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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Cinia Oy:lle ISO/IEC 27001 -standardin mu-
kaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessi. Tutkimuskysymyksenä oli, mi-
ten kansainvälisen ISO/IEC 27001 -standardin mukaista kyvykkyyttä ylläpidetään. Lisäksi tut-
kittiin, miten henkilöstö ja yrityksen johto sitoutetaan ja motivoidaan tietoturvallisuuden hal-
lintajärjestelmän ylläpitoon ja miten yritys voi hyödyntää ISO/IEC 27001 -sertifikaattia liike-
toimintansa tukena. 

Tietoa kerättiin kirjallisuuskatsauksen, dokumenttianalyysin sekä haastatteluiden keinoin. 
Keskeisimpinä kirjallisuuslähteinä hyödynnettiin kansainvälistä ISO/IEC 27001 -standardia tie-
toturvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimuksista sekä muita saman standardisarjan julkai-
suja, jotka täydentävät edellä mainittuja vaatimuksia. Dokumenttianalyysissä perehdyttiin 
kohdeorganisaation sisäiseen dokumentaatioon ja selvitettiin olemassa olevia toimintatapoja. 
Dokumenttianalyysin tuloksia täydennettiin haastattelemalla kohdeorganisaation asiantunti-
joita. 

Opinnäytetyön tuloksena tunnistettiin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoon liit-
tyvät keskeiset toimintamallit ja prosessit. Näiden prosessien ja toimintamallien ympärille 
suunniteltiin kohdeorganisaatiolle dokumentoitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän yllä-
pitoprosessi vastuineen. Tätä prosessia ja suunnitelmaa noudattamalla organisaation on mah-
dollista ylläpitää ISO/IEC 27001 -standardin mukaista kyvykkyyttä ja täyttää standardin esittä-
mät vaatimukset. 
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The purpose of this thesis was to plan the maintenance process of an ISO/IEC 27001 compli-
ant information security management system for Cinia Ltd. The research answers the ques-
tion of how to maintain the capabilities required by the international ISO/IEC 27001 standard. 
In addition, the study focuses on mapping means to ensure the personnel’s and manage-
ment’s engagement and motivation towards the maintenance of the information security 
management system and how the ISO/IEC 27001 certificate could be used to benefit the com-
pany’s business. 
 
The study was conducted using a literature review, document analysis and interviews. The 
ISO/IEC 27001 standard detailing the requirements for an information security management 
system was exploited as the key literature source along with the other standards published in 
the same standard series which complement the requirements set by ISO/IEC 27001. Docu-
ment analysis was utilized to explore the company’s documentation and current operating 
models. Interviews with Cinia’s experts were used to complement the results of the docu-
ment analysis. 
 
The outcome of this thesis are fundamental operating models and procedures for the mainte-
nance of an information security management system. Based on these operating models and 
procedures, the maintenance process of the information security management system and as-
sociated responsibilities were designed. Utilizing this process and plan, it is possible for the 
organization to comply with the ISO/IEC 27001 standard and to meet the requirements set by 
the standard. 
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1 Johdanto 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037 

(Linturi & Kuusi 2018, 160) arvioidaan, että tietoturva koskettaa yhä useampia, kun yhä suu-

rempi osa yksilöiden elämää on tietoverkkojen ja tietokoneiden toimivuuden varassa. Yksilöi-

den lisäksi tietoturvallisuuden merkitys korostuu myös lähes jokaisen yrityksen ja organisaa-

tion toiminnassa. Internetin ja globalisaation myötä on syntynyt yrityksiä, jotka toimivat täy-

sin digitaalisessa liiketoimintaympäristössä. Perinteiset tuotantolaitokset ja kivijalkaliikkeet-

kin nojaavat lähes kaikki toiminnassaan joltain osin toimiviin tietoyhteyksiin esimerkiksi raha-

liikenteessään, yhteydenpidossaan tai varastonhallinnan toiminnoissa. 

Linturin ja Kuusen mukaan turvallisuutta ja turvaa on perinteisesti ajateltu tarvittavan rikos-

ten, onnettomuuksien, sairauksien ja rajaloukkausten varalta (2018, 160). Länsimaisissa yh-

teiskunnissa päävastuun turvallisuudesta kantavat viranomaiset, vaikka itse huolehdimmekin 

ovien lukitsemisesta tai arvokkaan omaisuuden vakuuttamisesta ja muista arkipäivän teoista. 

Kasvavat tietoturvariskit muuttavat tätä asetelmaa, koska viranomaisilla ei internetissä ole 

edellytyksiä valvoa ihmisten toimintaa samoin tavoin kuin fyysisessä ympäristössä. Näin ollen 

vastuu ennaltaehkäisevästä tietoturvallisuudesta onkin enenevissä määrin yksilöillä ja organi-

saatioilla itsellään. 

Tietoturvallisuus on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, jossa on harkittava niin fyysisiä kont-

rolleja, kuten ovia ja lukkoja kuin myös tietoteknisiä ratkaisuja sekä osaamisen ja tietoisuu-

den kehittämistä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä auttaakin kaiken tyyppisiä ja kokoi-

sia organisaatioita kokonaisuuden hahmottamisessa ja kaikkien osa-alueiden huomioinnissa. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä auttaa johtamaan tietoturvallisuutta ja riskienhallin-

taa organisaatiossa tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kerran rakennettua tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmää on kuitenkin ylläpidettävä ja kehitettävä, jotta se tulevaisuudes-

sakin vastaa kehittyvien ja muuttuvien tietoturvariskien asettamiin haasteisiin ja toimii te-

hokkaasti liiketoiminnan tukena. 

Kansainvälisten ja kansallisten instituutioiden julkaisemia hallintajärjestelmiä on niin laatu-

työlle kuin ympäristöturvallisuudellekin. Kaikilla erilaisilla hallintajärjestelmillä on yhteisenä 

haasteenaan se, miten ne voidaan varmasti integroida organisaation toimintaan. Jos hallinta-

järjestelmää kehitetään vain ulkoisten vaatimusten täyttämiseksi, kuten sertifikaatin saavut-

tamiseksi, on mahdollista, että hallintajärjestelmä jää irtonaiseksi päälle liimatuksi kokonai-

suudeksi, eikä palvele näin ollen tarkoitustaan ja tue organisaation johtamista. Tälle opinnäy-

tetyölle asetettuna haasteena olikin myös yhdistää tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 

osaksi organisaation muuta olemassa olevaa turvallisuus- ja riskienhallintatyötä. 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Cinia Oy:lle ISO/IEC 27001 -standardin mu-

kaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessi. Opinnäytetyön myötä tunnis-

tettiin kohdeyrityksen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän keskeiset rakenneosat sekä nii-

den vaatimat ylläpidolliset tehtävät. Näiden huomioiden perusteella suunniteltiin hallintajär-

jestelmälle ylläpitoprosessi vastuineen ja toimintasuunnitelmineen. Prosessi sidottiin osaksi 

organisaation olemassa olevaa turvallisuus- ja riskienhallintatyötä. Opinnäytetyössä on myös 

tutkittu, miten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle myönnettyä sertifiointia voitaisiin 

hyödyntää liiketoiminnallisesti ja miten yrityksen henkilöstö ja johto voidaan motivoida tieto-

turvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoon ja parantamiseen. 

2 Toimintaympäristön kuvaus 

Tässä luvussa on kuvattu opinnäytetyön toimeksiantajayritys sekä tarkemmin se toiminto, jo-

hon opinnäytetyössä keskitytään. Näiden lisäksi kerrotaan opinnäytetyön lähtötilanteesta, 

keskeisistä tavoitteista ja tarpeista kehittämishankkeelle. 

2.1 Tutkimusongelma 

ISO/IEC 27001 -standardi sekä koko ISO/IEC 27000 -standardiperhe antavat vaatimukset ja toi-

mintaohjeet standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamiseksi. 

Vaatimukset ja toimintaohjeet perustuvat kansainvälisesti tunnistettuihin parhaisiin tietotur-

van käytäntöihin. Näihin vaatimuksiin vastaamalla organisaatio voi rakentaa hallintajärjestel-

män, joka on auditoitavissa ja sille voidaan myöntää virallinen ISO/IEC 27001 -sertifikaatti 

(Humphreys 2007, 249). 

Jos organisaatio haluaa säilyttää sille myönnetyn sertifikaatin, on tietoturvallisuuden hallinta-

järjestelmää myös ylläpidettävä. Kun organisaatio on täyttänyt vaatimukset ja sille on myön-

netty sertifikaatti, toteutetaan sille säännöllisin väliajoin, esimerkiksi vuosittain, seuranta-

arviointeja, jotka ovat kuitenkin laajuudeltaan suppeampia kuin sertifiointiarviointi. Kolmen 

vuoden välein koko hallintajärjestelmä auditoidaan uudelleen. Mikäli tässä uudelleenarvioin-

nissa huomataan puutteita, annetaan organisaatiolle aikaraami, jonka puitteissa tarvittavat 

korjaukset ja muutokset on tehtävä. Mikäli organisaatio ei toimeenpane auditoijan sille esit-

tämiä muutoksia, organisaatio menettää sertifikaattinsa tilapäisesti tai pysyvästi. (Humphreys 

2007, 252.) 

Opinnäytetyön aihe valikoitui toimeksiantajayrityksen tarpeen perusteella. Tietoturvallisuu-

den hallintajärjestelmän rakentaminen oli jo aloitettu ja ISO/IEC 27001 -standardin vaatimus-

ten mukainen kyvykkyys alkoi muodostua. Tämän kyvykkyyden ylläpidolle ei kuitenkaan ollut 

selkeää suunnitelmaa tai prosessia. Sertifiointiin valmistautuminen oli järkevää järjestää pro-

jektiluontoisesti, mutta jatkuvaa ylläpitoa ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa projekti-

muodossa. Projektiorganisaatio myös erosi merkittävästi siitä organisaatiosta, jolla järjestel-
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mää tultaisiin ylläpitämään. Ylläpidon suunnittelu jo kyvykkyyttä rakennettaessa oli miele-

kästä myös siksi, että projektin myötä syntyvät työkalut pystyttiin suunnittelemaan yhteis-

työssä niiden henkilöiden kanssa, jotka työkaluja tulevaisuudessa tulisivat ylläpitovaiheessa 

käyttämään. 

Tämän lähtötilanteen perusteella keskeiseksi tutkimuskysymykseksi valikoitui: 

• Miten ISO/IEC 27001 -standardin mukaista kyvykkyyttä ylläpidetään? 

Tutkimuskysymyksen pohjalta pyrittiin selvittämään, mitkä ovat ne keskeiset toimintamallit 

ja prosessit, joilla standardin asettama vaatimustaso tietoturvallisuuden hallintajärjestel-

mälle voidaan säilyttää. Toisaalta pyrittiin selvittämään, mitkä näistä toimintamalleista ovat 

jo yrityksessä olemassa ja miten uudet toimintamallit ja prosessit voidaan yhdistää muihin 

turvallisuuden ja riskienhallinnan toimintoihin Ciniassa. 

Tämän kysymyksen lisäksi kohdeyrityksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta keskeiseksi 

osaksi hallintajärjestelmän ylläpitoa nostettiin henkilöstön ja johdon motivointi ja sitoutumi-

nen ylläpitoon ja tietoturvalliseen toimintaan sertifikaatin saamisen jälkeen. Tämän teeman 

pohjalta nostettiin opinnäytetyötä tehtäessä pohdittaviksi kysymyksiksi myös seuraavat: 

• Miten henkilöstö ja yrityksen johto sitoutetaan ja motivoidaan tietoturvallisuuden hal-

lintajärjestelmän ylläpitoon? 

• Miten Cinia Oy voi hyödyntää ISO/IEC 27001 -sertifikaattia liiketoimintansa tukena? 

Opinnäytetyön aihevalintaan vaikutti myös olemassa oleva tutkimus ja materiaali aiheen ym-

päriltä. ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen hallintajärjestelmän rakentamisesta sekä sertifi-

ointiin valmistautumisesta on tuotettu jonkin verran materiaalia ja aiheesta löytyy esimer-

kiksi useita opinnäytetöitä niin alemmalta kuin ylemmältäkin ammattikorkeakoulutasolta sekä 

yliopistoista. Nämä työt rajoittuvat kuitenkin rakentamisvaiheeseen tai kuvaavat standardin 

rakennetta, eivätkä näin ollen juurikaan käsittele sertifikaatin saamisen jälkeistä hallintajär-

jestelmän ylläpitoprosessia. 

Kohdeyrityksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta todettiin, että Cinialle eniten hyötyä 

olisi ylläpitoprosessin suunnittelusta. Työssä ei käsitellä liikesalaisuuksia, vaan työn painopiste 

on julkisissa asioissa, kuten prosesseissa, vastuissa, mittaamisessa ja seurannassa. Näin ollen 

työstä voi olla hyötyä myös muille organisaatioille, jotka haluavat järjestää tietoturvallisuu-

den hallintansa ISO/IEC 27001 -viitekehyksen mukaisesti. 
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2.2 Cinia Oy 

Opinnäytetyön toimeksiantaja Cinia Oy on vuonna 2015 perustettu suomalainen verkko-, oh-

jelmisto- ja pilvipalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan monialayritys (Cinia 

2018d, 3). Cinian edeltäjä oli Corenet Oy, jonka historia yltää aina 1860-luvulle saakka Suo-

men ensimmäisiin lennätinyhteyksiin ja rautateihin. Emoyhtiö Cinia Oy:n lisäksi Cinia-konser-

niin kuuluvat Suomen ja Saksan välisen merikaapeliyhteyden omistava C-Lion1 Oy sekä Sak-

sassa toimiva Cinia Cloud GmbH, jonka tehtävänä on varmistaa Saksan lainsäädännön vaati-

musten täyttyminen. Näissä tytäryhtiöissä ei ole työntekijöitä. Vuonna 2018 Cinia osti lisäksi 

oululaisen Netplaza Oy:n koko osakekannan ja Netplaza jatkaa toimintaansa itsenäisenä tytär-

yhtiönä (Cinia 2018a). Tässä työssä on keskitytty emoyhtiö Cinia Oy:n toimintaan. 

Cinia on vahvasti kiinnittynyt suomalaiseen yhteiskuntaan, sillä sen suurin omistaja on Suo-

men valtio noin 78 prosentin omistajaosuudella. Valtion omistajaohjaus on liikenne- ja vies-

tintäministeriön vastuulla. Valtion lisäksi yrityksen omistajia ovat Keskinäinen Eläkevakuutus 

Ilmarinen noin 11,2 prosentin osuudella sekä OP Vakuutus Oy ja OP-Eläkekassa 5,6 prosentin 

osuuksilla (Cinia 2018d, 3). 

Cinian liiketoimintamalli jakautuu tietoliikennejärjestelmien rakentamiseen, ylläpitoon, val-

vontaan ja verkkoliiketoimintaan, ohjelmisto- ja laadunvarmistuspalveluihin sekä turvallisiin 

pilvipalveluihin (Cinia 2018d, 4). Palveluita tarjotaan yksityisen ja julkisen sektorin asiak-

kaille. Cinialla on yli 10 000 kilometriä omaa optista runkoverkkoa Suomessa ja kansainväliset 

yhteydet kulkevat Cinia C-Lion1 -merikaapelin kautta Keski-Eurooppaan (Cinia 2018d, 4). 

Yrityksen asiakaskuntaa ovat kansainvälisen korkean tiedonsiirtokapasiteetin tarpeen yritykset 

sekä kansalliset toimijat, jotka tarvitsevat toimintaansa tukemaan luotettavia tiedonsiirtopal-

veluita sekä ohjelmisto- ja pilvipalveluita (Cinia 2018d,4). Asiakkaita on niin hyvinvointi- ja 

terveysalalla, finanssialalla, taloushallinnossa kuin datakeskusliiketoiminnassa ja teollisuusyri-

tyksissäkin. Tytäryhtiö Netplaza Oy tarjoaa palveluitaan myös kuluttaja-asiakkaille. Cinian 

suurimmat toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Riihimäellä, Tampereella sekä Jyväskylässä, 

mutta toimintoja on myös muualla Suomessa sekä Euroopassa. 

Ciniassa ISO/IEC 27001 -standardin mukaista hallintajärjestelmää ryhdyttiin kehittämään vuo-

den 2018 alussa. Pohjana kehitystyölle olivat yritykselle vuonna 2017 myönnetty yritysturvalli-

suustodistus (Cinia 2017a) sekä vuonna 2017 myönnetty Finnish Cyber Security Certificate (Ci-

nia 2017b), joka myös uusittiin syksyllä 2018. Näiden auditointien myötä tietoturvallisuuteen 

ja eri prosesseihin liittyvät dokumentit ja toimintaohjeet oltiin jo yrityksessä osittain luotu ja 

jalkautettu. Tämä työ palveli myös tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämistä. 
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2.3 Cinian Service Desk 

ISO/IEC 27001 -standardin mukaisessa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmässä on osia, joita 

sovelletaan koko organisaation ja tietyissä tilanteissa myös alihankkijoiden ja kumppanienkin 

toimintaan, mutta varsinainen sertifioitava kokonaisuus rajattiin Ciniassa koskemaan yrityksen 

Service Desk -toimintoa. Cinian Service Desk voitti vuonna 2017 Vuoden Service Desk -palkin-

non kisassa, jossa arvioinnissa sovellettiin Kansainvälisen HDI-tukipalvelustandardin (The HDI 

Support Center Standard 2014) lisäksi ITILiä eli IT-palvelunhallinnan parhaita käytäntöjä sekä 

soveltuvia osia ISO/IEC 20000 -standardista (Cinia 2018d, 5). Kisan myötä Service Deskin toi-

mintatavat ja prosessit oli selkeästi kuvattu, dokumentoitu ja myös auditoitu ulkopuolisen toi-

mesta. 

Cinian Service Desk toimii kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä tarjoten asiakkaille keski-

tetyn yhteydenottopisteen ja huolehtien erilaisten tapahtumien ja muutosten hoitamisesta 

asiakkaan puolesta. Palvelu tuotetaan tietoturvaluokitelluista tiloista. Palvelukeskuspalve-

lussa reagoidaan asiakkaan liiketoimintaympäristössä havaittuihin poikkeamiin, joiden ilmaan-

tuessa aloitetaan vianrajaus sekä toiminnan palautus. Tarvittaessa kolmansien osapuolten toi-

minnan palautusta voidaan nopeuttaa eskaloimalla asioita asiakkaan puolesta vastuullisille ta-

hoille. Service Deskin toimintaan kuuluu myös asiakkaiden informointi sovitusti kaikesta toi-

minnasta. 

Cinian palvelukeskuksen toiminta perustuu erilaisten hallinta- ja valvontajärjestelmien tuot-

taman tiedon hyödyntämiseen. Kyseiset järjestelmät voivat olla myös asiakkaan omistamia. 

Palvelukeskuspalvelussa eri järjestelmien keräämä tieto yhdistetään keräysjärjestelmillä. Val-

vontapalveluun voidaan liittää erilaisia valvottavia kohteita ja kokonaisuuksia, sillä palvelu 

tukee lähes kaikkia laitteita, jotka lähettävät tietoja seuraten standardiprotokollia. Palvelu-

keskuspalvelu on yhteensopiva muiden Cinian valvonta- ja hallintapalveluiden kanssa. Palvelu-

keskuspalvelun lisäpalveluna tuotetaan myös asiakkaan järjestelmille ja verkoille operointi- ja 

ylläpitopalveluita. 

3 Tietoperusta ja teoria 

Tässä luvussa on kuvattu opinnäytetyön keskeinen tietoperusta ja esitelty työhön liittyvää 

teoriaa. Myös turvallisuuteen, tietoturvallisuuteen, hallintajärjestelmään ja muuhun opinnäy-

tetyön soveltamisalaan liittyviä keskeisimpiä käsitteitä on esitelty. 

3.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyö toteutettiin niin sanottuna toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena 

on tuottaa jokin konkreettinen tuotos eli produkti (Tuomi & Latvala 2016b). Toiminnalliselle 

opinnäytetyölle on tuotoksen lisäksi olennaista antaa kohdeorganisaatiolle tai toimeksianta-
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jalle kehittämisehdotuksia (Tuomi & Latvala 2016b). Opinnäytetyö on osoitus opiskelijan ky-

vystä tuottaa itseään, työyhteisöä ja alaa kehittäviä havaintoja ja ehdotuksia. Lisäksi opin-

näytetyöllä osoitetaan kyky viestiä tutkimus- tai kehittämishankkeen tuloksista ja niiden käyt-

tömahdollisuuksista (Tuomi & Latvala 2016b). Toiminnallisen opinnäytetyön raportti eroaa 

projektiraportoinnista laajuudeltaan, sillä toisin kuin projektiraportit, opinnäytetyöt sisältä-

vät myös teoriaa, menetelmiä, kuvauksen aineiston keruusta ja analyysistä sekä tulokset ja 

opiskelijan oman pohdinnan. Pohdinnassa otetaan kantaa tulosten vastaavuuteen teoreettisiin 

lähtökohtiin sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. (Tuomi & Latvala 

2016b.) 

3.2 Keskeiset käsitteet 

Auditoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä, riippumatonta ja dokumentoitua prosessia, jossa 

arvioidaan kerättyä näyttöä objektiivisesti ja arvioidaan, missä määrin sovitut kriteerit täytty-

vät. Auditointi voi olla joko sisäinen tai ulkoinen, eli toisen tai kolmannen osapuolen suorit-

tama. (ISO/IEC 27000 2017, 7) 

Hallintajärjestelmä tarkoittaa joukkoa toisiinsa liittyviä tai vaikuttavia organisaation osia, 

joiden avulla määritellään politiikat ja tavoitteet sekä prosessit, joilla nämä tavoitteet saavu-

tetaan. Hallintajärjestelmään sisältyvät organisaation rakenne, roolit ja vastuut, suunnittelu 

ja toiminta. Hallintajärjestelmän soveltamisalaan voi kuulua koko organisaatio tai vain määrä-

tyt osat tai toiminnot. (ISO/IEC 27000 2017, 12) 

Kyvykkyyksillä tarkoitetaan erilaisia resursseja, toimintaa ja osaamista, joista tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmä rakentuu ja jotka mahdollistavat tarkoituksenmukaisen, tavoit-

teellisen ja tuloksellisen tietoturvallisuustoiminnan. Kyvykkyydet tuottavat lisäarvoa ja lisää-

vät yrityksen kilpailuetua (Helfat, Frinkelstein, Mitchell, Peteraf, Singh, Teece, & Winter 

2007). 

Riskienhallinta on koordinoitua toimintaa, jolla organisaatiota johdetaan ja ohjataan riskien 

näkökulmasta. Riskienhallintaprosessi koostuu riskien tunnistamisesta, analysoinnista, arvioin-

nista, käsittelystä, seurannasta ja suunnitelmallisesta katselmoinnista (ISO/IEC 27000 2017, 

16). Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän hallintakeinot ja -tavoitteet perustuvat arvioon 

organisaation riskiympäristöstä. 

Sertifikaatti on auditoinnin jälkeen organisaatiolle annettu todistus esimerkiksi laadunhal-

linta- tai johtamisjärjestelmän käytöstä. Sertifioidun järjestelmän avulla voidaan osoittaa, 

että yrityksen toiminnan on todettu olevan standardin vaatimusten mukaista ja toiminnan ta-

soa seurataan säännöllisesti (VTT Expert Services 2018).  
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Standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu (Suomen Standardi-

soimisliitto SFS). Tässä työssä standardeilla tarkoitetaan International Organisation of Stan-

dardisation ISO:n, Suomen Standardisoimisliitto SFS:n tai muun tunnistetun tahon julkaisemia 

ja ylläpitämiä asiakirjoja. 

Tietoturvallisuus on tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden säilyttämistä. 

Joissain yhteyksissä saatavuuden sijasta käytetään termiä käytettävyys. Nykyään näihin kol-

meen osa-alueeseen yhdistetään joskus myös tiedon kiistämättömyys. (ISO/IEC 27000 2017, 

10) 

Yritysturvallisuus tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään suojaamaan yritykselle tärkeitä arvoja, 

kuten henkilöitä, tietoa, omaisuutta, ympäristöä tai mainetta (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2016). Yritysturvallisuus voidaan organisaatioissa jakaa edelleen osakokonaisuuksiin, kuten 

tietoturvallisuuteen, toimitilojen turvallisuuteen ja henkilöstöturvallisuuteen. 

3.3 Keskeinen kirjallisuus 

Tässä luvussa on kuvattu opinnäytetyön keskeistä tieto- ja teoriaperustaa. Opinnäytetyön te-

kemiseen ja menetelmiin liittyvästä teoriasta on kerrottu tarkemmin myös myöhemmin otsi-

kon Käytetyt menetelmät alla. Tässä luvussa on kuvattu vain keskeisimmät teokset, mutta 

opinnäytetyön teossa on hyödynnetty myös muuta kirjallisuutta, tutkimuksia sekä artikke-

leita. 

Keskeisenä kirjallisuuslähteenä on hyödynnetty Edward Humphreysin opasta Implementing the 

ISO/IEC 27001 Information Security Management System Standard vuodelta 2007. Teoksessa 

annetaan ohjeita tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamiseen ja käyttöönottoon 

organisaatiossa. Kyseisessä painoksessa viitataan ISO/IEC 27001 -standardin vanhempaan ver-

sioon ja näin ollen kirjan rinnalla on syytä hyödyntää viimeisintä voimassa olevaa standardin 

versiota. Pääosin standardin rakenne on pysynyt rakenteeltaan samana myös tuoreimmassa 

versiossa, joten kirjassa annetut neuvot ovat päteviä myös standardin uudempaan versioon. 

Teoksessaan Humphreys kuvaa ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallin-

tajärjestelmän rakennetta ja sen mukaisen kyvykkyyden rakentamista. Hallintajärjestelmän 

ylläpitoa Humphreys kuvaa jatkuvana prosessina (2007, 243). Teoksen painopiste on hallinta-

järjestelmän rakentamisessa ja sertifiointiin valmistautumisessa. 

Muita keskeisiä kirjallisuuslähteitä olivat myös ISO/IEC 27000 -standardisarja, jonka raken-

teesta ja siihen sisältyvistä standardeista on kerrottu myöhemmässä luvussa. International Or-

ganisation of Standardisation ISO:n ja Suomen Standardisoimisliitto SFS:n julkaisemista stan-

dardeista hyödynnettiin projektissa myös ISO 22301 -standardia liiketoiminnan jatkuvuuden 

hallintajärjestelmien vaatimuksista. ISO/IEC 27001 -standardissa esitetään vaatimuksia liike-

toiminnan jatkuvuuteen liittyvistä tietotekniikan näkökulmista, joten ISO 22301 -standardin 
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tarjoamista kattavista ohjeista ja näkökulmista on hyötyä kyvykkyyttä rakennettaessa (Mahr 

2017). 

ITIL-julkaisusarja on AXELOSin julkaisema kokoelma, joka kokoaa yhteen tunnistettuja par-

haita käytäntöjä tietohallintopalvelujen hallintaan, ja sen periaatteista useat soveltuvatkin 

hyvin käytettäväksi Service Desk -toiminnassa. Koska opinnäytetyössä tarkasteltiin Service 

Desk -toimintoa Ciniassa, on ITIL keskeinen kirjallisuuslähde. ITIL on toimittajariippumaton 

eivätkä siinä kuvatut ohjeet tai toimintatavat ole velvoittavia, joten ITIL on näin ollen hel-

posti sovellettavissa kunkin organisaation toimintaympäristöön. ITIL auttaa organisaatioita 

muun muassa tuottamaan asiakkailleen arvoa, integroimaan IT-palveluiden strategian liiketoi-

mintastrategiaan sekä mittaamaan, valvomaan ja optimoimaan IT-palveluja ja niiden kustan-

nuksia (Tieturi 2018, 34). 

Opinnäytetyön menetelmiin liittyen merkittäviä lähteitä olivat Anita Saaranen-Kauppisen ja 

Anna Puusniekan materiaali KvaliMOTV-sivustolla (2006) sekä Sirpa Tuomen ja Eila Latvalan 

teos Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja (2016). Sivustoilla annetut ohjeet ja teoria opinnäyte-

työn toteuttamisesta laadullisena tutkimuksena ovat olleet hyödyllisiä lähteitä. 

3.4 ISO/IEC 27000 -standardisarja 

ISO/IEC 27000 -standardisarjalla viitataan ryhmään standardeja, joiden yhteinen otsikko on 

”Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät” (Suomen Stan-

dardisoimisliitto SFS 2015). Standardiperheeseen kuuluvat standardit tarjoavat suosituksia tie-

toturvallisuuden hallintaan, riskeihin ja kontrollointiin tietoturvallisuuden hallintajärjestel-

missä. Standardiperhe sisältää yleisiä vaatimusstandardeja, ohjestandardeja sekä toimiala-

kohtaisia standardeja. Eri standardien väliset suhteet on kuvattu oheisessa kuvassa (kuvio 1). 
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Kuvio 1: ISO/IEC 27000 -standardisarja (mukaillen Suomen Standardisoimisliitto SFS 2015) 

ISO/IEC 27000 -standardin otsikko on ”Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietotur-

vallisuuden hallintajärjestelmät. Yleiskuvaus ja sanasto”. Standardissa esitetään perusperi-

aatteet tietoturvallisuuden hallintajärjestelmille ja määritellään aiheeseen liittyvät keskeiset 

termit, joita standardisarjassa käytetään (ISO/IEC 27000 2017, 27). 

ISO/IEC 27001 -standardissa määritellään vaatimukset muodollisen tietoturvallisuuden hallin-

tajärjestelmän luomiselle, toteuttamiselle, käyttämiselle, seurannalle, katselmoinnille, yllä-

pidolle ja parantamiselle. Tämä standardi on se osa tästä kansainvälisestä standardiper-

heestä, jota vasten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää käyttävät organisaatiot voivat 

hankkia järjestelmän vaatimustenmukaisuuden auditoinnin ja sertifioinnin. Standardin liit-

teessä A olevat hallintatavoitteet ja -keinot on valittava osaksi tietoturvallisuuden hallintajär-

jestelmää siten, että ne kattavat tunnistetut vaatimukset (ISO/IEC 27000 2017, 27). 

ISO/IEC 27002 -standardi tukee standardia 27001. Standardin otsikko on ”Informaatioteknolo-

gia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintakeinojen menettelyohjeet” ja siinä esi-

tetään käytännön toimintaohjeita ja lisätietoa standardissa ISO/IEC 27001 esitettyjen tieto-

turvallisuuden hallintajärjestelmään kohdistuvien vaatimusten täyttämiseksi (ISO/IEC 27000 

2017, 28). Standardissa esitellään yleisesti hyväksyttyjä hallintatavoitteita ja hallintakeinojen 

parhaita käytäntöjä. 

Edellä mainittujen standardien lisäksi tietoa ja toimintaohjeita on haettu myös muista stan-

dardiperheen julkaisuista, kuten tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän mittaamiseen käy-

tettävästä standardista ISO/IEC 27004 sekä standardista ISO/IEC 27005, joka tarjoaa toiminta-

ohjeita tietoturvallisuusriskien arvioinnista ja hallinnasta. Standardi ISO/IEC 27003 esittää 
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prosessimaisen toimintamallin, jonka avulla ISO/IEC 27001 vaatimusten mukainen tietoturval-

lisuuden hallintajärjestelmä voidaan toteuttaa onnistuneesti. (ISO/IEC 27000 2017, 27-32.) 

3.5 Käytetyt menetelmät 

Opinnäytetyö toteutettiin niin sanottuna toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tarkoituksena 

on tuottaa jokin konkreettinen tuotos eli produkti (Tuomi & Latvala 2016b). Tässä opinnäyte-

työssä tuotos oli dokumentoitu suunnitelma ja kuvaus tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 

ylläpidosta Cinia Oy:lle. 

Kirjallisuuskatsauksella kartoitetaan, minkälaista tietoa joltakin ennalta määritelty ja raja-

tulta alueelta on olemassa. Opinnäytetyön osana kirjallisuuskatsausta voidaan käyttää, kun 

halutaan selvittää mitä tarkasteltavasta ilmiöstä tiedetään ja miten sitä on aiemmin tutkittu 

ja tarkasteltu (Tuomi & Latvala 2016a). Tämän työn yhteydessä kirjallisuuskatsaus on luon-

teeltaan kuvaileva. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata ja kertoa aihee-

seen liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta, sen laajuudesta, syvyydestä ja määrästä (Tuomi & 

Latvala 2016a). 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksena voidaan todeta, että ISO/IEC 27001 -standardiin liittyvä kir-

jallisuus kuvaa mitä suurimmilta osin sitä, miten standardin vaatimukset voidaan organisaa-

tiossa täyttää eli toisin sanoen, miten standardin vaatima kyvykkyys organisaatiossa tulisi ra-

kentaa. 

Henkilöhaastatteluilla kerättiin opinnäytetyön materiaalia. Haastattelut toteutettiin teema-

haastatteluina. Haastateltavat vastasivat yrityksen turvallisuustoiminnoista ja heidän vastuul-

leen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvien dokumenttien ja prosessien ylläpito 

ja päivittäminen siirtyvät hallintajärjestelmän rakennuttua Ciniaan. Näiden haastatteluiden 

tarkoituksena oli selvittää yrityksen olemassa olevat prosessit ja tietoturvallisuuden tila. 

Haastatteluja toteutettiin osana hallintajärjestelmän rakennusprojektin ensimmäistä vai-

hetta, etenkin Statement of Applicability -dokumenttia eli hallintajärjestelmän soveltamislau-

suntoa laadittaessa. Haastatteluiden teemat noudattelivat ISO/IEC 27001 standardin liitteen A 

rakennetta, minkä lisäksi kuhunkin teemaan oli muutamia apukysymyksiä. 

KvaliMOTV-sivuston mukaan teemahaastattelu ei etene tarkkojen ja yksityiskohtaisten kysy-

mysten kautta, vaan keskustelussa edetään joustavasti keskittyen ennalta määriteltyihin ja 

suunniteltuihin teemoihin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 6.3.2). Teemahaastatte-

lun keskustelunomainen luonne sopi hyvin yrityksen sisäisiin haastattelutilanteisiin. Haastatte-

luiden tuloksia ei dokumentoitu sanatarkasti, vaan vastauksista poimittiin keskeiset asiat ko-

kousmuistioihin. Näiden muistioiden sisältöä on hyödynnetty niin opinnäytetyössä kuin sovel-

tuvuuslausuntoa ja muita hallintajärjestelmään liittyviä dokumentteja kirjoitettaessa. 
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Dokumenttianalyysin avulla haettiin yrityksen olemassa olevasta dokumentaatiosta tietoa 

yrityksen tietoturvallisuuden toiminnoista ja toimintatavoista sekä tietoturvallisuuden tilasta. 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka määrittelevät, että dokumentteja on kahdenlaisia: yksityi-

siä ja julkisia (2006, 6.6.4). Yksityisiksi, henkilökohtaisiksi ja ei-julkisiksi dokumenteiksi he 

luokittelevat muun muassa päiväkirjat, kirjoitelmat ja kirjeenvaihdon. Julkisiksi dokumen-

teiksi Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka luokittelevat julkiset, arkistoista tai muista lähteistä 

saatavilla olevat henkilökohtaiset, kollektiiviset tai organisaatioiden laatimat dokumentit. 

Tässä opinnäytetyössä hyödynnetyt dokumentit ovat oheisen määrittelyn mukaan julkisia, sillä 

ne eivät ole henkilökohtaisia, eivätkä kuvaa ihmisten kokemusmaailmaa hänen näkökulmas-

taan. Kuitenkin, valtaosa näistä dokumenteista on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyt-

töön, eikä niitä näin ollen voida luokitella täysin julkisiksi. Dokumenttianalyysiä tehtäessä on 

Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan mukaan muistettava aineiston subjektiivisuus, sillä kukin 

dokumentti on tuotettu tiettyä tarkoitusta varten (2006, 6.6.4.). 

Turvallisuustoimintaan liittyvät dokumentit ovat hallintajärjestelmälle ja sen ylläpidolle kes-

keisiä, sillä saavuttaakseen sertifikaatin, organisaation on pystyttävä todentamaan auditoi-

jalle, että standardin asettamat vaatimukset on täytetty. Arvioidessaan vaatimusten täytty-

mistä, auditoija tutkiikin niin dokumentteja kuin toimintaa yrityksessä ja myös haastattelee 

keskeisiä henkilöitä. Jotkin ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksista ovat myös suoraan doku-

mentteihin liittyviä, kuten liitteen A kohta 5.1.1 Tietoturvapolitiikat, jonka mukaisesti organi-

saation tulisi määritellä joukko johdon hyväksymiä politiikkoja ja julkaista ja tiedottaa näistä 

henkilökunnalle ja tarpeellisilta osin ulkopuolisille sidosryhmille (ISO/IEC 27001 2017, 15). 

Dokumenttianalyysin myötä tunnistettiin turvallisuustoimintaan ja riskienhallintaan liittyviä 

vastuita ja toimintoja, jotka voidaan katsoa kuuluvaksi osaksi tietoturvallisuuden hallintajär-

jestelmän ylläpitoa ja soveltamisalaa. Edellä mainitut vastuut ja toiminnot sekä dokumentti-

analyysin tulokset on eritelty tarkemmin opinnäytetyön luvussa 5 Tietoturvallisuuden hallinta-

järjestelmän ylläpito. 

3.6 Aineiston analysointi 

Tutkimuksen laadullisesta luonteesta johtuen eri menetelmin kerättyä tietoa ei ollut mahdol-

lista analysoida noudattaen aina loogisesti samalla tavalla käytettävää, selkeitä kaavoja nou-

dattavaa tai teknistä menetelmää hyödyntäen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 7.3). 

Lähestymistavaksi valittiin aineiston tiivistäminen ja yhteneväisyyksien löytäminen eri haasta-

teltavien vastauksista ja toisaalta dokumenteissa kuvatuista toimintamalleista. 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka tiivistävät aineiston analysoinnin siten, että tutkijan tulisi 

raportissaan pyrkiä kiteyttämään aineiston keskeinen anti (2006, 7.3). Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekka jatkavat, että tässä tiivistyksessä voi auttaa esimerkiksi kysymys ”mitä kiinnosta-

vaa haastateltavat tai kirjoittajat ovat minulle kertoneet?”. 
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4 Projektikuvaus 

Opinnäytetyö toteutettiin vuoden 2018 aikana, varsinaisen kirjoitustyön ajoittuessa elo-mar-

raskuulle 2018. Työssä hyödynnettyä taustamateriaalia kerättiin jo aiemmin kevään ja kesän 

aikana osana Ciniassa käynnissä ollutta ISO 27001 -projektia. Yrityksen asiantuntijoiden haas-

tattelut järjestettiin pääsääntöisesti helmikuun ja toukokuun välisenä aikana. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoa on suunniteltu samanaikaisesti, kun yrityk-

sessä on valmistauduttu hallintajärjestelmän auditointiin ja luotu standardin vaatimusten mu-

kaisia politiikkoja, ohjeita ja toimintatapoja. Ylläpidon suunnittelu jo niin kutsutun rakennus-

projektin ohessa varmistaa uusien toimintatapojen integroitumisen olemassa oleviin, jolloin 

luotu hallintajärjestelmä ei jää niin sanotusti pöytälaatikkoon pölyttymään. 

Standardin mukaisen kyvykkyyden rakentaminen Ciniassa toteutettiin projektina, jonka vai-

heet ja aikataulu oli päätetty vuoden 2018 alussa. Vaiheet määriteltiin seuraavasti: 

1. Kartoitetaan, päivitetään, määritellään ja luodaan dokumentaatio, prosessi, toiminta-

ohjeet ja -mallit sekä ylläpito ISO/IEC 27001 -standardin vaatimusten mukaisesti. 

Tammikuu 2018 – loka-/marraskuu 2018. 

2. Suoritetaan itsearviointi tai esiauditointi, jossa hyödynnetään myös ulkopuolista kon-

sultointia. Tavoitteena on varmistaa dokumentoinnin, prosessien ja toiminnan vaati-

mustenmukaisuus sekä havaita ja korjata puutteet. Esiauditoinnilla valmistaudutaan 

ulkopuolisen arvioijan suorittamaan auditointiin. Lokakuu 2018 – tammi-/helmikuu 

2019. 

3. Toteutetaan ulkopuolisen arvioijan suorittama auditointi, tavoitteena ISO/IEC 27001 -

sertifikaatti. Helmikuu 2019 – huhti-/toukokuu 2019. 

Opinnäytetyön toteutus ajoittui yrityksen projektisuunnitelman mukaisesti projektin ensim-

mäiseen ja toiseen vaiheeseen. Opinnäytetyötä tukevia haastatteluja sekä materiaalin han-

kintaa tehtiin jo ennen varsinaisen toteutusvaiheen aloitusta osana harjoittelujaksoa koh-

deyrityksessä. 

Haastattelut noudattivat ISO/IEC 27001 -standardin liitteen A teemoja ja niitä järjestettiin 

yhteensä 15. Haastatteluiden teemoja olivat muun muassa henkilöstöturvallisuus, toimitila-

turvallisuus, pääsynhallinta ja salaus sekä liiketoiminnan jatkuvuus. Haastatteluihin osallistui-

vat muun muassa kohdeyrityksen turvallisuusjohtaja, tietoturvapäällikkö, tietohallinnon asi-

antuntijat sekä auditoinnin kohteena olevan toiminnon esimiehet. Haastatteluiden tulokset 

sisältävät yksityiskohtaista tietoa kohdeorganisaation tietoturvallisuuden toimintamalleista ja 
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ratkaisuista, eikä vastauksia näin ollen ole mahdollista käsitellä tässä työssä yksityiskohtai-

sesti. Teemojen pohjalta havaittuja keskeisimpiä tuloksia on käsitelty luvussa 5 Tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessi. 

Eri menetelmillä kerätyt tulokset yrityksessä käytössä olevista ja kehitettävistä tietoturvalli-

suuden prosesseista kerättiin yhteen hallintajärjestelmän kuvausdokumenttiin sekä auditoin-

tia tukevaan soveltuvuuslausuntoon. Hallintajärjestelmän kuvausdokumentissa määriteltiin 

hallintajärjestelmän soveltamisala organisaatiossa. Soveltuvuuslausunto sisältää ISO/IEC 

27001 -standardin liitteessä A määritetyt vaatimukset ja organisaation vastaukset siihen, mi-

ten vaatimuksiin on vastattu (ISO/IEC 27001 2017, 9). Soveltuvuuslausunto sisältää myös pe-

rustelut hallintakeinojen käyttämiselle tai käyttämättä jättämiselle. Hallintakeinojen käyttä-

mättä jättäminen voi olla perusteltua, jos siihen ei liity merkittäviä riskejä tai se ei muuten 

ole relevantti hallintajärjestelmän soveltamisalaan kuuluvissa toiminnoissa. Lähtökohtaisesti 

kaikki standardin vaatimukset ovat velvoittavia, mutta jos esimerkiksi kohteena oleva auditoi-

tava organisaatio tai toiminto ei tee sovelluskehitystä, ei sen ole tarpeellista huomioida toi-

minnassaan liitteen A kategorian 14 vaatimuksia turvallisesta sovelluskehityksestä. 

Haastatteluiden, kirjallisuuskatsauksen ja dokumenttien pohjalta saatiin kuva siitä, mitkä 

ovat vaatimusten mukaiset toimintatavat ja prosessit ja miten ne toteutuvat Ciniassa. Tämän 

työn myötä kerätyn aineiston keskeisestä annista syntyi hallintajärjestelmän soveltuvuuslau-

sunto. Soveltuvuuslausunto kuvaa yrityksen valmiutta sertifiointiin ISO/IEC 27001 -standardin 

liitteessä A määritettyihin vaatimuksiin nähden ja tarkentaa miten organisaatiossa nämä vaa-

timukset on huomioitu (ISO/IEC 27001 2017, 9). Samalla soveltuvuuslausunnon voidaan nähdä 

kuvaavan tietoturvallisuuden nykytilaa yrityksessä ja tarkasteluun valitussa toiminnossa. Tämä 

tieto on hyödyllistä niin yrityksen turvallisuusorganisaatiolle kuin johdollekin. ISO/IEC 27001 -

standardin vaatimusten mukaiset toimintatavat ja prosessit muodostavat pohjan tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessille, jota on käsitelty tarkemmin luvussa 5. 

Alkuperäisten tutkimuskysymysten mukaisesti opinnäytetyön tulosten käsittely on jaettu kah-

den luvun alle. Ensimmäiseksi luvussa 5 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpito esi-

tellään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessia eli niitä toimintoja ja tehtä-

viä, jotka on tehtävä, jotta saavutettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän suoritustaso 

voidaan ylläpitää. Luvussa 6 ISO/IEC 27001 -sertifikaatin hyödyntäminen liiketoiminnassa käsi-

tellään ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen toiminnan ja virallisen sertifikaatin tuottamia 

hyötyjä liiketoiminnalle. Keskeiset johtopäätökset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin on esi-

telty luvussa 7 Johtopäätökset. 
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5 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessi 

Tässä luvussa käsitellään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessia eli niitä 

toimintoja ja tehtäviä, jotka on tehtävä, jotta saavutettu tietoturvallisuuden hallintajärjes-

telmän suoritustaso voidaan ylläpitää. Myös tehtäviin liittyvät vastuut ja ylläpitoon osallistuva 

organisaatio on esitelty. 

Ciniassa turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan johtamisessa hyödynnetään oheista vuosikel-

loa (kuvio 2), joka on kaikkien organisaation työntekijöiden saatavilla. Vuosisuunnittelun visu-

alisointiin voidaan käyttää myös muunlaisia kuvioita ja kuvaajia, mutta Ciniassa päädyttiin 

kellotaulua muistuttavaan malliin. Turvallisuustoiminnan vuosikelloa voidaan päivittää tar-

peen mukaan ja se käsitellään ja hyväksytään vuosittain osana toiminnan suunnittelua.  

 

Kuvio 2: Turvallisuustoiminnan vuosikello (Cinia 2018) 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpidolliset säännöllisesti toistuvat tehtävät pyrit-

tiin yhdistämään vuosikellossa kuvattuihin aiemmin tunnistettuihin tehtäviin. Näin visualisoi-

daan myös eri tehtävien resurssitarpeita ja voidaan varmistua siitä, että useita vaativampia 

tai aikaa vieviä tehtäviä ei tarpeettomasti aikatauluteta päällekkäin, vaan jaetaan tasaisesti 

eri kuukausille. Vuosikellon avulla voidaan myös aikatauluttaa joitain tehtäviä vuoden hiljai-

semmille ajanjaksoille, kuten lomakausille. 

Yrityksen talouden suunnittelu luo raamit yrityksen muulle toiminnalle. Kirjanpito- ja muuhun 

lainsäädäntöön perustuvaa talouden vuosisykliä tulisi seurata myös kaikessa muussa toiminnan 

suunnittelussa. Tämän vuoksi turvallisuuden ja riskienhallinnan vuosikellon ja suunnittelun 
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pohjana ovat yrityksen taloudellisen suunnittelun antamat puitteet. Turvallisuustoiminnan ja 

riskienhallinnan suunnittelussa on syytä huomioida myös yrityksen muut toiminnot, kuten 

merkittävät liiketoiminnalliset projektit, jotka voivat sitoa turvallisuusorganisaation resurs-

seja tai aiheuttaa merkittäviä muutoksia organisaation toimintaan. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoon liittyvät tehtävät voidaan myös eriyttää 

erilliseen vuosikelloonsa (kuvio 3), mikäli näin halutaan toimia. Tarpeena eriyttämiselle voi 

olla esimerkiksi eri organisaation tasojen erilainen tarve turvallisuustoiminnan seuraamiselle: 

turvallisuuden ja riskienhallinnan johtoryhmä käsittelee turvallisuutta ja riskienhallintaa kon-

sernitasoisena kokonaisuutena, eikä näin ollen hyödy yksittäisten tehtävien aikatauluttami-

sesta samalla tavalla kuin järjestelmäoikeuksien päivittämistä valvova tietoturvallisuushenki-

löstö. 

Kuvio 3: Hallintajärjestelmän ylläpidon vuosikello 

Vuosikellossa kuvatut tehtävät on määritelty tarkemmin tietoturvallisuusdokumentaatiossa ja 

vuosikello itsessään toimii vain helposti lähestyttävänä visualisointina, josta nähdään ylläpi-

don pääpiirteinen kokonaiskuva. Tehtävien suorittamista ja tarkempaa aikatauluttamista voi-

daan tehdä vuosikelloa tukevan toisen työkalun avulla, sillä esimerkiksi taulukkomuoto voi 

toimia seurannassa paremmin mahdollistaen tarkemman tehtävien kuvauksen ja suuremman 

määrän yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Vuosikelloa voidaan täydentää myös yksityiskohtaisella toimintasuunnitelmalla, jossa on kuu-

kausittain määritelty ne toimenpiteet, jotka on kulloinkin suunniteltava, valmisteltava ja to-

teutettava. Toimintasuunnitelma edesauttaa proaktiivista ylläpitoa reaktiivisen sijaan, kun 
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laajoihinkin tehtäviin, kuten järjestelmädokumentaation päivittämiseen voidaan varautua so-

pivasti etukäteen. Esimerkiksi edellä mainittu järjestelmädokumentaation päivittäminen vaa-

tii toimeenpanon lisäksi myös valmistelua kuten järjestelmien vastaavien ja pääkäyttäjien 

kartoittamista. Vuosikelloa tukeva yksityiskohtaisempi toimintasuunnitelma auttaa tehtävien 

jakamisessa ja tunnistamisessa. Hallintajärjestelmän vuosikello ja sitä tukevat suunnitelmat 

ja muu dokumentaatio ovat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän omistajan työkaluja 

oman toimintansa tukemiseksi, mutta niille on silti hyödyllistä hakea myös johdon hyväksyntä. 

Kohdeyrityksessä hallintajärjestelmän omistaja on tietoturvapäällikkö ja tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmää ohjaava taho yrityksen turvallisuuden ja riskienhallinnan johtoryhmä. 

5.1 Organisaatiorakenne, roolit ja vastuut 

Nimestään huolimatta, tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on varsin kokonaisvaltainen ko-

koelma vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä niin tekniseen tietoturvallisuuteen kuin henkilöstö-

turvallisuuteen ja toimitilojen turvallisuuteenkin liittyen. Näin ollen myös hallintajärjestel-

män piiriin kuuluvien jatkuvien sekä ylläpidollisten toimenpiteiden vastuut on jaettu useille 

henkilöille organisaatiossa. Kokonaisvastuu hallintajärjestelmän ylläpidosta voidaan määrittää 

kuuluvan yhdelle henkilölle, joka useissa organisaatioissa on tietoturvapäällikkö. Hän kantaa 

päävastuun tietoturvallisuuden kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä tarpeellisten hallinta-

keinojen tunnistamisesta riskiarvioiden perusteella (ISO/IEC 27002 2017, 12). Hänen tehtävä-

nään ei kuitenkaan voi olla kaikkien hallintajärjestelmän osien hallinnointi, vaan rooli on 

enemmänkin pitää yhteyttä muiden prosessien omistajiin ja tukea ja ohjata heitä tietoturval-

listen toimintamallien ylläpidossa. Vastuu omaisuuden jokapäiväisestä suojauksesta voidaan-

kin määrittää kuuluvan suojattavan omaisuuden omistajille (ISO/IEC 27002 2017, 12). 

ISO/IEC 27001 -standardi asettaa vaatimuksia organisaation kaikille tasoille yksittäisestä työn-

tekijästä yrityksen johtoon saakka. Ciniassa keskeiset turvallisuuteen liittyvät vastuut on mää-

ritetty yrityksen turvallisuuspolitiikassa (Cinia 2018c) ja tietoturvapolitiikassa (Cinia 2018b) 

seuraavasti (taulukko 1):  

Hallitus Vastaa yhtiön omistajille siitä, että Ciniassa on toimiva ris-
kienhallinnan järjestelmä. Hallitus määrittää yhtiön riskien-
hallinnan politiikan sekä valvoo ja tukee riskienhallinnan to-
teuttamista yhtiössä. Hallitus julkaisee linjauksensa yhtiön 
riskienhallinnan toteuttamiselle. 

Toimitusjohtaja Vastaa siitä, että kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessit 
on suunniteltu ja pantu täytäntöön tehokkaasti. Toimitusjoh-
taja raportoi strategisista riskeistä hallitukselle. 

Turvallisuusjohtaja Vastaa yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan ohjauksesta ja 
seurannasta. Hän vastaa myös riskienhallintaprosessin täytän-
töönpanosta ja kehittämisestä sekä valmistelee Turvallisuus- 
ja riskienhallinnan johtoryhmälle käsiteltäväksi tarkoitetut 
asiat. 

Konsernin johtoryhmä Vahvistaa yhtiötasoiset vastuut, tehtävät ja resursoinnin. 
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Turvallisuuden ja riskien-
hallinnan johtoryhmä 

Toimii yhtiön johtoryhmän valmisteluelimenä ja varmistaa 
riskienhallinnan ja liiketoiminnan välisen yhteyden. 

Yritysturvallisuusryhmä Sovittaa yhteen yritysturvallisuuden eri osa-alueiden toimin-
nan. Yritysturvallisuusryhmän toimintaa ohjaa turvallisuus-
johtaja ja hänen lisäkseen ryhmään kuuluvat ainakin tietotur-
vapäällikkö ja -asiantuntijat, toimitilojen turvallisuudesta 
vastaava henkilö sekä henkilöstöturvallisuudesta vastaava 
henkilö. 

Tietoturvapäällikkö Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän omistaja. 

Vastaa tietoturvapolitiikan ylläpidosta sekä tietoturvatoimin-
nan ja tietoturvaorganisaation johtamisesta ja raportoi tur-
vallisuusjohtajalle. 

Seuraa riskiympäristön kehitystä, johtaa ja sovittaa yhteen 
päivittäiset tietoturvan ylläpitotehtävät sekä tekee esityksiä 
tarvittavista lisätoimenpiteistä. 

Hyväksyy tietoturvakriittiset muutokset ennen niiden käyt-
töönottoa. 

Tietohallintopäällikkö Valvoo tuotantokäytössä olevien laitteiden ylläpitoa ja johtaa 
tietohallintotiimiä. Tukee järjestelmien pääkäyttäjiä. 

Järjestelmien pääkäyttä-
jät 

Tekevät ja dokumentoivat järjestelmiensä ohjelmistopäivi-
tykset ja konfiguraatiomuutokset, huolehtivat tarvittavasta 
pääsynhallinnasta sekä ylläpitävät integroidun tuotantoympä-
ristön varmenteita. 

Tietoturva-asiantuntija 
ja muut asiantuntijat 

Tietoturvallisuusohjeiden laadinta ja jalkauttaminen sekä 
säännöllisten tietoturvakoulutusten ja -opastuksen järjestä-
minen 

Esimiehet Huolehtivat turvallisuus- ja riskienhallintaohjeiden mukai-
sesta toiminnasta johdossaan olevissa ryhmissä. 

Loppukäyttäjä Sitoutuvat noudattamaan annettuja ohjeita, osallistumaan 
aktiivisesti turvallisuuskoulutuksiin, jatkuvaan parantamiseen 
ja raportoimaan turvallisuuspoikkeamista. 

Taulukko 1: Turvallisuustoiminnan vastuut (mukaillen Cinia 2018b, 2-3 ja 2018c, 2-3) 

Henkilöt, joilla on määriteltyjä tietoturvavastuita, voivat delegoida tehtävien suorituksen 

myös eteenpäin. Määritetyn vastuuhenkilön on kuitenkin selvitettävä, että siirretyt tehtävät 

toteutetaan oikein (ISO/IEC 27002 2017, 11). Oheisen taulukon lisäksi tietoturvallisuuden hal-

lintajärjestelmän johtamiseen, ohjaukseen ja ylläpitoon liittyvät roolit ja niiden suhteet toi-

siinsa voidaan kuvata seuraavan kuvan avulla: 
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Kuvio 4: Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän johtaminen ja ohjaus (Cinia 2018) 

Yritystasoisesti tietoturvallisuuden, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan toimintaa johde-

taan ja ohjataan turvallisuuden ja riskienhallinnan johtoryhmän sekä yritysturvallisuusryhmän 

kautta. Edellä mainitut ryhmät on kuvattu oheisessa kuvassa (kuvio 4). Yritysturvallisuusryh-

mään kuuluu kohdeyrityksessä niin johtajia, esimiehiä kuin asiantuntijoitakin ja heidän toi-

mintaedellytyksensä omalla vastuualueellaan ovat laajat. Yritysturvallisuusryhmän jäsenet 

vastaavat oman turvallisuuden vastuualueensa kehittämisestä ja johtamisesta (Cinia 2018c, 

2). 

Sovittujen politiikkojen ja ohjeiden mukaista toimintaa ohjataan Service Deskissä sen normaa-

lin linjaorganisaation mukaisesti. Cinian turvallisuuspolitiikan mukaisesti esimiehet vastaavat 

johdossaan olevassa ryhmässä turvallisuuden ja riskienhallinnan ohjeiden jalkauttamisesta ja 

niiden mukaisesta toiminnasta (Cinia 2018c 3). 
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5.2 Toimintatavat 

ISO/IEC 27001 -standardissa asetetaan vaatimuksia turvallisista toimintatavoista. Nämä vaati-

mukset on tässä ylläpitomallissa eritelty kahteen luokkaan: jatkuvaan toimintaan ja toistu-

viin, säännöllisiin prosesseihin, kuten tarkastuksiin. Tämän toimintatavat-otsikon alla kuva-

taan sellaista toimintaa, joka on yrityksessä lähes jatkuvaa ja päivittäistä siten, että sitä ei 

erikseen suunnitella. 

Standardin vaatimusten ja toimintaohjeiden sekä yrityksen dokumentaation ja asiantuntijoi-

den haastatteluiden pohjalta tunnistettiin keskeisimmät jatkuvat päivittäiset toimintamallit 

ja niiden suorittamisesta vastaavat henkilöt tai tahot. Nämä toimintamallit jaoteltiin kuuden 

otsikon alle: dokumentaation hallinta, järjestelmät ja sovellukset, fyysinen toimintaympä-

ristö, henkilöstö, riskienhallinta sekä vaatimustenmukaisuus. 

Dokumentaation hallintaan jatkuvassa toiminnassa kuuluvat muun muassa tietoaineiston tur-

vallisuusluokittelu ja merkintä. Järjestelmien ja sovelluksien hallinnassa jatkuvia toiminta-

malleja ovat muun muassa haittaohjelmilta suojautuminen sekä pääsyoikeuksien jako, poista-

minen ja muuttaminen esimiesten ja henkilöstöhallinnon ilmoitusten perusteella. Henkilöstö-

turvallisuuden osalta jatkuvia toimintamalleja ovat esimerkiksi rekrytoitavien turvallisuussel-

vitysten teettäminen ja tietoturvakoulutukset. Tietoturvariskien hallintaa ja riskiympäristön 

seurantaa tulisi niin ikään tehdä jatkuvana toimintana kuten myös tietoturvallisuuden hallin-

tajärjestelmän suorituskyvyn ja vaikuttavuuden sekä tietoturvallisuuden tason mittaamista ja 

seurantaa sovittujen mittareiden mukaisesti. Toimintamallit on esitelty tarkemmin liitteessä 

1. Liitteessä on huomioitu myös, missä ISO/IEC 27001 -standardin ja sen liitteen A kohdassa 

vaatimukset ja toteuttamisohjeet on annettu. 

5.3 Ylläpidon prosessit 

Yrityksen asiantuntijoiden haastattelujen sekä standardin vaatimusten ja toimintaohjeiden 

pohjalta tunnistettiin keskeisimmät tehtävät, jotka organisaatiossa on tehtävä säännöllisesti 

esimerkiksi vuosittain tai puolivuosittain. Osa näistä toimintatavoista oli jo olemassa ja niitä 

toteutettiin sovituin aikavälein. Ne prosessit, joita ei vielä säännöllisesti toimeenpantu doku-

mentoitiin ja niille määritettiin vastuuhenkilöt. Tässä ylläpitomallissa nämä tehtävät aikatau-

lutetaan osaksi vuosikelloa ja niiden suorittamisesta pidetään kirjaa sovittujen käytäntöjen 

mukaisesti. Keskeiset tulokset voidaan käsitellä myös organisaation yritysturvallisuusryhmän 

tai turvallisuuden ja riskienhallinnan johtoryhmän kokouksissa. 

Ylläpidon prosessit on lueteltu liitteessä 2 Hallintajärjestelmän ylläpidon toimenpiteet. Liit-

teessä on huomioitu myös, missä ISO/IEC 27001 -standardin tai sen liitteen A kohdassa vaati-

mukset ja toteuttamisohjeet on annettu. Näiden ylläpidollisten prosessien vuosisykli on ku-

vattu kuviossa 3. Ylläpidolliset prosessit ryhmiteltiin tässä ylläpitosuunnitelmassa kuuteen 
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ryhmään, jotka olivat dokumentaation hallinta, järjestelmät ja sovellukset, fyysinen toimin-

taympäristö, henkilöstö, riskienhallinta sekä vaatimustenmukaisuus. Kuhunkin ryhmään kuulu-

via prosesseja on kuvattu seuraavissa luvuissa. 

5.3.1 Dokumentaatio 

Jotta standardin vaatimusten mukainen toiminta organisaatiossa voidaan todentaa, on tär-

keää, että sovitut toimintamallit on myös asianmukaisesti dokumentoitu ja saatavilla niille 

henkilöille ja sidosryhmille, jotka tietoa tarvitsevat. Dokumentaation olemassa olon lisäksi on 

varmistuttava siitä, että toimintamallit on jalkautettu ja henkilöt tietoisia vastuistaan. 

ISO/IEC 27001 standardissa annetaan joitain vaatimuksia fundamenteista dokumenteista, 

jotka joka organisaatiolla tulisi olla, mutta standardissa todetaan kuitenkin myös, että tieto-

turvallisuuden hallintajärjestelmän dokumentoidun tiedon laajuus voi olla erilainen eri orga-

nisaatioissa, sillä siihen vaikuttavat prosessien monimutkaisuus, niiden välinen vuorovaikutus 

sekä muun muassa tietoturvatyöhön osallistuvien henkilöiden pätevyys (ISO/IEC 27001 2017, 

11). 

Seuraavassa listassa ovat pakolliset ISO/IEC 27001 -standardin vaatimat dokumentit. Sulkeissa 

on kerrottu se kohta standardista tai sen liitteestä A, missä vaatimus dokumentille esitetään. 

Dokumentin nimi Englanniksi 
ISO/IEC 27001 -
standardin kohta 

Tietoturvallisuuden hallintajär-
jestelmän soveltamisala 

Scope of the ISMS  4.3 

Tietoturvallisuuspolitiikka ja -ta-
voitteet 

Information security policy and objec-
tives  

5.2 ja 6.2 

Riskiarvioinnin ja -hallinnan pro-
sessikuvaus 

Risk assessment and risk treatment 
methodology  

6.1.2 

Soveltuvuuslausunto Statement of Applicability  6.1.3 d 

Riskienhallinnan suunnitelma Risk treatment plan  6.1.3 e ja 6.2 

Riskiarvioinnin tulokset Risk assessment report  8.2 

Turvallisuusroolit ja -vastuut 
Definition of security roles and re-
sponsibilities  

A.7.1.2 ja 
A.13.2.4 

Suojattavan omaisuuden luettelo Inventory of assets  A.8.1.1 

Omaisuuden sallitun käytön peri-
aatteet 

Acceptable use of assets  A.8.1.3 

Pääsynhallinnan periaatteet ja 
menettelytavat 

Access control policy  A.9.1.1 

Tietohallinnon toimintatavat 
Operating procedures for IT manage-
ment  

A.12.1.1 

Turvallisen järjestelmäsuunnitte-
lun periaatteet 

Secure system engineering principles  A.14.2.5 

Hankintojen turvallisuuden peri-
aatteet 

Supplier security policy  A.15.1.1 

Poikkeamien hallintaprosessi Incident management procedure  A.16.1.5 
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Edellä esitetty lista on suuntaa antava, eikä mainittujen dokumenttien ole oltava omia asia-

kirjojaan, vaan organisaatiot voivat itse määritellä toiminnalleen sopivat dokumentit ja yhdis-

tää edellä mainittuja kokonaisuuksia toisiinsa. Tämä standardeista haettu lista perustuu alalla 

hyväksi huomattuihin toimintatapoihin. 

Dokumenttien lisäksi standardissa edellytetään erilaisia rekistereitä ja luetteloita: 

Rekisterin nimi Englanniksi 
ISO/IEC 27001 -
standardin kohta 

Henkilöstön koulutukset, osaami-
nen, kokemus ja pätevyydet 

Records of training, skills, experience 
and qualifications  

7.2 

Seurannan ja mittaamisen tulok-
set 

Monitoring and measurement results  9.1 

Sisäisen auditoinnin ohjelma Internal audit program  9.2 

Sisäisen auditoinnin tulokset Results of internal audits  9.2 

Johdon katselmuksen tulokset Results of the management review  9.3 

Korjaavien toimenpiteiden tulok-
set 

Results of corrective actions  10.1 

Lokitiedot käyttäjien toimin-
nasta, poikkeuksista ja turvalli-
suustapahtumista 

Logs of user activities, exceptions, 
and security events  

A.12.4.1 ja 
A.12.4.3 

Taulukko 3: Pakolliset rekisterit (27001 Academy 2014, 3) 

Edellä esitetyissä listoissa on luetteloitu ne asiat, jotka standardi vaatii olevan dokumentoitu 

kirjallisesti. Näiden asioiden lisäksi standardin vaatimuksista voidaan hakea perusteita myös 

muulle dokumentaatiolle, joka ei kuitenkaan ole pakollista. Tämä dokumentaatio voi helpot-

taa organisaatiota hallintajärjestelmän ylläpidossa, sertifiointeihin valmistautumisessa ja hal-

lintakeinojen toiminnan todentamisessa (taulukko 6). Organisaation ei tarvitse ylläpitää näitä 

omina dokumentteinaan vaan aiheita voidaan yhdistää, kuten pakollisia dokumenttejakin. 

Seuraava lista perustuu sertifikaatin lisäksi hyväksi havaittuihin käytäntöihin tietoturvallisuu-

den hallintajärjestelmää hyödyntävissä organisaatioissa. 

 

Dokumentin nimi Englanniksi 
ISO/IEC 27001 -
standardin kohta 

Dokumentinhallinnan ohjeistus Procedure for document control  7.5 

Jatkuvuudenhallinnan menettely-
tavat 

Business continuity procedures  A.17.1.2 

Liiketoimintaan kohdistuvat vaa-
timukset lainsäädännöstä ja sopi-
muksista 

Statutory, regulatory, and contractual 
requirements  

A.18.1.1 

Taulukko 2: Pakollinen dokumentaatio (27001 Academy 2014, 2) 



 27 
 

 

Rekisterien hallinnan kontrollit Controls for managing records  7.5 

Sisäisen auditoinnin menettelyta-
vat 

Procedure for internal audit  9.2 

Korjaavien toimenpiteiden pro-
sessi 

Procedure for corrective action  10.1 

Omien päätelaitteiden käytön pe-
riaatteet 

Bring your own device (BYOD) policy  A.6.2.1 

Mobiililaitteiden ja etätyön peri-
aatteet 

Mobile device and teleworking policy  A.6.2.1 

Tiedon luokittelun periaatteet Information classification policy  
A.8.2.1, A.8.2.2, 
ja A.8.2.3 

Salasanojen periaatteet ja me-
nettelytavat 

Password policy  
A.9.2.1, A.9.2.2, 
A.9.2.4, A.9.3.1, 
ja A.9.4.3 

Ohjeet ja periaatteet tietoaineis-
ton ja omaisuuden (paperit, lait-
teet, sähköinen tieto) tuhoami-
sesta 

Disposal and destruction policy  A.8.3.2 ja A.11.2. 

Ohjeet työskentelyyn turva-alu-
eilla 

Procedures for working in secure ar-
eas  

A.11.1.5 

Puhtaan pöydän ja näytön ohjeis-
tus 

Clear desk and clear screen policy  A.11.2.9 

Muutoksenhallinnan periaatteet Change management policy  
A.12.1.2 ja 
A.14.2.4 

Varmuuskopioinnin periaatteet Backup policy  A.12.3.1 

Tiedonsiirron periaatteet ja me-
nettelytavat 

Information transfer policy  
A.13.2.1, 
A.13.2.2, ja 
A.13.2.3 

Liiketoiminnan vaikuttavuusana-
lyysi 

Business impact analysis  A.17.1.1 

Harjoittelu- ja testaussuunni-
telma 

Exercising and testing plan  A.17.1.3 

Huolto- ja tarkistussuunnitelma Maintenance and review plan  A.17.1.3 

Liiketoiminnan jatkuvuusstrate-
gia 

Business continuity strategy  A.17.2.1 

Taulukko 4: Täydentävät (ei-pakolliset) dokumentit (27001 Academy 2014, 3-4) 

Ciniassa dokumentaatiota ylläpidetään yrityksen sisäisessä intranetissä seuraavan kuviossa 5 

esitellyn hierarkian mukaisesti. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvaa dokumen-

taatiota ei ole eritelty yrityksen muusta turvallisuusdokumentaatiosta, sillä tietoturvallisuu-

den hallintajärjestelmä on pyritty integroimaan osaksi muuta yrityksen turvallisuustoimintaa 

ja -johtamista. 
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Kuvio 5: Turvallisuusdokumentaation hierarkia (mukaillen Cinia 2018) 

Yrityksen sisäisessä käytössä oheiseen kuvaan on yhdistetty myös dokumentaation omistajuu-

det ja ylläpitovastuut, mutta turvallisuussyistä niitä ei tässä työssä ole eritelty. Oheisessa ku-

vassa tietoturvallisuus on huomioitu vain yhtenä alakohtanaan, mutta todellisuudessa se on 

jaettu edelleen alaotsikoiden alle. 

Dokumentaatiota ylläpidetään sovitun turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan vuosikellon 

mukaisesti (kuvio 2). Kullekin dokumentille on määritetty omistaja, joka vastaa dokumentin 

paikkansapitävyydestä ja ylläpidosta. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmään kuuluvissa do-

kumenteissa noudatetaan Cinian yhteisiä sääntöjä tiedon turvallisuusluokittelusta, merkitse-

misestä ja luokituksen mukaisesta sallitusta käytöstä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestel-

män dokumentit ovat lähtökohtaisesti turvallisuusluokitukseltaan sisäisiä, vain Cinian omien 

työntekijöiden käyttöön tarkoitettuja. Jotkin dokumentit, kuten rekisterit, luettelot ja yksi-

tyiskohtaiset ohjeet voivat olla myös luottamuksellisia ja näin ollen saatavilla vain rajoitetulle 

ryhmälle. Cinian turvallisuuspolitiikka ja tietoturvallisuuspolitiikka ovat julkisia asiakirjoja ja 

ne on julkaistu yrityksen verkkosivuilla. Dokumenttien omistajat vastaavat tiedon oikeasta 

luokittelusta ja luokituksen merkitsemisestä dokumenttiin. 

5.3.2 Järjestelmät ja sovellukset 

Tuotantokäytössä olevien ohjelmistojen tulisi olla ajan tasalla ja tarpeellisella laajuudella 

testattua, jotta voidaan varmistua ohjelmistojen suorituskyvystä, käytettävyydestä, turvalli-

suudesta ja vaikutuksista muihin järjestelmiin (ISO/IEC 27002 2017, 54). Eri sovellusten ja jär-

jestelmien tilaa ja ajantasaisuutta voidaan seurata järjestelmädokumentaation avulla. Järjes-

telmien omistajat tai pääkäyttäjät vastaavat järjestelmädokumentaation paikkansa pitävyy-

destä ja tarpeellisten lisenssien voimassa olosta. Järjestelmädokumentaatiota tulisi muokata 

aina, kun muutoksia tehdään, mutta tämän lisäksi sen vuosittainen tarkistus tulisi tehdä sovi-

tun aikataulun mukaisesti tietohallintopäällikön ohjaamana. 
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Ciniassa käyttövaltuushallinta perustuu Role Based Access Control eli RBAC-malliin, jonka mu-

kaisesti henkilön rooli ja työtehtävät määrittävät hänellä olevat pääsy- ja käyttöoikeudet. 

Kunkin järjestelmän ja sovelluksen käyttöoikeudet ja niiden laajuus tulisi tarkastaa säännölli-

sesti ja turhat oikeudet poistaa (ISO/IEC 27001 2017, 18). Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

ylläpitäjä-tasoisiin oikeuksiin. Kuten järjestelmädokumentaatioon, myös yksittäisten järjes-

telmien käyttöoikeuksiin tulisi tehdä tarvittavat muutokset aina kun niille on perusteet, esi-

merkiksi henkilöiden lähtiessä organisaatiosta tai siirtyessä toisiin tehtäviin (ISO/IEC 27001 

2017, 18). Tämän jatkuvan toiminnan lisäksi myönnetyt oikeudet ja niiden oikeellisuus tulisi 

tarkastaa ohjatusti säännöllisin väliajoin. Järjestelmien ja sovellusten omistajat tai pääkäyt-

täjät vastaavat tarkastuksista tietohallintopäällikön ohjauksessa ja tukemana tarpeen mukai-

sesti. 

ISO/IEC 27001 -standardin vaatimusten mukaisesti tiedoista, ohjelmistoista ja järjestelmistä 

on otettava säännöllisesti varmuuskopiot ja näiden varmuuskopioiden toiminta on testattava 

säännöllisin väliajoin (2017, 21). Ylläpidon vuosikellossa (kuvio 3) varmuuskopioiden toimivuus 

tarkistetaan säännöllisesti neljästi vuodessa ja tämän lisäksi asetetut varmuuskopioinnin peri-

aatteet tarkastetaan vuosittain. 

5.3.3 Fyysinen ympäristö 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle asetetuissa vaatimuksissa otetaan kantaa myös fyy-

siseen turvallisuuteen ja ympäristön turvallisuuteen. Näiden vaatimusten ja toimintaohjeiden 

tavoitteena on estää luvaton tunkeutuminen organisaation tietojenkäsittelypalveluihin ja tie-

toaineistoihin sekä estää niiden vahingoittuminen ja toiminnan häiriintyminen (ISO/IEC 27001 

2017, 19-21). 

Fyysisen ympäristön turvallisuus ja suojausten eheys tulisi tarkastaa vuosittain sovittuna ajan-

kohtana, jotta voidaan varmistua, että säädetyt vaatimukset täyttyvät eikä tilanteessa ole 

tullut muutoksia. Tarkistuksesta vastaa toimitilaturvallisuudesta vastaava henkilö. Tarkistuk-

sen tarkoitus on varmistua siitä, että luodut fyysisen ympäristön suojaukset ovat kunnossa. 

Näihin kuuluvat muun muassa erilaisten hälytysjärjestelmien toiminnan varmistaminen, luki-

tusten ja näköesteiden tarkistaminen sekä kaapeloinnin eheys (ISO/IEC 27001 2017, 19-21). 

Samalla tarkistetaan, että peruspalvelut, kuten sähkönsaanti ja ilmanvaihto on turvattu ja va-

litut varatoimenpiteet toimivat. Myös laitteiden sijoittelu ja suojaus tulisi tarkistaa, jotta 

laitteet eivät sijaitse esimerkiksi palo- tai vesivahinkoalttiissa tiloissa. 

Kuten teknisten järjestelmien ja ohjelmistojen käyttöoikeudet, myös kaikkien toimitilojen 

kulkuoikeudet tulisi tarkistaa aina kun muutoksia tapahtuu, mutta myös katselmoida säännöl-

lisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Turhat kulkuoikeudet tulisi poistaa ja kulkutunnisteet ja 

avaimet kerätä pois. Tarkastuksessa huomioidaan niin oma henkilöstö ja mahdolliset muuttu-

neet tehtävänkuvat ja vastuut kuin ulkopuolinen henkilöstökin, kuten siivoojat. 
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5.3.4 Henkilöstö 

Organisaation tulisi määritellä kaikki tietoturvaroolit ja -vastuut, jotta voidaan varmistua 

siitä, että kaikille sovituille tehtäville on määritetty vastuuhenkilönsä ja vastuut jakautuvat 

tasaisesti (ISO/IEC 27001 2017, 15). Toisaalta samalla tulisi varmistua siitä, että tehtävät on 

mahdollisuuksien mukaan eriytetty. Osana hallintajärjestelmän ylläpitoa, tulisi nämä vastuut 

tarkistaa säännöllisesti, jotta varmistutaan tarvittavista resursseista ja osaamisesta sekä pys-

tytään reagoimaan ristiriitaisiin tehtäviin. Samalla tulisi katselmoida ylläpitoon osallistuvan 

henkilöstön koulutustarpeet ja mahdollisten pätevyyksien voimassaolo. Tässä ylläpitomallissa 

tarkistus on ajoitettu kalenterivuoden alkuun (kuvio 3), mutta tarkastus ja vastuiden määrit-

tely voitaisiin nähdä järkeväksi myös osana organisaation toiminnansuunnittelusykliä, siten 

että mahdolliset lisäresurssitarpeet voidaan ottaa huomioon syksyllä tapahtuvassa budjetoin-

nissa. 

Ennen työsuhteen alkua kaikkien työntekijöiden taustat tulisi tarkastaa asianmukaisia lakeja 

ja määräyksiä noudattaen, ottaen huomioon myös liiketoiminnalliset vaatimukset (ISO/IEC 

27001 2017, 16). Uusille henkilöille tehtävien tarkastusten lisäksi tulisi ottaa huomioon myös 

mahdollinen tarve selvityksen uusimiselle, mikäli henkilön työtehtävät niin vaativat. Suo-

messa henkilöiden taustatarkistuksista säädetään turvallisuusselvityslaissa 726/2014. Lain mu-

kaan selvitykset ovat voimassa enintään viisi vuotta. Osana hallintajärjestelmän ylläpitoa 

mahdolliset tarpeet selvitysten uusimiselle olisi tunnistettava. 

ISO27001-standardin mukaisesti keskeiset viranomaisyhteydet ja yhteydet sidosryhmiin, kuten 

osaamisyhteisöihin ja ammatillisiin verkostoihin tulisi tunnistaa ja luetteloida (2017, 16). 

Nämä yhteydet tulisi myös tarkistaa sovituin väliajoin, jotta esimerkiksi häiriötilanteissa tie-

detään, kenen vastuulla on yhteydenpito viranomaisiin. 

Asianmukaista tietoturvaosaamista ylläpidetään koulutuksilla ja harjoituksilla (ISO/IEC 27001 

2017, 16). Koko henkilöstölle järjestetään säännöllisesti tietoturvallisuuskoulutusta ja -opas-

tusta. Lisäksi tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoon osallistuville henkilöille voi-

daan järjestää täydentävää koulutusta esimerkiksi tiettyihin tehtäviin liittyen. Tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmän ylläpitämiseksi tietoturvatehtäviin osallistuvien henkilöiden rele-

vanteista pätevyyksistä pidetään kirjaa HR-järjestelmässä ja pätevyyksiä uusitaan tarpeen 

mukaan. 

Osaamisen ylläpitämiseksi järjestetään myös tarpeen mukaisia harjoituksia, joissa suunnitel-

tuja toimintatapoja esimerkiksi merkittävien häiriötilanteiden varalle voidaan kokeilla käy-

tännössä. Tiedon suojaamisen lisäksi ISO/IEC 27001 -standardin yhtenä keskeisenä tavoitteena 

on kehittää organisaatioiden resilienssiä muun muassa jatkuvuuden hallinnan suunnittelun ja 

tiedonkäsittelypalveluiden vikasietoisuuden parantamisen keinoin (2017, 26). 
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5.3.5 Riskienhallinta 

Riskienhallintaa tehdään sekä jatkuvana tietoturvallisuusriskien havainnointina että säännölli-

sesti toteutettavina laajempina riskiarviointeina (Cinia 2018c, 1). Riskienhallintaa tehdään 

Ciniassa eri tasoilla; koko liiketoimintaa tarkkailevana strategisena arviointina sekä yksityis-

kohtaisempana tietoturvallisuusriskien hallintana. Yritystasoisen riskienhallinnan tulokset kä-

sitellään konsernin johtoryhmässä. Toimitusjohtaja raportoi strategisista riskeistä yhtiön halli-

tukselle riskienhallinnan vuosikellon mukaisesti. Tietoturvapäällikkö vastaa tietoturvallisuu-

den riskiympäristön jatkuvasta seurannasta (Cinia 2018c, 2). 

ISO/IEC 27005 -standardi tarjoaa laajat ohjeet ja toimintamalli tietoturvallisuuden riskienar-

vioinnille ja -hallinnalle. Riskienhallinta on tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän keskeinen 

toiminto, sillä organisaation riskiympäristö määrittää, mitä hallintakeinoja ja -toimenpiteitä 

niihin reagoimiseksi tarvitaan (ISO/IEC 27005 2011, 19). 

5.3.6 Vaatimustenmukaisuus 

Cinian yritysturvallisuuteen, riskien- ja jatkuvuuden hallintaan sekä tietoturvallisuuteen koh-

distuu vaatimuksia ulkopuolisilta tahoilta, kuten asiakkailta ja viranomaisilta. ISO/IEC 27002 -

standardin toimintaohjeiden mukaisesti (2017, 82), nämä sopimukselliset vaatimukset on tun-

nistettu ja vaatimusten muutoksia seurataan jatkuvasti esimerkiksi uusia sopimuksia tehtäessä 

tai vanhoja uudistettaessa. Keskeiset kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset 

sekä viranomaismääräykset on niin ikään tunnistettu ja niiden paikkansa pitävyys tarkastetaan 

vuosittain osana tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoa. 

Kohdeorganisaatiossa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kannalta merkittävimmät lait, 

asetukset ja viranomaismääräykset ovat muun muassa Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-

asetus, sillä eri järjestelmissä käsitellään henkilötietoja ja näiden käsittelyssä on huomioitava 

asetuksen erityisvaatimukset. Kansallisesta lainsäädännöstä keskeinen on laki sähköisen vies-

tinnän palveluista 917/2014, sillä teleoperaattorina Ciniaan kohdistuu laista erityisvaatimuk-

sia. Lisäksi muun muassa turvallisuusselvityslaki 726/2014 sekä laki yksityisyyden suojasta työ-

elämässä 759/2004 on keskeistä huomioida, jotta voidaan varmistua, että standardin vaati-

mukset täytetään lain sallimissa puitteissa. 

5.4 Mittaaminen, seuranta ja jatkuva parantaminen 

Hallintajärjestelmän säännöllinen katselmointi on tärkeää, jotta voidaan varmistua hallinta-

järjestelmän ja valittujen hallintakeinojen toimivuudesta sekä suorituskyvystä ja toisaalta 

seurata organisaation tietoturvallisuuden tasoa ja kehitystä. Humphreys toteaa, että tällainen 

toiminta saattaa vaikuttaa aikaa vievältä ja raskaalta, mutta todellisuudessa se ei suinkaan 

vaadi loputtomia tapaamisia ja uusia toimielimiä (2007, 227). Humphreys jatkaa, että jokai-

sessa yrityksessä on jonkinlainen elin, joka säännöllisesti katselmoi liiketoimintaa, eikä tämän 
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vuoksi olekaan välttämätöntä asettaa uutta toimielintä vain tietoturvallisuuden hallintajärjes-

telmän toimintaa katselmoimaan. Sen sijaan, olemassa olevat toimielimet ja ryhmittymät voi-

vat tuoda omalle agendalleen myös tietoturvallisuuden hallinnan (Humphreys 2007, 227). 

Ciniassa tähän tarkoitukseen valjastettiin jo toiminnassa oleva yrityksen turvallisuuden ja ris-

kienhallinnan johtoryhmä. 

ISO/IEC 27001 -standardin mukaisesti hallintajärjestelmän toimivuutta ja organisaation tieto-

turvallisuuden tasoa tulisi arvioida niin riippumattomin sisäisin auditoinnein kuin johdon kat-

selmuksinakin (2017, 13). Nämä toiminnot voivat parhaimmillaan tukea toisiaan ja sitouttaa 

yrityksen ylimmän johdon tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoon ja turvallisuus-

kulttuurin kehittämiseen. Näiden katselmointien lisäksi sertifioituun hallintajärjestelmään 

liittyy olennaisesti myös ulkopuolisen auditoijan tekemät vuosittaiset määräaikaisauditoinnit. 

Katselmointien lisäksi hallintajärjestelmän toimintaa voidaan mitata jatkuvasti erilaisten 

määrällisten ja laadullisten mittareiden avulla. Mittareiden avulla voidaan kerätä tietoa siitä, 

mihin riskeihin olisi reagoitava ja mitä parannuksia toimintaan olisi tehtävä. Toisaalta mit-

taustulosten avulla voidaan esittää organisaation johdolle tietoturvallisuuden tärkeys. 

(Humphreys 2007, 178.) 

ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän suorituskyvyn ja 

vaikuttavuuden mittaaminen voidaan kuvata oheisen kuvan avulla (kuvio 6). Tietotarpeiden 

tunnistamiseen vaikuttavat organisaation itseasettamat tavoitteet tietoturvallisuudelle ja tie-

toturvallisuuden hallintajärjestelmälle. 

 

Kuvio 6: Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi (ISO/IEC 27004 2016, 14) 

1. Tietotarpeiden 
tunnistaminen

2. Mittarien 
luominen ja 

ylläpitäminen

3. Menettelyjen 
toteuttaminen

4. Seuranta ja 
mittaaminen

5. Tulosten 
analysointi

6. Tietoturvallisuuden 
tason ja 

hallintajärjestelmän 
vaikuttavuuden 

arviointi
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Kohdeorganisaatiossa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle asetettiin seuraavat tavoit-

teet: 

• ISO27001-standardin mukainen toimintamalli pienentää tietoturvapoikkeamien riskiä 

• Hallintajärjestelmän kehittäminen ja ylläpito motivoivat henkilöstöä 

• ISO27001-standardin mukainen toimintamalli tuo turvallisuuskriittisissä kilpailutuk-

sissa Cinialle kilpailuedun 

• Sertifioitu hallintajärjestelmä vahvistaa ja tukee Cinian strategian mukaista yritys-

brändiä 

Näiden tavoitteiden pohjalta organisaatiolle päätettiin muutama yksityiskohtaisempi mittari, 

joilla tavoitteiden toteutumista voidaan mitata. Mittaamisessa hyödynnetään muun muassa 

eri tietojärjestelmien tuottamaa dataa, koulutusten tilastoja, asiakastyytyväisyyskyselyiden 

tuloksia sekä kilpailutusten tuottamaa tietoaineistoa. Ensimmäinen mittauskierros tuottaa 

vertailukohdan, johon tulevia mittaustuloksia voidaan verrata ja näin ollen seurata tietotur-

vallisuuden tason ja valittujen hallintakeinojen kehitystä. 

5.5 Motivointi 

Turvallisuustoiminta yrityksissä voi jäädä näkymättömiin tai loppukäyttäjille eri kontrollit nä-

kyvät ainoastaan työn tekemistä hidastavina tai haittaavina esteinä. Tämän vuoksi on perus-

teltua suunnitella, miten jokainen organisaation työntekijä voitaisiin sitouttaa ja motivoida 

turvallisen yrityskulttuurin ylläpitoon. Toimintojen takana vaikuttaviin riskeihin ja ulkoisiin 

sekä sisäisiin vaatimuksiin tulisi saada sellaista läpinäkyvyyttä, että loppukäyttäjä ymmärtää, 

miksi jotain toimintaa tehdään siten kuin tehdään. 

Olennainen osa tietoturvalliseen toimintaan motivointia on säännöllinen tiedottaminen ja 

viestintä tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista kaikille organisaation työntekijöille. Myös 

säännöllinen koulutus ja opastus motivoivat henkilöstöä hallintajärjestelmän ylläpitoon, tieto-

turvalliseen toimintaan ja kehitysehdotusten antamiseen turvallisuustoiminnan ja -kulttuurin 

kehittämiseksi. Osana turvallisuustoimintaa yrityksessä järjestetään säännöllisiä tietoturva-

koulutuksia koko henkilöstölle ja viestitään sisäisissä kanavissa tavoitteellisesti turvallisuustoi-

minnasta, kuten sertifikaateista, tunnustuksista ja harjoituksista. 

Kohdeorganisaation turvallisuuspolitiikan mukaisesti turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan 

päämäärä on turvata yrityksen omaisuus, tieto, maine ja ympäristö sekä ihmiset, jotta yrityk-

sen liiketoimintatavoitteet voivat toteutua (2018c, 1). Onkin keskeistä huomioida, että turval-

lisuustoiminta tukee liiketoiminnallisia ja strategisia tavoitteita eikä häiritse tarpeettomasti 
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liiketoimintaprosessien toteutumista. Yhtiön johdon ja henkilöstön on helpompaa sitoutua tie-

toturvatavoitteisiin ja -toimintatapoihin, kun niitä ei nähdä esteinä. Toisaalta standardin mu-

kainen toimintamalli ja vastuiden selkeä määrittely voivat motivoida henkilöstöä, kun jokai-

sella työntekijällä on tiedossa se, mitä häneltä odotetaan. 

6 ISO/IEC 27001 -sertifikaatin hyödyntäminen liiketoiminnassa 

Tässä luvussa käsitellään ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen toiminnan ja sertifikaatin hyö-

dyntämismahdollisuuksia organisaatiossa. ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen hallintajärjes-

telmän rakentaminen ja sertifikaatin hakeminen ovat merkittäviä päätöksiä, sillä sekä raken-

nus- että ylläpitovaihe sitovat henkilöresursseja niin tietoturvaorganisaatiosta kuin muistakin 

toiminnoista. Vaikka standardi itsessään on kenen vain ostettavissa ja vapaasti käytettävissä, 

voi virallista sertifikaattia käyttää vain, jos hallintajärjestelmä on hyväksytyn auditoijan toi-

mesta tarkistettu. Auditointiprosessi vie aina useita päiviä, lopullisen keston riippuessa orga-

nisaation ja auditoitavan kokonaisuuden koosta (Humphreys 2007, 255). Näin ollen auditoinnin 

kustannukset kasvavat organisaation ja auditoitavan kokonaisuuden koon myötä. Koska sertifi-

kaatin hakeminen vaatii merkittävää sitoutumista sekä resursseja, on perusteltua tutkia, mitä 

hyötyjä sillä voidaan saavuttaa. 

Pohjoismaissa on tehty tutkimus standardien vaikutuksesta talouteen ja liiketoimintaan (SFS 

2018). Tutkimuksessa analysoitiin standardien käytön vaikutusta talouden kehitykseen niin 

makro- kuin yritystasollakin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa tarkastelu-

jaksolla 1976-2014. Tutkimuksen tulosten mukaan standardisointi on kasvattanut työn tuotta-

vuutta 0,7 prosentilla vuosittain ja on sidoksissa myös peräti 28 prosenttiin bruttokansantuot-

teen kasvusta tarkastelujaksolla (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2018). Standardit ovat ylei-

sesti ottaen pieniä parannuksia, mutta laajasti käytettyinä niillä on merkittävä vaikutus ja ne 

helpottavat yritysten ja innovaatioiden pääsyä kansainvälisille markkinoille. 

ISO/IEC 27001 -koulutusta ja konsultointia tarjoavan yrityksen Adviseran johtava asiantuntija 

Dejan Kosutic kirjoittaa sertifikaatin neljän keskeisen hyödyn olevan vaatimustenmukaisuuden 

osoittaminen, markkinoinnillinen hyöty, kulujen pienentyminen sekä liiketoiminnan jäsentä-

minen (Kosutic 2017). Samanlaisia koulutus-, konsultointi- ja ratkaisupalveluja tarjoava yritys 

IT Governance on sertifikaatin hyödyistä samoilla linjoilla ja listaa tärkeimmiksi hyödyiksi uu-

det liiketoimintamahdollisuudet, kulujen pienentymisen vähentyneiden tietomurtojen myötä, 

maineenhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja liiketoimintojen jäsentymisen. Lisäksi sertifi-

kaatin ylläpito vaatii akkreditoidun auditoijan tekemiä auditointeja, joten organisaation tur-

vallisuudesta saadaan riippumaton kuva. Samalla myös asiakkaiden tekemien ulkoisten audi-

tointien tarve pienenee, kun hekin voivat luottaa sertifikaattiin (IT Governance). 
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Edellä kuvattuja näkemyksiä tukee Arto Salosen vuonna 2016 toteuttama kysely ISO/IEC 27001 

-sertifioiduille yrityksille. Kyselyyn vastanneet yritykset määrittelivät sertifikaatin keskeisim-

pien hyötyjen olevan johdon sitoutuminen tietoturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen, 

koko henkilöstön motivointi sekä ulkopuolisen tarjoama konsultaatio ja kehitysehdotukset (Sa-

lonen 2016, 25-27). Auditoinnit koettiin hyödyllisiksi, sillä ammattitaidosta ja kokonaisvaltai-

sesta näkökulmasta voidaan olla varmoja, koska auditoijat ovat akkreditoituja ja kokeneita. 

Salosen mukaan vastauksissa nostettiin myös esille, että tarjouskilpailuissa ISO/IEC 27001 -

sertifikaatista on hyötyä, sillä sen avulla voidaan todistaa, että yrityksen tietotekniset ratkai-

sut ovat parhaiden käytäntöjen mukaiset ja tukevat keskeytyksetöntä liiketoimintaa (2016, 

26). 

Kilpailutusten lisäksi sertifikaatista on hyötyä myös yhteistyössä olemassa olevien asiakkaiden 

kanssa, sillä sertifikaatti on kansainvälisesti tunnustettu ja näin ollen käytännöllinen myös 

Suomen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimittaessa. ISO/IEC 27001 -sertifikaa-

tin hankkiminen voi parhaassa tapauksessa vapauttaa tietoturvallisuusorganisaation resurs-

seja, sillä asiakkaiden erillisten turvallisuuskyselyiden ja -sopimusten täyttämisen sijasta voi-

daan viitata olemassa olevaan sertifikaattiin (IT Governance). Cinian toimiala on varsin turval-

lisuuskriittinen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisella on suuri arvo asiakkaille, joten 

edellä mainitun kaltaiset turvallisuuslomakkeet, -kyselyt ja -sopimukset voivat olla varsin laa-

joja ja näin ollen vastaaminen on aikaa vievää. Toisaalta sertifikaatti helpottaa myös asiak-

kaiden toimintaa, sillä samaisten kyselyiden vastausten läpikäynti on niin ikään aikaa vievä 

tehtävä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästä saatavaa hyötyä liiketoiminnassa voidaan 

mitata seuraamalla kilpailutuksissa käytettyjä pisteytyksiä ja muita valintaan liittyviä doku-

mentteja. 

6.1 Markkinointi 

Sertifioidun organisaation on mahdollista hyödyntää ISO/IEC 27001 -sertifikaattia omassa 

markkinoinnissaan. Digitalisaation myötä yritysten markkinointi on keskittynyt voimakkaasti 

sähköisiin kanaviin, vaikka edelleen myös esimerkiksi perinteiset messut paperisine tuote-

esitteineen ja messulakanoineen pitävätkin pintansa. Suunniteltaessa sertifikaatin hyödyntä-

mistä viestinnässä, pyrittiin nämä eri kanavat ja tavat viestiä ottamaan kokonaisvaltaisesti 

huomioon. 

ISO/IEC 27001 -sertifikaatti soveltuu luonteeltaan parhaiten hyödynnettäväksi organisaatioi-

den välisessä markkinoinnissa, sillä yksittäiselle kuluttaja-asiakkaalle sertifikaatilla ei laajassa 

kuvassa ole vaikutusta tai hyötyä samalla tavalla kuin organisaatioille, jotka toiminnassaan 

nojaavat jatkuviin ja vikasietoisiin yhteyksiin ja tiedonsiirtopalveluihin. Cinia ei tarjoa tässä 

opinnäytetyössä käsiteltyjä palveluitaan kuluttaja-asiakkaille, joten myös yrityksen markki-

nointimateriaalin ja ulkoisen viestinnän kohderyhmää ovat yritykset ja muut organisaatiot. 
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Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun valittiin viisi organisaatiota, jotka kertoivat omissa kana-

vissaan heillä olevan ISO/IEC 27001 -sertifikaatti. Organisaatiot pyrittiin valitsemaan Ciniaa ja 

auditoitavaa kokonaisuutta lähellä olevista toiminteista, joilla olisi myös samanlainen asiakas-

kohderyhmä. Näiden organisaatioiden tavat viestiä sertifikaatistaan julkisissa kanavissaan, ku-

ten verkkosivuillaan, vaihtelevat varsin paljon. Valitut organisaatiot olivat LapIT Oy, Nebula 

Oy:n Cloud9-pilvialusta, Cygate Oy, Visma Enterprise Oy sekä Enfo Oyj. 

Tarkastelluista viidestä yrityksestä kaikki olivat julkaisseet sertifikaatin saavuttamisesta tie-

dotteen verkkosivuillaan. Tämän lisäksi tarkastelun perusteella Nebula ja Enfo Oyj olivat vies-

tineet sertifikaatista sosiaalisen median kanavissaan (liite 3). Lisäksi ISO/IEC 27001 -sertifi-

kaatti mainittiin auditoitujen palveluiden yhteydessä. Organisaatioiden sisäistä viestintää ser-

tifikaatista ei päästy tutkimaan. 

Tarkastelun perusteella todettiin, että Ciniassa sertifikaatista tulisi viestiä näkyvästi useissa 

eri kanavissa. Sertifikaatista tulisi viestiä sekä ulkoisesti olemassa oleville ja potentiaalisille 

asiakkaille että sisäisesti omalle henkilöstölle. Sisäisesti sertifikaatin hyödyistä liiketoimin-

nalle viestitään Cinian intranetissä sekä noin kuudesti vuodessa järjestettävien tietoturvan 

tietoiskujen yhteydessä. Hyötyjen lisäksi viestitään sertifikaatin säilyttämisen vaatimasta yllä-

pidosta, seurantatarkastuksista sekä niihin liittyvistä vastuista. Lisäksi korostetaan jokaisen 

työntekijän roolia ja vastuita toimia sovittujen tietoturvapolitiikkojen ja -ohjeiden mukaisesti 

ja kannustetaan antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia olemassa oleviin toimintatapoihin 

ja käytäntöihin. 

Ulkoisessa viestinnässä pääkohderyhmää ovat olemassa olevat ja Cinian palveluista kiinnostu-

neet potentiaaliset asiakkaat, mutta myös media sekä muut kiinnostuneet sidosryhmät, kuten 

omistajat sekä potentiaaliset työntekijät. Kanavana hyödynnetään erityisesti Cinian verkkosi-

vuja, mutta myös soveltuvia sosiaalisen median kanavia. Kohdeyrityksessä arvioitiin kuitenkin, 

että suurin arvo voidaan saavuttaa tuomalla ISO/IEC 27001 -sertifikaatti, muut turvallisuusser-

tifikaatit ja -todistukset sekä yrityksen muu työ turvallisuuden kehittämiseksi näkyvästi mu-

kaan myyntimateriaaliin, kuten esityksiin ja tarjousdokumentteihin. Tämä työ on tehtävä yh-

teistyössä yrityksen viestinnän, markkinoinnin, myyjien, liiketoiminnoista vastaavien päälli-

köiden ja turvallisuushenkilöstön kesken. Esimerkkejä, tavoitteita ja viestintäkanavia on käsi-

telty liitteessä 3 ISO27001-sertifikaatin hyödyntäminen markkinoinnissa. 

7 Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksesta sekä kirjoittajan omaa pohdintaa aiheeseen 

liittyen. Projektin myötä kohdeyritykselle syntyi dokumentoitu suunnitelma ISO/IEC 27001 -

standardin vaatimusten mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpidosta. Tutki-

muksessa ei seurattu luodun mallin käyttöönottoa yrityksessä tai toimintaa käytännössä, kun 
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hallintajärjestelmä on auditoitu ja sertifikaatti saavutettu. Jatkotoimenpide-ehdotukset on 

esitelty omassa alaluvussaan. 

Opinnäytetyölle asetetun tutkimuskysymyksen mukaisesti opinnäytetyössä selvitettiin, miten 

ISO/IEC 27001 -standardin mukaista kyvykkyyttä ylläpidetään. Opinnäytetyön myötä tunnistet-

tiin ne keskeiset jatkuvat toimintamallit sekä ylläpidon prosessit, joita vaaditaan standardin 

asettaman suoritustason saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Nämä prosessit yhdistettiin yrityk-

sessä olemassa oleviin turvallisuuden ja riskienhallinnan toimintoihin käyttämällä hallintajär-

jestelmän ylläpidon vuosikellon ja muun suunnittelun pohjana olemassa olevaa turvallisuuden 

ja riskienhallinnan vuosikelloa. 

Opinnäytetyössä tutkittiin myös, miten toimeksiantajayritys voi hyötyä standardinmukaisesta 

toimintamallista ja sertifikaatista liiketoiminnallisesti. Sertifikaatista voi olla hyötyä kilpailu-

tuksissa, sillä se on kansainvälisesti tunnustettu ja hyväksytty merkki siitä, että yritys noudat-

taa toiminnassaan parhaita tietoturvallisuuden käytäntöjä. Toisaalta sertifikaatti voi auttaa 

myös olemassa olevien asiakkaiden kanssa asioitaessa, sillä virallinen sertifiointi tarkoittaa, 

että akkreditoitu auditoija on katselmoinut ja hyväksynyt organisaation toiminnan, vähentäen 

näin tarvetta asiakkaan toteuttamille arvioinneille. Osana liiketoiminnallisten hyötyjen ja 

mahdollisuuksien kartoitusta tutkittiin sertifioitujen yritysten tapoja viestiä sertifikaatista ja 

suunniteltiin toimeksiantajayrityksen markkinointitapoja, kohderyhmää, keskeisiä viestejä ja 

viestintäkanavia. Ulkoisen viestinnän lisäksi sertifikaatista tulisi viestiä sisäisesti omalle hen-

kilöstölle. Sisäinen viestintä standardin ja sertifikaatin hyödyistä sekä organisaation eri henki-

löiden tietoturvallisuusvastuista voi myös osaltaan motivoida ja sitouttaa yrityksen johtoa ja 

henkilöstöä ylläpitämään ja kehittämään tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää. 

Standardisointi ja standardien mukaiset toimintamallit voivat tuottaa merkittäviä hyötyjä, ku-

ten työn tuottavuuden parantumista (Suomen Standardisoimisliitto SFS 2018). Muita standar-

dien mukaisen sertifioinnin hyötyjä voivat olla pääsy kansainvälisille markkinoille, parantunut 

kyky tehdä tarjouksia uusista sopimuksista, vähentyneet poikkeamat ja henkilöstön sitoutumi-

nen, kehitysehdotusten esittäminen sekä halukkuus innovaatioiden tekoon. Opinnäytetyön ja 

kohdeorganisaatiossa meneillään olleen ISO27001-kehitysprojektin myötä todettiin kuitenkin, 

että standardin vaatimukset on sovellettava kunkin yrityksen omaan toimintaympäristöön ja -

tapoihin. ISO/IEC 27001 -standardin vaatimukset ovat yleisluontoisia ja niiden on tarkoitus so-

veltua kaiken tyyppisille ja kokoisille organisaatioille (ISO/IEC 27001 2017, 5). Vaatimukset ja 

toimintaohjeet on suhteutettava organisaation toimintaan ja arvioituihin riskeihin, sillä stan-

dardin noudattaminen vain vaatimusten täyttämiseksi ilman toiminnallisten tarpeiden ja hyö-

tyjen harkitsemista johtaa tilanteeseen, jossa standardista ja sen mukaisesta toimintamallista 

ei saada hyötyä irti vaan se muodostuu liiketoimintaa haittaavaksi hidasteeksi. 
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7.1 Tulosten käyttökelpoisuuden arviointi 

Opinnäytetyön tuloksena kohdeyritykselle syntyi dokumentoitu suunnitelma tietoturvallisuu-

den hallintajärjestelmän ylläpidosta. Lisäksi tutkittiin sertifikaatin hyödyntämistä yrityksen 

liiketoiminnan tukena. 

Luotu malli ylläpidolle ottaa kokonaisvaltaisesti huomioon standardin vaatimukset. Mallin 

käyttökelpoisuutta voidaan tehokkaasti arvioida vasta, kun hallintajärjestelmä on onnistu-

neesti sertifioitu ja sitä päästään varsinaisesti ylläpitämään. Tätä arviointityötä on sivuttu 

jatkotoimenpiteitä käsittelevässä luvussa. 

Kuten ylläpitosuunnitelmankin arviointi, on myös liiketoiminnallisen hyödyn arviointi hankalaa 

ennen sertifikaatin saavuttamista. Hallintajärjestelmälle asetettiin tavoitteeksi, että ISO/IEC 

27001 -standardin mukainen toimintamalli ja sertifikaatti hyödyttäisivät yritystä liiketoimin-

nallisesti, vahvistaisivat yrityksen strategian mukaista brändiä ja toisaalta motivoisivat henki-

löstöä tietoturvalliseen toimintaan ja tietoturvallisuuden kehittämiseen. Näiden tavoitteiden 

täyttymistä voidaan arvioida tehokkaasti vasta myöhemmin, kun rakennettu hallintajärjes-

telmä ja sen mukaiset toimintamallit on saatettu toimintaan ja täytäntöön. Vertailukohta voi-

daan hakea jo nyt esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyiden ja -tutkimusten tuloksista. 

Vaikka parhaat tulokset saadaan vasta myöhemmin hallintajärjestelmän vakiinnuttua toimin-

taan, voidaan jo nyt todeta, että ylläpidon suunnittelu yrityksessä selkeytti siihen liittyviä 

vastuita. Haastatteluiden pohjalta kerättyä soveltuvuuslausuntoa voidaan myös pitää tietotur-

vallisuuden tason itsearviointina, joka tukee niin yrityksen turvallisuusorganisaatiota kuin joh-

toakin relevanttien kehittämiskohteiden tunnistamisessa turvallisuustoiminnan kehittämistä 

suunniteltaessa. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan perinteisesti validiteetin ja reliabiliteetin arvioinnin 

kautta, mutta laadullista tutkimusta käsiteltäessä näiden määrällisen tutkimuksen käsitteiden 

käytöstä on eriäviä näkökulmia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 3.3). Näiden termien 

soveltuvuutta tämän tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on käsitelty seuraavissa kappa-

leissa. Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys saa Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan näkökul-

masta usein laadullisessa tutkimuksessa enemmän huomiota kuin tutkimuksen reliabiliteetti 

(2006, 3.3.1). Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen validiteetissa on kyse tutkimuksen pä-

tevyydestä, eli siitä, onko tutkimus perusteellisesti tehty ja voidaanko tuloksia ja niistä teh-

tyjä päätelmiä pitää oikeina (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006, 3.3.1). Koska laadulli-

sessa tutkimuksessa ei aina oletetakaan tutkimuksen kuvaavan absoluuttista totuutta, voidaan 

pätevyys käsittää myös uskottavuudeksi ja vakuuttavuudeksi.  Voidaan arvioida, että tämän 

opinnäytetyön kohde, eli tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ylläpitoprosessi on pystytty 

kuvaamaan pelkkää pintaraapaisua syvemmin. 
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Tutkimuksen reliabiliteetilla eli luotettavuudella kuvataan määrällisessä tutkimuksessa valitun 

mittarin kykyä antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia vaan tutkimus ja mittarit ovat 

helposti toistettavissa. Tutkimuksen tulosta voidaan pitää sitä luotettavampana, mitä vähem-

män mittauksissa on keskenään vaihtelua. Laadullisen tutkimuksen tulosten luotettavuuden 

arviointi ei ole yhtä suoraviivaista, sillä mitattavia tuloksia ei ole syntynyt. Saaranen-Kauppi-

sen ja Puusniekan (2006, 3.3.2) mukaan luotettavuuden parantamisen keinoiksi voidaan kui-

tenkin määrittää muutama perusperiaate: perustellut ja aukikirjoitetut kategorisoinnit teks-

tien analysoinnissa, haastatteluiden harjoittelu ja esitestaus sekä yhtenevät muistiinpanome-

netelmät. Myös videot tai äänitallenteet voidaan nähdä luotettavuutta lisäävinä tekijöinä 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 3.3.2). Tämän opinnäytetyön taustamateriaalina 

käytetyistä haastatteluista ei ole tehty video- tai äänitallenteita, mutta keskeiset löydökset 

on kirjattu haastattelupöytäkirjoihin ja ne ovat näin ollen muidenkin organisaation jäsenten 

kuin tilanteessa läsnä olleiden tutustuttavissa. Haastatteluiden muistiot eivät kuitenkaan ole 

täysin julkisia. 

7.2 Jatkotoimenpide-ehdotukset 

Selkeänä jatkotoimenpiteenä projektissa syntyneelle ylläpitomallille voidaan esittää kyseisen 

mallin käyttöönottoa kohdeyrityksessä. Suunnitellun mallin toimintaa sekä hallintajärjestel-

män vaikuttavuutta ja suorituskykyä tulisi seurata ja mitata suunniteltujen mittareiden ja ta-

voitteiden mukaisesti. Mikäli hallintajärjestelmässä tai sen ylläpitosuunnitelmassa havaitaan 

puutteita tai muutostarpeita, tulisi sitä muokata kohdeorganisaatiossa tarpeiden mukaisesti. 

Opinnäytetyön valmistuessa organisaatio on edennyt ISO 27001 -projektissa esiauditointivai-

heeseen. Näin ollen on mahdollista, että ulkoisen auditoijan huomioiden pohjalta hallintajär-

jestelmään, sen rakenteeseen tai osallistuvaan organisaatioon tulee muutoksia auditointipro-

sessin edetessä. Nämä muutokset on luonnollisesti huomioitava myös ylläpitosuunnitelmassa. 

Muutostarpeet voivat johtua myös muista muutoksista organisaation toiminnassa, tehtävissä, 

vastuualueissa tai ulkoisessa toimintaympäristössä. 

Ylläpitosuunnitelman toimivuutta voidaan arvioida sertifikaatin saavuttamisen jälkeen osana 

toteutettavia määräaikaisauditointeja. Mikäli suunnitelmassa on huomioitu riittävällä tarkkuu-

della kaikki hallintajärjestelmän osa-alueet ja sitä noudatetaan onnistuneesti organisaatiossa, 

ei tulevissakaan auditoinneissa pitäisi olla huomautettavaa hallintajärjestelmän toiminnasta. 

Jatkotoimenpiteenä voidaankin esittää, että määräaikaisauditointien osana organisaatiossa 

itsearvioidaan myös suunnitelman paikkansa pitävyyttä ja noudattamista. 

7.3 Yhteenveto ja oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessin myötä kirjoittajan oma osaaminen ISO/IEC 27001 -standardista sekä 

tietoturvallisuudesta vahvistui huomattavasti. Vaikka standardissa annetaankin vaatimukset 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle, eivät sen vaatimukset rajoitu ainoastaan tekniseen 
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tietoturvallisuuteen, vaan ne koskevat varsin laajasti useita muitakin yritysturvallisuuden osa-

alueita, kuten toimitilojen turvallisuutta ja henkilöstöturvallisuutta. Näin ollen projekti on 

kartuttanut kirjoittajan osaamista myös näillä turvallisuuden osa-alueilta. 

Opinnäytetyön aiheena ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjes-

telmän ylläpito oli varsin kiinnostava. Standardin tuntemisesta ja hallintajärjestelmään liitty-

vien prosessien suunnittelusta on epäilemättä hyötyä ammatillisesti myös tulevaisuudessa, 

sillä standardi on tarkoitettu sovellettavaksi kaikenkokoisissa organisaatioissa liiketoiminta-

alasta riippumatta. 

Kokonaisuutena opinnäytetyö oli kirjoittajan oman arvion mukaan onnistunut ja sen tuottama 

lopputulos vastasi asetettuja tavoitteita. Myös kohdeorganisaatiolta saatu palaute vahvisti kä-

sitystä siitä, että työ vastasi tavoitteita. Aika näyttää, miten syntynyttä suunnitelmaa voidaan 

hyödyntää ja miten suunniteltu hallintajärjestelmän ylläpidon malli integroituu osaksi ole-

massa olevia turvallisuustyön ja riskienhallinnan prosesseja. Ylläpitomalli on luotu vastaa-

maan organisaation tämänhetkistä organisaatiorakennetta ja toimintaympäristöä. Mikäli orga-

nisaation toimintaan tai toimintaympäristöön kohdistuu merkittäviä muutoksia, on mahdol-

lista, että nyt luotua ylläpitosuunnitelmaa ja -mallia on muutettava. 

 

 

 

  



 41 
 

 

Lähteet 

Painetut 

Helfat, C., Frinkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D. & Winter, S. 2007. 

Dynamic Cababilities: Understanding Strategic Change in Organizations. Hoboken, NJ: Wiley-

Blackwell. 

Humphreys, E. 2007. Implementing the ISO/IEC 27001 Information Security Management Sys-

tem Standard. Boston, MA: Artech House. 

Linturi, R. & Kuusi, O. 2018. Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018-2037. Yhteiskunnan toi-

mintamallit uudistava radikaali teknologia. Helsinki: Tulevaisuusvaliokunta, eduskunta. 

SFS-EN ISO/IEC 27000:2017. 2017. Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmät. Yleiskuvaus ja sanasto. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 

SFS-EN ISO/IEC 27001:2017. 2017. Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 

SFS-EN ISO/IEC 27002:2017. 2017. Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden 

hallintakeinojen menettelyohjeet. Yleiskuvaus ja sanasto. Helsinki: Suomen Standardisoimis-

liitto. 

SFS-EN ISO/IEC 27004:2016. 2016. Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvalli-

suuden hallintajärjestelmät. Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi. 2. painos. Helsinki: 

Suomen Standardisoimisliitto. 

SFS-EN ISO/IEC 27005:2011. 2013. Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvariskien hal-

linta. 2. painos. Helsinki: Suomen Standardisoimisliitto. 

Sähköiset 

27001 Academy. 2014. White Paper: Checklist of Mandatory Documentation Required by 

ISO/IEC 27001 (2013 revision). Viitattu 1.10.2018.  

Cinia Oy. 2017a. Cinialle myönnetty yritysturvallisuustodistus. Viitattu 18.9.2018. 

https://www.cinia.fi/haku/cinialle-myonnetty-yritysturvallisuustodistus.html  

Cinia Oy. 2017b. Cinialle kyberturvallisuussertifikaatti. Viitattu 18.9.2018.  https://www.ci-

nia.fi/blogi/cinialle-kyberturvallisuussertifikaatti.html  

Cinia Oy. 2018a. Netplaza kiihdyttää kasvuaan Cinian tuelle. Viitattu 13.11.2018. 

https://www.cinia.fi/arkisto/netplaza-kiihdyttaa-kasvuaan-cinian-tuella.html?p85=2  



 42 
 

 

Cinia Oy. 2018b. Tietoturvapolitiikka. Viitattu 19.9.2018. https://www.cinia.fi/media/esit-

teet/cinia-tietoturvapolitiikka.pdf  

Cinia Oy. 2018c. Turvallisuuspolitiikka. Viitattu 19.9.2018. https://www.cinia.fi/media/tieto-

suojaselosteet/cinian-turvallisuuspolitiikka.pdf  

Cinia Oy. 2018d. Yritysvastuuraportti 2017. Viitattu 16.7.2018. https://www.cinia.fi/yri-

tys/omistus/julkaisut.html  

Elinkeinoelämän keskusliitto. 2016. Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli. Viitattu 9.8.2018. 

https://ek.fi/wp-content/uploads/yritysturvallisuus_2016.pdf 

IT Governance. Benefits of ISO 27001 Certification. Viitattu 17.9.2018. https://www.itgover-

nance.co.uk/iso27001-benefits  

Kosutic, D. 2017. Four key benefits of ISO 27001 implementation. Advisera. Viitattu 

17.9.2018. https://advisera.com/27001academy/knowledgebase/four-key-benefits-of-iso-

27001-implementation/  

Mahr, W. 2017. What to implement first: ISO 22301 or ISO 27001? Advisera. Viitattu 18.9.2018. 

https://advisera.com/27001academy/blog/2017/04/03/what-to-implement-first-iso-22301-

or-iso-27001/  

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. KvaliMOTV - Menetelmäopetuksen tietova-

ranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. Viitattu 9.8.2016. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/index.html  

Suomen Standardisoimisliitto SFS. 2015. ISO/IEC 27000 -standardiperhe. Informaatioteknolo-

gia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Kalvosarja oppilaitoksille. Viitattu 

16.7.2018 https://www.sfs.fi/julkaisut_ja_palvelut/tuotteet_valokeilassa/iso_iec_27000_tie-

toturvallisuuden_hallinta  

Suomen Standardisoimisliitto SFS. Lyhenteet. Viitattu 9.8.2018. https://www.sfs.fi/standar-

dien_laadinta/mita_standardisointi_on/lyhenteet  

Suomen Standardisoimisliitto SFS. 2018. Pohjoismainen tutkimus standardien hyödyistä. Vii-

tattu 6.11.2018. https://www.sfs.fi/ajankohtaista/pohjoismainen_tutkimus_standardien_hy-

odyista  

Tuomi, S. & Latvala, E. 2016a. Kirjallisuuskatsaukset. Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Jy-

väskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 9.8.2018. https://oppimateriaalit.jamk.fi/yamk-kasi-

kirja/kirjallisuuskatsaukset/  



 43 
 

 

Tuomi, S. & Latvala, E. 2016b. Tutkimuksellinen kehittämishanke opinnäytetyönä vs projekti-

työ. Opinnäytetyön ohjaajan käsikirja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.11.2018. 

https://oppimateriaalit.jamk.fi/yamk-kasikirja/tyoelaman-tutkiva-kehittamistoiminta/pro-

jektityo-vs-ns-toiminnallinen-tutkimuksellinen-kehittamishanke-opinnaytetyo/  

Turvallisuusselvityslaki 726/2014. Viitattu 7.11.2018. https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2014/20140726#Pidp451483872  

VTT Expert Services Oy. 2018. Johtamisjärjestelmäsertifiointi. Viitattu 9.8.2018. 

https://www.vttexpertservices.fi/palvelut/sertifiointi-ja-tuotehyv%C3%A4ksynt%C3%A4/serti-

fiointi_jarjestelmat/johtamisj%C3%A4rjestelm%C3%A4sertifiointi  

Julkaisemattomat 

Salonen, A. 2016. ISO/IEC 27001 -standardi ja tietoturvallisuuden sitoutuminen. Opinnäyte-

työ. Laurea-ammattikorkeakoulu. Espoo. 

Tieturi Oy. 2018. ITIL peruskurssi. Management Institute of Finland. 

 

  



 44 
 

 

 
Kuviot 

Kuvio 1: ISO/IEC 27000 -standardisarja (mukaillen Suomen Standardisoimisliitto SFS 2015) .. 14 

Kuvio 2: Turvallisuustoiminnan vuosikello (Cinia 2018) ............................................... 19 

Kuvio 3: Hallintajärjestelmän ylläpidon vuosikello .................................................... 20 

Kuvio 4: Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän johtaminen ja ohjaus (Cinia 2018).......... 23 

Kuvio 5: Turvallisuusdokumentaation hierarkia (mukaillen Cinia 2018) ........................... 28 

Kuvio 6: Seuranta, mittaus, analysointi ja arviointi (ISO/IEC 27004 2016, 14) ................... 32 

 
Taulukot 

Taulukko 1: Turvallisuustoiminnan vastuut (mukaillen Cinia 2018b, 2-3 ja 2018c, 2-3) ........ 22 

Taulukko 2: Pakollinen dokumentaatio (27001 Academy 2014, 2) .................................. 26 

Taulukko 3: Pakolliset rekisterit (27001 Academy 2014, 3) .......................................... 26 

Taulukko 4: Täydentävät (ei-pakolliset) dokumentit (27001 Academy 2014, 3-4) ............... 27 

 

  



 45 
 

 

Liitteet 

Liite 1: Jatkuvat toimintatavat (mukaillen ISO/IEC 27001:2017) ................................... 46 

Liite 2: Hallintajärjestelmän ylläpidon toimenpiteet (mukaillen ISO/IEC 27001:2017) ......... 48 

Liite 3: ISO27001-sertifikaatin hyödyntäminen markkinoinnissa .................................... 50 

 
  



 46 
 

 

Liite 1: Jatkuvat toimintatavat (mukaillen ISO/IEC 27001:2017) 

Jatkuvat toimintatavat Standardin kohta 

Dokumentaatio  

Tiedon luokittelu ja merkintä A.8.2.1 ja A.8.2.2 

Järjestelmät ja sovellukset  

Tarpeettomien tietovälineiden hävittäminen A.8.3.2 

Pääsyoikeuksien jako ja poistaminen tai muuttaminen ilmoitus-
ten perusteella 

A.9.2 

Muutoksenhallinta A.12.1.2 

Kapasiteetinhallinta A.12.1.3 

Haittaohjelmilta suojautuminen A.12.2.1 

Tietojen varmuuskopiointi A.12.3.1 

Lokit A.12.4 

Tapahtumien kirjaaminen – Tiketit A.12.4.1 

Pääkäyttäjä- operaattorilokit A.12.4.3 

Kellojen synkronointi A.12.4.4 

Teknisten haavoittuvuuksien seuraaminen ja hallinta A.12.6.1 

Fyysinen toimintaympäristö  

Laitteiden huolto A.11.2.4 

Henkilöstö  

Taustatarkistukset (rekrytoitaville) A.7.1.1 

Tietoturvatietoisuus, -opastus ja -koulutus henkilöstölle A.7 

Tietoturvarikkomusten selvittäminen ja kurinpito A.7.2.3 

Tietoturvavastuiden määrittely ja valvonta työsuhteen päätty-
essä 

A.7.3.1 

Suojattavan omaisuuden palauttaminen työsuhteen päättyessä A.8.1.4 

Riskienhallinta  

Tietoturvatapahtumien raportointi, arviointi ja vastaaminen A.16.1.2 ja A.16.1.4 

Tietoturvaheikkouksien raportointi, arviointi ja vastaaminen A.16.1.3 ja A.16.1.5 

Tietoturvahäiriöistä oppiminen A.16.1.6 

Vaatimustenmukaisuus  
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Suorituskyvyn ja vaikuttavuuden mittaaminen sovittujen mitta-
reiden ja tavoitteiden mukaisesti 

9 
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Liite 2: Hallintajärjestelmän ylläpidon toimenpiteet (mukaillen ISO/IEC 27001:2017) 

Ylläpidon prosessit Standardin kohta 

Dokumentaation hallinta  

Tietoturvapolitiikkojen katselmointi A.5.1.2 

Projektiohjeistukset A.6.1.5 

Mobiililaiteohjeistus A.6.2.1 

Etätyöohjeet A.6.2.2 

Suojattavan omaisuuden hyväksyttävän käytön periaatteet A.8.1.3 

Tiedon luokittelu, merkintä ja käsittely A.8.2.1 

Pääsynhallinnan periaatteet ja menettelytavat A.9.1.1 

Salauksen periaatteet ja menettelytavat A.10.1.2 

Toimintaohjeet A.12.1.1 

Tiedonsiirron periaatteet ja menettelytavat A.13.2.1 

Toimittajasuhteiden ohjeistus A.15.1.1 

Jatkuvuussuunnitelmat A.17.1.1 

Järjestelmät ja sovellukset  

Järjestelmädokumentaation ylläpito  

Lisenssienhallinta  A.18 

Pääsyoikeuksien tarkistaminen A.9.2.5 

Admin-oikeuksien tarkistaminen A.9.2.3 

Varmuuskopioinnit A.12.3.1 

Salausavainten hallinta A.10.1.2 

Fyysinen ympäristö  

Laitteiden sijoituksen ja suojauksen tarkistus A.11.2.1 

Peruspalveluiden turvallisuus A.11.2.2 

Kaapelointien turvallisuus A.11.2.3 

Kulkuoikeuksien tarkistaminen  A.11 

Fyysisten turva-alueiden tarkistaminen ja määrittely A.11.1.1 

Suojausten tarkistaminen: murto, ilkivalta, luonnonilmiöt, on-
nettomuudet 

A.11 
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Henkilöstö  

Tietoturvaroolien ja -vastuiden tarkistaminen A.6.1.1 

Pätevyyksien ylläpito 7.2 

Turvallisuusselvitysten säännöllinen tarkistaminen ja uusiminen 
tarpeen mukaisesti 

A.7.1.1 

Viranomaisyhteyksien tarkastaminen A.6.1.3 

Sidosryhmäyhteyksien (osaamisyhteisö) tarkastaminen A.6.1.3 

Riskienhallinta  

Tietoturvariskien arviointi ja hallinta 8.2 ja 8.3 

Suojattavan omaisuuden listauksen ylläpitäminen A.8.1.1 

Suojattavan omaisuuden omistajien tarkistaminen A.8.1.2 

Inventaarion perusteella tarpeettomien tietovälineiden hävittä-
minen 

A.8.3.2 

Vaatimustenmukaisuus  

Sopimusten hallinta A.18 

Työsopimukset A.7.1.2 

Salassapito- ja vaitiolositoumukset A.7.1.2 

Tiedonsiirtosopimukset A.13.2.2 

Tietoturvavaatimukset ja turvallisuussopimukset A.15.1.3 

Lakisääteisten vaatimusten tarkistaminen A.18.1.1 

Katselmoinnit A.18.2.1 

Riippumaton ulkopuolinen katselmointi 9 
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Liite 3: ISO27001-sertifikaatin hyödyntäminen markkinoinnissa 
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