hallinnonaloilla?

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit:

 – Eri viranomaisten vastuut ja ohjaussuhteet on 
määritelty ja ne ovat keskenään ristiriidattomia.
Viranomaiset tietävät, mitkä viranomaiset oh-
jaavat sähköisten palvelujen toiminta varmuutta 
ja mikä kunkin ohjaajan rooli on kokonaisuuden 
kannalta.

 – Julkisen hallinnon sähköisten palvelujen jatku-
vuutta ja toimintavarmuutta kuvaavat eri viran-
omaisten antamat määräykset, ohjeet ja suosi-
tukset ovat keskenään ristiriidattomia. 

 – Viranomaiset tietävät, mitkä viranomaiset oh-
jaavat sähköisten palvelujen toiminta varmuutta 
ja mikä kunkin ohjaajan rooli on kokonaisuuden 
kannalta.

 – Ohjaavilla viranomaisilla on keinot tukea tiedon-
kulkua ja vuoropuhelua.

 – Viranomaiset tuntevat toimintavarmuutta kos-
kevat säädökset, määräykset, ohjeet ja suosituk-
set sekä muut käytetyt informaatio-ohjauksen 
keinot.

 – Viranomaiset keskustelevat toistensa  kanssa 
ohjaus toimista ja oppivat toisiltaan niiden 
täytäntöön panosta.

 – Ohjaavat viranomaiset voivat osoittaa selvittä-
neensä riittävällä tavalla jatkuvuuden hallintaa 
julkisessa hallinnossa.

 – Ohjaavilla viranomaisilla on keinot tarkastella ja 
yhdessä hallita palvelujen toimintavarmuuteen 
liittyviä, useampia hallinnonaloja koskevia ris-
kejä ja uhkia.

Haastatteluja tehtiin 27. Ne olivat puolistrukturoituja ja rakentuivat 
tarkastus kysymysten ja -kriteerien varaan. Johdon edustajien lisäksi haas-
tateltaviin kuului sekä tietohallinnon että palvelujen tuotannosta ja kehit-
tämisestä vastaavia henkilöitä. 

Aineistot ovat pääasiassa tekstimuotoisia, joten aineiston analyysi-
menetelmänä on ensisijaisesti aineistojen sisällön analysointi ja  kriteerien 
täyttymisen arviointi tukeutuen kriteereistä johdettuun luokitteluun. 
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2. Onko viranomainen huolehtinut sähköisten palve-
lujensa toimintavarmuudesta ja häiriötilanteisiin va-
rautumisesta toiminnan tarpeita vastaavalla tavalla?

a. Onko viranomainen arvioinut sähköisten palvelu-
jen jatkuvuuden (strategista) merkitystä?

b. Onko viranomainen kytkenyt sähköisten palve-
lujen toimintavarmuuden ja saatavuuden tur-
vaamisen viranomaisten muihin johtamis- ja 
riskienhallinta prosesseihin?

c. Toimiiko viranomainen toimintavarmuuden tur-
vaamiseksi laatimiensa suunnitelmien mukaises-
ti?

d. Onko viranomaisella kyky ja menettelyt halli-
ta omien sähköisten palvelujensa jatkuvuut-
ta palvelutuotanto verkoston muodostamassa 
 kokonaisuudessa?

Kriteerit:

 – Sähköisten palvelujen jatkuvuuden merkitys 
on selväsanaisesti ilmaistu toiminnan ja talou-
den suunnittelun asiakirjoissa tai muissa viran-
omaisen tahtotilaa ja strategiaa kuvaavissa asia-
kirjoissa.

 – Viranomainen voi osoittaa arvioineensa palve-
lujen jatkuvuuden merkitystä riittävään tieto-
perustaan tukeutuen.

 – Viranomaisella on toimivat keinot seurata 
toiminta ympäristön muutoksia ja niiden vaiku-
tusta sähköisten palvelujen jatkuvuuteen.

 – Viranomainen voi osoittaa, että riskienhallinta-
prosessin aikana on tunnistettu ja arvioitu säh-
köisten palvelujen toimintavarmuutta uhkaa-
via tekijöitä, niiden vaikutusta ja toteutumisen 
toden näköisyyttä.

 – Sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen liit-
tyvän merkittävän tai oleellisen riskin hallitse-
miseksi on päätetty toimista, joiden toteutumis-
ta ja vaikutusta seurataan säännöllisesti ja joille 
on osoitettu vastuuhenkilöt.

 – Ohjaavat viranomaiset voivat osoittaa keräävän-
sä palautetta ja kehittämisehdotuksia julkiselta 
hallinnolta ja muilta sidosryhmiltä.

 – Ohjaavat viranomaiset voivat osoittaa käyttä-
vänsä keräämäänsä palautetta ja kehittämis-
ehdotuksia ohjauksensa parantamiseksi.

 – Ohjaavat viranomaiset ovat huolehtineet siitä, 
että toimintavarmuutta parantaville toimille on 
järjestetty rahoitus.  

 – Ohjaavat viranomaiset ovat ohjanneet  koko 
 hallinnon toimintavarmuuden parantamiseen 
tähtääviä hankkeita siten, että niillä tavoitel-
tavat hyödyt on saavutettu tai saavutettavissa 
 suunnitellussa aikataulussa.

 – Ohjaavat viranomaiset ovat lisänneet toiminta-
varmuuden turvaamisen kustannus tehokkuutta 
karsimalla päällekkäisyyksiä ja hyödyntämällä 
synergiaetuja.
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 – Sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen 
tai saatavuuteen liittyviä tavoitteita on kirjattu 
viran  omaisen tulostavoitteisiin ja niiden toteu-
tumisesta raportoidaan.

 – Sähköisten palvelujen toimintavarmuuteen liit-
tyvät tehtävät on tunnistettu ja organisoitu siten, 
että häiriötilanteet voidaan hoitaa tehokkaasti ja 
nopeasti.

 – Viranomaisella on olemassa suunnitelma säh-
köisten palvelujen häiriötilanteiden varal-
le. Osana tätä valmiusjohdon sekä tietoturva-, 
 turvallisuus- ja tietohallintojohdon roolien ja 
vastuiden ICT-varautumisen johtamisessa tulee 
virastoissa olla selkeitä ja näkyä työjärjestyksissä 
ja tehtäväkuvauksissa.

 – Viranomaisen varautuminen vastaa toiminnan 
tarpeita. 

 – Häiriötilanteen hoitamiseen liittyvästä harjoit-
telusta on laadittu raportit, joista ilmenee, mitä 
havaintoja harjoituksissa on tehty ja mihin toi-
miin niiden vuoksi on ryhdytty.

 – Häiriötilanteen hoitamisesta on laadittu rapor-
tit, joista ilmenee häiriötilanteen analysointi ja 
mihin toimiin on sen jälkeen ryhdytty.

 – Viranomaisella on olemassa toimivat proses-
sit palvelujen jatkuvuuden tarkkailuun ja myös 
 reagointiin silloin, kun havaitaan häiriö. 

 – Viranomaisella on olemassa toimivat prosessit 
varmistaa tai testata uusien tai muutettujen pal-
velujen toimintavarmuutta tai niiden vaikutusta 
muiden palvelujen saatavuuteen.

 – Sähköisten palvelujen vaatimuksiin kuuluu nii-
den toimintavarmuutta ja jatkuvuutta koskevia 
perusteltuja ja lainmukaisia vaatimuksia.

 – Viranomainen on varmistunut siitä, että pal-
velua koskevat vaatimukset periytyvät ulkoi-
selle tai sisäiselle sopimuskumppanille ja että 
nämä huolehtivat niiden periytymisestä ali-
hankkijoilleen. 

 – Viranomainen on varmistunut siitä, että ulkoi-
sella tai sisäisellä sopimuskumppanilla on toimi-
vat prosessit palvelujen jatkuvuuden hallintaan.  

 – Viranomainen on varmistunut siitä, että yhteis-
toiminta kumppanien kanssa häiriötilanteiden 
hallitsemiseksi on organisoitu ja vastuutettu.
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Esiselvitysvaiheessa tarkastusasetelmasta pyydettiin kommentte-
ja valtiovarain ministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöistä, oikeus-
ministeriöstä ja valtioneuvoston kansliasta. Kukaan ei antanut kommentteja.

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus aloitettiin 28.9.2016 ja se päättyi 4.9.2017. Aineiston hankinta 
 ajoittui aikavälille 17.10.2016–24.3.2017. Tämän jälkeen saatiin vielä  yksittäisiä 
aineistotoimituksia, joista viimeinen 2.5.2017.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen teki johtava tuloksellisuustarkastaja Pirkko Lahdelma. 
 Tarkastuksen tiedonkeruuseen osallistuivat lisäksi johtava tuloksellisuus-
tarkastaja Pasi Korhonen ja tilintarkastusneuvos Matti Mattila.  Tarkastusta 
ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Teemu Kalijärvi. 

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Tarkastuksen tiedonkeruu toteutettiin yhtä aikaa Kybersuojauksen 
 järjestäminen -tarkastuksen kanssa. Tarkastukset sivusivat ja täydensivät 
 toisiaan: kybersuojauksen järjestäminen on yksi keino toimintavarmuu-
den turvaamiseksi. Kybersuojauksen järjestäminen -tarkastuksessa syven-
nyttiin tähän osa-alueeseen, kun sen sijaan Sähköisten palvelujen toiminta-
varmuuden ohjaus -tarkastuksessa näkökulma oli kokonaisvaltaisempi ja 
painopiste oli prosesseissa ja niiden toimivuudessa.
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