
 

 

Niko Salmi  

 TIETOTURVALLISUUDEN MITTAREIDEN 
NYKYTILA 

 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 
2018 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Salmi, Niko 
Tietoturvallisuuden mittareiden nykytila 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2018, 102 s. 
Tietojärjestelmätiede, pro gradu -tutkielma 
Ohjaaja(t): Siponen, Mikko 
 
Suosittu sanonta kertoo mittaamisen merkitsevän asian tietämistä. Kuten mitä 
tahansa muuta prosessia, ei tietoturvallisuuden prosessejakaan voida hallita, 
mikäli niitä ei voida mitata. Kuitenkaan saatavilla oleva tieto erinäisistä mitta-
reista eivät helpota tietoturva-asiantuntijoiden tuskaa, sillä avainmittareiden 
tunnistaminen saatavilla olevasta massasta voi olla ylivoimaisen vaikeaa. Tä-
män tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tietoturvallisuuden mittareiden 
nykytilaa Suomessa. Tarkastelun kohteena olivat suuret suomalaiset yritykset ja 
niiden käyttämät tietoturvallisuuden mittarit. Tutkimus toteutettiin laadullisin 
menetelmin asiantuntijahaastatteluina ja sisällönanalyysilla. Haastateltaviksi 
valikoitui tutkimukseen yhteensä viisi tietoturva-asiantuntijaa. Tutkimuksen 
tuloksena tunnistettiin 28 erilaista tietoturvallisuuden mittaria, joita tutkimuk-
sen aikaan käytettiin suurissa suomalaisissa organisaatioissa. 
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ABSTRACT 

Salmi, Niko 
The present state of information security metrics 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2018, 102 p. 
Information Systems, Master’s Thesis 
Supervisor(s): Siponen, Mikko 
 
A popular saying state that to measure is to know. Like any other process, you 
cannot manage information security processes if you cannot measure them. Still 
the available lists of possible information security metrics do not lessen the un-
ease of information security experts, because identifying the key metrics from 
this large mass might be exceedingly difficult. This study focuses on identifying 
the present state of information security metrics in Finland. It was directed at 
commonly used information security metrics in large Finnish corporations. The 
study was conducted with qualitative methods using expert interviews and 
content analysis. Selected interviewees included five information security ex-
perts. The end results include 28 identified information security metrics that 
were used in large Finnish corporations during the study. 
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1 JOHDANTO 

Tietoturvallisuuteen panostetaan entistä enemmän rahaa. Viimeisen parin vuo-
den aikana maailmanlaajuinen tietoturvakulutus on kasvanut noin 7-8 prosen-
tin vuositahtia (Gartner, 2017). Suurin osa tästä kulutuksesta menee tietoturva-
tuotteisiin, mikä on nurinkurista, sillä turvallisuus on pikemminkin prosessi 
kuin tuote (Schneier, 2011).  

Samalla kun investoinnit ovat kasvaneet, on myös vallinnut epätietoisuus 
siitä, mitä kulutetulla rahalla oikein saavutetaan ja mikä on tietoturvallisuuteen 
sijoitetun pääoman tuotto. Vastaamatta jää myös muun muassa kysymys siitä, 
onko yrityksen tietoturvan taso parempi kuin viime vuonna.  

Suosittu sanonta kertoo, että mittaaminen merkitsee asian tietämistä (engl. 
to measure is to know). Kuten mitä tahansa muuta prosessia, ei tietoturvalli-
suuden prosessejakaan voida hallita, mikäli niitä ei voida mitata (Patriciu, 
Priescu & Nicolaescu, 2006). Tietoturvallisuuden mittaamisella voidaan opti-
moida ja kehittää tietoturvallisuuden prosesseja. Lisäksi mittarit edesauttavat 
tietoturvallisuuden yhdistämisen osaksi muita organisaation tavoitteita ja var-
mistaa sen, että tietoturvallisuus ymmärretään kokonaisuutena. (Savola, 
Fruhwirht & Pietikäinen, 2012) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella 
tietoturvallisuuden käsitettä ja siihen liittyvää mittaamista. Tarkemmin sanot-
tuna pyrkimyksenä on perustella: 

• Millaisia tietoturvallisuuden mittareita suomalaisissa organisaa-
tioissa käytetään?  

Tutkimuskysymyksiä ratkotaan tässä tutkimuksessa empiirisesti asiantuntija-
haastatteluilla. Aluksi lukija johdatellaan aihealueeseen määrittelemällä tieto-
turvallisuuden käsite yleisen tavan ja tämän tutkimuksen näkökulmista, sekä 
tarkastellaan määritelmien taustoja. Toisessa pääluvussa tätä aihealuetta raja-
taan entisestään esittelemällä tietoturvallisuuden mittaamisen käsite ja sen 
määritelmä ja taksonomia. Kolmannessa pääluvussa esitellään tarkemmin käy-
tetty tutkimusmenetelmä, jota seuraa neljännessä pääluvussa esitellyt tulokset. 
Tutkimuksen lopussa on pohdintaa tutkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä, 
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sekä pohdintaa tutkimuksen validiteetista ja merkityksestä tutkimuksen ja käy-
tännön työelämän kannalta. 
Tutkimuksen lähteinä käytettiin pääasiassa Google Scholar -työkalulla löytyviä 
artikkeleita, sekä Jyväskylän Yliopiston Kirjaston hakutietokantaa. Hakuehtoina 
oli yleisesti tietoturvallisuuden ja mittaamisen eri sanamuotoja, sekä tarkemmin 
eri menetelmiin tai standardeihin liittyviä hakuja. Näiden lisäksi tutkimuksessa 
käytettiin hakukoneiden löytämiä lehtiartikkeleita tai trendeihin perehtyneiden 
tutkimusyhtiöiden tiedotteita ja uutisia, joiden luotettavuutta arvioitiin erillises-
ti. 
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2 TIETOTURVALLISUUS JA SEN HALLINTA 

Tässä luvussa käsitellään tietoturvallisuutta ja sen hallintaa organisaatioissa. 
Luvussa lähdetään liikkeelle yleisemmältä tasolta tarkastellen tietoturvallisuut-
ta kokonaisuudessaan. Aluksi tarkastellaan tietoturvallisuuden termiä, sen osa-
alueita ja määritelmää. Lisäksi määritellään ja avataan sen merkitys organisaa-
tioille. Toisaalta myös tutustutaan tietoturvallisuuden hallintaan organisaatiois-
sa. 

2.1 Turvallinen tieto 

Tietoturvallisuus -termi koostuu kahdesta osasta: tiedosta ja turvallisuudesta. 
Russel Ackoffin (1989), tietojärjestelmäteoreetikon ja organisaatiomuutoksen 
professorin, mukaan ihmisten mielen sisältö, eli tieto, voidaan jakaa useaan eri 
tasoon. Näitä tasoja ovat data, informaatio, tietämys, ymmärrys ja viisaus. Näis-
tä neljä ensimmäistä tasoa käsittelevät menneisyyttä, eli ne viittaavat asioihin, 
jotka ovat tapahtuneet tai mitä tiedetään. Viides taso, viisaus, käsittelee tulevai-
suutta, sillä se sisältää visiointia ja suunnittelua. Viisauden avulla ihmiset voi-
vat luoda tulevaisuutta, pikemmin kuin vain tarttua nykyiseen tai menneeseen. 

Datalla tarkoitetaan raakaa irrallista, lajittelematonta tietoa, joka yksinker-
taisesti on olemassa ilman sen suurempaa merkitystä. Data voi ilmetä missä 
tahansa muodossa, numeroina, tekstinä, kuvina tai esimerkiksi niiden yhdis-
telminä. Datasta tulee informaatiota silloin, kun sille annetaan merkitys re-
laatioyhteyden avulla. Lisäksi useat tutkijat ovat määritelleet datan muuntuvan 
informaatioksi silloin, kun sen sisältö on viestittävissä eteenpäin. Toisin kuin 
data, informaatio on siis muodostettu ja jäsennelty jotakin merkitystä varten, 
sekä mahdollista kommunikoida eteenpäin. (Bellinger, Castro & Mills, 2004; 
Ackoff, 1989; Davenport & Prusak, 1998)  

Tietoturvallisuuden kontekstissa datana voidaan pitää muun muassa jär-
jestelmistä kerättyä lokitietoa, joka muuntuu informaatioksi silloin, kun lokitie-
toja aletaan jäsennellä jotain tarkoitusta varten kommunikoitavaan muotoon. 
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Tietoturvapäällikkö voisi esimerkiksi haluta tarkastella järjestelmän epäonnis-
tuneiden kirjautumisyritysten määriä ja syitä, jolloin isosta määrästä lokidataa 
rajataan vain epäonnistuneet kirjautumisyritykset, jolloin tuloksena on merki-
tyksellistä kommunikoitavissa olevaa informaatiota. Kuten esimerkistä voidaan 
huomata, dataa käsitellään organisaatioissa useimmiten automatisoidusti tieto-
teknisin menetelmin, minkä vuoksi tiedon käsittely on saattanut saada teknisen 
leiman. Tätä kautta myös tietoturvallisuus saatetaan edelleen käsittää teknisenä 
tietoa suojaavana elementtinä. 

Tietämyksenä pidetään kerättyä joukkoa informaatiota. Tietämys rajoittuu 
kuitenkin ainoastaan tähän kerättyyn joukkoon informaatiota, eikä tietämys tee 
päätelmiä tai aikaansaa uutta tietoa. Bellinger ym. (2004) käyttää esimerkkinä 
tietämyksestä perinteistä kertotaulua, jonka ala-asteikäiset opettelevat koulussa 
ulkoa. Kun lapselta kysyy, paljonko on 2 x 2, hän osaa tähän vastata ulkoa opi-
tun kertotaulun avulla. Mutta jos lapselta kysyisi vastausta vaikeampaan kerto-
laskuun, kuten 82 x 190, hän ei tätä osaisi ratkaista – tähän tarvitaan jo ymmär-
rystä. Tietoturvallisuuden kontekstissa tietämyksellä voidaan viitata muun mu-
assa organisaation tieto-omaisuuteen kohdistuvien riskien ja niiden kontrollien 
listaukseen. Tietämyksen voidaan myös ajatella olevan organisaatioiden tär-
keintä tieto-omaisuutta, sillä se on pisimmälle teknisesti jalostettua ja tallennet-
tua tietoa (Desouza & Vanapalli, 2005). 

Ymmärrys on kognitiivinen prosessi, jossa tietämystä yhdistellään, jotta 
saadaan uutta tietoa tai tietämystä. Kun tietämys oli informaatiojoukon muis-
tamista, ymmärrys on pikemminkin oppimista, jossa vanhaa ja uutta ymmärret-
tyä tietoa yhdistetään ja niiden välille luodaan yhteyksiä. Viisaus puolestaan 
pyrkii löytämään vastauksia kysymyksiin, joihin ei välttämättä ole vastauksia. 
Sen avulla tuomitaan asioita hyvän ja pahan välillä. Näistä kaikista tiedon ta-
soista tietoturva pyrkii suojaamaan varsinkin ensimmäistä kolmea, joista tär-
keimpänä tietämystä (Desouza & Vanapalli, 2005). Kaksi viimeistä tiedon tasoa 
ovat tärkeitä organisaation selviytymisen kannalta, mutta ne ovat sidoksissa 
henkilöihin (Davenport & Prusak, 1998). Tämän osalta organisaatioissa on eri-
laisia tapoja suojella henkilöstöään, mutta se tehtävä on pääasiassa organisaa-
tioiden henkilöstöhallinnon ja työturvallisuuden vastuulla, joista tietenkin on 
myös yhtymäkohtia tietoturvaan. 

Kuviossa 1 on esitelty tiedon tasot. Kuvion kolmiomallinen muoto viittaa 
tiedon määrään organisaatiossa. Dataa on organisaatioissa erittäin suuria mää-
riä. Mitä korkeammalle tasolle siirrytään, sitä keskittyneempää ja toisiinsa ver-
kottunutta tieto on. Tietoturvallisuus pyrkii suojaamaan varsinkin kolmea alin-
ta tiedon tasoa. 
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Kuvio 1 - Tiedon tasot 

Turvallisuus on luonteeltaan monidimensionaalinen ja käytännössä erittäin 
monisyinen. Havainnollistavana esimerkkinä Australiassa oli vuonna 2004 yli 
30 erillistä valtion virastoa, jotka kaikki osallistuvat turvallisuuden varmistami-
seen (Yates, 2004). Jotkin sanakirjat välttävät kokonaan määrittelemästä turval-
lisuuden käsitettä. Esimerkiksi kielitoimiston sanakirja (2017) ei anna varsinais-
ta määritelmää turvallisuudelle, joten määritelmää tulee hakea kauempaa. Tur-
vallisuutta onkin yritetty määritellä useiden eri tutkimusten voimin (Brooks, 
2010). Muun muassa Fischer ja Green (2004, ks. Brooks, 2010) määrittelevät tur-
vallisuuden seuraavasti: 

Turvallisuus tarkoittaa vakaata, suhteellisen ennustettavissa olevaa ympäristöä, jossa 
yksilö tai ryhmä voi pyrkiä tavoitteisiinsa ilman häiriöitä tai haittoja ja ilman pelkoa 
tällaisesta häiriöstä tai haitasta. (Fischer ja Green, 2004, ks. Brooks, 2010; 226) 

Merriam-Websterin verkkosanakirja (2017) löytää useampia määritelmiä turval-
lisuudelle. Edellä mainitun lisäksi se nostaa esimerkiksi suojelemisen käsitteen: 

Toimenpide, jotka on toteutettu suojautumiseksi vakoilua, sabotointia, rikoksia, 
hyökkäyksiä ja pakenemista vastaan. (Merriam-Webster, 2017) 

Yleisempänä määritelmänä turvallisuudella tarkoitetaan resurssien, kuten ih-
misten, tiedon ja omaisuuden suojaamista luvattomalta käytöltä tai menetyksel-
tä (Post, Kingsbury & Schachtsiek, 1991). Kun turvallisuus on saavutettu, sen 
ylläpitäminen on suojautumista epäsuotuisilta tai haitallisilta lopputuloksilta 
(Brotby, 2009). Organisaatioiden tietoturvallisuuden kontekstissa jokainen yllä-
olevista määritelmistä on osaltaan toimiva. 
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Organisaatiokontekstissa on lisäksi huomioitava, että turvallisuuden koh-
de riippuu aina näkökulmasta. Ylimmälle johdolle turvallisuus on suojautumis-
ta tapahtumilta, jotka potentiaalisesti vaikuttavat osakkeen arvoon tai yrityksen 
maineeseen. Yksittäiselle työntekijälle se saattaa olla häiriötön työympäristö ja 
säännöllinen palkanmaksu. (Salmela, 2013) 

2.2 Tietoturvallisuuden osa-alueet 

Tietoturvallisuuden kenttä voidaan jaotella usealla eri tavalla, sillä aihepiiri on 
erittäin monipuolinen. Tämä monipuolisuus saattaa johtua esimerkiksi tieto- 
turvallisuuden tukifunktionaalisuudesta. Aivan kuten tietotekniikkaakin, tieto- 
turvaa voidaan soveltaa melkein missä tahansa ja sen tärkeys on korostunut 
entisestään teknologioiden kehittyessä. 

Mutta mitä on tietoturvallisuus? Tietoturvallisuudella ei ole olemassa var-
sinaisesti yhtä oikeaa määritelmää, sillä useat tutkijat määrittelevät tietoturval-
lisuuden eri tavoin (Anderson, 2003; Bishop, 2002). Kuitenkin monia tietotur-
vallisuuden määritelmiä yhdistää olemassa oleva konseptuaalinen malli, jota 
kutsutaan englanniksi nimellä CIA-triad. Tämä malli tulee sanoista Luottamuk-
sellisuus (engl. Confidentiality), Eheys (engl. Integrity) ja Saatavuus (engl. 
Availability). 

Tietoturvallisuuden tarkoituksena on jo vuosikaudet ollut varmistaa tie-
don luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus (NIST, 1995; Whitman & Mattord, 
2011). Mallin juuret ulottuvatkin jo vuoteen 1975, kun Saltzer ja Schroeder 
(1975) tutkivat sen ajan arkkitehtuurisia tietoturvakontrolleja. He päättelivät 
kirjallisuuden perusteella tietoon kohdistuvan kolmenlaisia uhkia: luvaton tie-
don vapauttaminen (luottamuksellisuus), luvaton tiedon muuttaminen (eheys), 
ja luvaton käytön estäminen (saatavuus). CIA-triad -mallista alettiin käyttää sen 
nykyistä termiä vuoden 1986-1987 aikana, kun se kehiteltiin Johnsonin ava-
ruuskeskuksessa, ja NSA ensimmäistä kertaa julkaisi sen tietoturvasuunnitel-
massaan, eli ”Pinkissä Kirjassa” (engl. The Pink Book) vuonna 1989. Tämän jäl-
keen malli alkoi nopeasti levitä alan osaajien keskuudessa. (Parker, 2010; Cher-
dantseva & Hilton, 2013) 

CIA-triad on vielä nykyäänkin osana useiden eri standardien tietoturvalli-
suuden määritelmää (muun muassa ISO/IEC 27001:2013). Myös monet alan 
tutkijat käyttävät mallia omien määritelmiensä pohjana (Bishop, 2002). CIA-
triadista on sittemmin tehty useita eri versioita. Yhdessä näistä muunnoksista 
triadiin on lisätty ajan dimensio, sekä ylimääräisiä tietoturvapalveluita, eli to-
dennus ja kiistämättömyys - vaikkakaan tämä ei ole saavuttanut yhtä suurta 
suosiota kuin alkuperäinen malli (Raggad, 2010; Maconachy, Schou, Ragsdale & 
Welch, 2001). 

Suosiostaan huolimatta CIA-triadia on myös kritisoitu. Muun muassa saa-
tavuuden varmistaminen ei välttämättä aina kuulu tietoturvallisuuden tehtävä-
kenttään. Esimerkiksi tilanteissa, joissa tietojärjestelmä lakkaa toimimasta jon-
kin järjestelmän suunnitteluvirheen vuoksi, ei tätä voida katsoa tietoturvata-



14 

 

pahtumaksi. Whitman ja Mattord (2012) myös kritisoivat mallin kykyä vastata 
jo huomattavasti kehittyneempään ja alati muuttuvaan ympäristöön. Heidän 
mukaansa tiedon luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen kohdistuvat 
uhkat ovat kehittyneet suureksi määräksi tapahtumia, kuten tahallinen tai taha-
ton vahinko, tuhoutuminen, varkaus, tahaton tai tahallinen modifiointi tai muu 
ihmisen tai koneen tekemä väärinkäyttö. Tämän muutoksen ja alan monimut-
kaisuuden vuoksi alalla on ollut jo jonkin aikaa pyrkimys luoda kehittyneempiä 
malleja, jotka voisivat ottaa nykyisen ympäristön paremmin huomioon. (Whit-
man & Mattord, 2012).  

Ympäristön muuttumisen lisäksi Anderson (2003) on tuonut esiin mallin 
keskeisten käsitteiden mittaamisen hankaluudet. Miten luottamuksellisuutta, 
eheyttä ja saatavuutta voidaan mitata, paitsi raaoilla arvioilla toteutuneiden 
tietoturvaloukkausten aikaansaamasta rahallisesta arvosta? Tällä tavalla tieto-
turvallisuuden tason kasvaessa ja tietoturvaloukkausten määrän vähentyessä, 
myös sen mittaaminen muuttuu entistä epävarmemmaksi. (Anderson, 2003). 

2.3 Tietoturvallisuus on varmuutta 

Edellisessä luvussa syvennyttiin tarkastelemaan luottamuksellisuuden, ehey-
den ja saatavuuden osa-alueita lähemmin, mutta voidaanko CIA-triadia sitten 
käyttää määritelmänä? Useat tietoturvallisuuden määritelmät ottavat kantaa 
pikemminkin siihen mitä tietoturvallisuus tekee tai mihin se pyrkii, pikemmin 
kuin mitä tietoturvallisuus on (Anderson, 2003). CIA-triad kuuluu edellä mai-
nittuihin, sillä se määrittelee tietoturvallisuuden tarkoitukseksi suojata tietoa. 
Näin ollen se ei sovellu yksinään tietoturvallisuuden määritelmäksi. Tämän 
tutkimuksen puolesta käytetäänkin tietoturvallisuuden määritelmänä Ander-
sonin (2003) esittämää määritelmää: 

Tietoturvallisuus on valveutunut varmuuden tunne siitä, että tietoon kohdistuvat 
riskit ja niiden kontrollit ovat tasapainossa. (engl. A well-informed sense of assurance 
that information risks and controls are in balance). (Anderson, 2003) 

Tämän määritelmän vahvuutena on se, ettei se kumoa muita määritelmiä, mut-
ta ottaa vahvasti kantaa varmuuden tuntemukseen, mikä yleensä puuttuu tieto-
turvallisuuden määritelmistä ja malleista. Seuraavaksi analysoidaan tarkemmin 
yllämainittua määritelmää Andersonin (2003) esittämien perusteluiden mukai-
sesti alla olevassa taulukossa (taulukko 1).  
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Taulukko 1 - Tietoturvallisuuden määritelmä (mukailtu lähteestä Anderson, 2003) 

Tietoturvallisuus on… 

…valveutunut… Valveutuneisuudella viitataan tässä määritelmässä kaik-
keen tietoturvallisuuden toteuttamisessa tarvittavaan tie-
toon, kuten tietoturvallisuuden konseptuaaliseen tietoon, 
organisaation ja liiketoiminnan ymmärrykseen, sekä kaik-
keen tiedonkulkuun ja mittareiden antamaan tietoon. 

…varmuuden tunne siitä… Varmuuden tunteella viitataan määritelmässä subjektiivi-
seen mielentilaan. Tietoturvapäällikkö joko tuntee olonsa 
varmaksi tai sitten ei. Tätä varmuutta voidaan kasvattaa 
esimerkiksi hankkimalla lisää tietoa, tai ostamalla sitä or-
ganisaation ulkopuolelta. Varmuuden tunne on läheisesti 
kytköksissä siihen mitä tietoa organisaation tietoturvalli-
suuden tilasta voidaan saada. Tästä syystä kasvattamalla 
näkyvyyttä organisaation tieto-omaisuuteen, vaikutetaan 
myös varmuuden tunteeseen tietoturvallisuuden tilasta. 

…että tietoon kohdistuvat 
riskit… 

Tietoon kohdistuvat riskit viittaavat organisaatiossa teh-
tyyn riskienhallintaan, mikä on jokaisen organisaation 
tietoturvallisuuden lähtökohta. Organisaatioon kohdistu-
vat riskit tulee tunnistaa perusteellisen työn tuloksena, 
jotta niille voidaan kohdistaa relevantteja ja organisaatios-
sa toimivia kontrolleja. Kopioimalla muiden organisaa-
tioiden tunnistetut riskit, jää organisaatiolle sokeita kohtia 
tai se aiheuttaa turhia kuluja kontrollien asettamisvaihees-
sa. 

…ja niiden kontrollit… Kontrollit kohdistuvat organisaation tieto-omaisuuteen ja 
niiden tarkoituksena on hallita ja lieventää riskejä joko 
niiden todennäköisyyden tai vaikuttavuuden näkökulmas-
ta siten, että riskit ovat organisaation näkökulmasta hy-
väksyttävällä tasolla. 

…ovat tasapainossa. Tasapainon saavuttaminen liittyy edellä mainittuun riskin 
hyväksyttävään tasoon. Tämä edellyttää organisaation, 
liiketoiminnan ja johdon ymmärtämistä, jotta oikea riskita-
so saadaan tunnistettua. Loppujen lopuksi tietoturvalli-
suudessa onkin kyse riskienottokyvystä, jolloin tietotur-
vallisuuden kontrolleihin panostetaan, kunnes tasapaino 
odotusten ja resurssien kannalta saavutetaan. 

 
Taulukossa 1, pyritään avaamaan määritelmää myös mittaamisen näkökulmas-
ta, jotta lukijalle muodostuu ymmärrys siitä, kuinka olennaisena osana mittaa-
minen on tietoturvallisuuden määritelmässä ja sitä kautta myös prosesseissa. 
Mittareiden avulla tietoturvapäällikkö pystyy saamaan valveutunutta tietoa 
tietoturvallisuuden tilasta, ja sitä kautta saavuttamaan varmuuden vallitsevasta 
riskien ja kontrollien tasapainosta, tai sen puutteesta. Kritiikkinä määritelmää 
kohtaan voidaan todeta, että se olettaa organisaatioilla olevan absoluuttinen 
näkyvyys organisaation prosesseihin ja tieto-omaisuuteen. Mikäli tietoturva-
päällikön varmuuden tunne riskien ja kontrollien tasapainosta perustuu epä-
täydelliseen tietoon organisaation tilasta, on tietoturvallisuuskin vailla vankkaa 
pohjaa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ne mittarit, joilla organisaatiot 
voivat mitata prosessejaan ja tieto-omaisuuttaan luotettavasti.  
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2.4 Tietoturvallisuus organisaatioissa 

Turvallisuusasioista on tullut enenevissä määrin osa päivittäistä elämää. Muun 
muassa vuonna 2016 kyberhyökkäykset onnistuivat aiheuttamaan huomattavaa 
vahinkoa. IoT-bottiverkon aiheuttamat ennätyksellisen suuret DDoS-
hyökkäykset, miljoonien virtuaalipankkihuijaukset ja Yhdysvaltojen vaalien 
häirintä olivat suurimpia otsikoita tietoturvallisuuden alueella tuona aikana. 
Viimeaikaisempia otsikoita ovat aiheuttaneet pääasiassa kiristyshaittaohjelmat, 
jotka ovat onnistuneet aiheuttamaan haittoja muun muassa sairaanhuollolle 
(The Verge, 2017). Vaikka hyökkäykset ovat epäilemättä aiheuttaneet huomat-
tavia vahinkoja, hyökkääjien menetelmät ovat pääasiassa melko yksinkertaisia - 
muun muassa nollapäivähyökkäykset ovat vähentyneet merkittävästi. Sen si-
jaan suorempi toiminta, kuten kohdistettu tietojenkalastelu, sekä olemassa ole-
vien työkalujen väärinkäyttö on kasvattanut suosiotaan. (Symantec, 2017) 

Rikollisten toiminnan ja hyökkäysmenetelmien muuttumisen taustalla on 
todennäköisesti useita syitä. Ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien valmistajien 
tietoturvatietoisuus ja säännölliset pakotetut tietoturvapäivitykset rajoittavat 
tehokkaasti hyökkäyspinta-alaa. Monet käyttöjärjestelmät ovat myös siirtyneet 
suljettuun ekosysteemiin, joista esimerkkinä Applen AppStore. Suljettuun 
ekosysteemiin on vaikeampi hyökätä haitallisten sovellusten avulla, sillä sovel-
lukset tarkistetaan ennen kauppaan hyväksymistä (Forbes, 2012). Samaan ai-
kaan valtiollisten toimijoiden ja erinäisten ryhmittymien kilpailu nollapäivä-
hyökkäyksistä on kiristynyt ja niistä on muodostunut salassa pidettäviä aseita 
ja pimeiden markkinoiden kauppatavaraa, joista maksetaan suuria summia 
(Lemos, 2012; Al-Garni & Chen 2015). Nollapäivähyökkäysten rahallinen arvo 
rajoittaa niiden käyttämistä perinteisessä verkkorikollisuudessa. Lisäksi rikolli-
set ovat huomanneet, että kohdistettu tietojenkalastelu ja IT-palveluiden vää-
rien konfiguraatioiden hyväksikäyttö on yksinkertaista ja rahallisesti kannatta-
vaa toimintaa (Forbes, 2017). 

Käytännössä organisaatiot kohtaavat nykyään laajan skaalan uhkakuvia, 
joita vastaan sen tulee suojautua. Uhkakentän jatkuva muuttuminen vaatii or-
ganisaatioilta myös jatkuvaa uhkien seuraamista ja niihin mukautumista 
(Brown, Gommers & Serrano, 2015; Skopik, Settanni, & Fiedler, 2016). Lisäksi 
siihen kohdistuu jatkuvasti lisää vaatimuksia niin sisältä kuin ulkopuoleltakin 
(Saint-Germain, 2005; Tankard, 2016). Tästä hyvänä esimerkkinä lainsäädäntö, 
kuten esimerkiksi vuonna 2018 voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus, joka aset-
taa myös tietoturvavaatimuksia organisaatioille henkilötiedon suojaamisen 
osalta. Lait myös edellyttävät organisaatioilta entistä tarkempaa toimittajien 
seurantaa, jotta organisaation koko toimittajaketju on asetettujen vaatimusten 
mukainen.  

Jotta organisaatiot voivat vastata jatkuvasti kehittyviin uhkiin, niiden tu-
lee jalkauttaa tietoturvallisuus osaksi jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan häiriöt-
tömän toiminnan mahdollistamiseksi. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään lyhy-
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esti, miten tietoturvallisuus tulisi teoriassa organisoida, jotta sen päämäärä to-
teutuisi. 

2.4.1 Tietoturvastrategia ja tietoturvapolitiikka 

Tietoturvallisuus on organisaation liiketoiminnan tukifunktio, jonka tarkoituk-
sena on mahdollistaa aiemman määrittelyn mukaisesti liiketoiminnan häiriötön 
toiminta tasapainottamalla organisaatioon kohdistuvat riskit ja niiden kontrol-
lit. Jotta tietoturva pystyy tämän mahdollistamaan, tietoturvastrategian on mu-
kauduttava organisaation liiketoimintastrategiaan (Kairab, 2005). Tietoturva-
strategiaa laadittaessa onkin ensiarvoisen tärkeää tunnistaa liiketoiminnan tar-
peet ja siihen kohdistuvat riskit. Tietoturvastrategia on yhdessä liiketoiminta-
strategian kanssa korkein tietoturvaa ohjaava dokumentti, joka kommunikoi 
johdon asettamat tavoitteet tietoturvallisuudelle. Strategian perustana on tun-
nistaa mitä tietoa organisaatiossa on, sillä se määrittelee liiketoimintakonteks-
tin, jossa tietoturvallisuutta hallitaan ja sitä kautta tietoturvallisuuden johtami-
sen tavoitteet ja prioriteetit (Doherty & Fulford, 2006). 

Tietoturvastrategian avulla muodostetaan tietoturvapolitiikka, joka on yk-
si tärkeimmistä tietoturvallisuuden kontrolleista. Se on suuntaa antava doku-
mentti organisaation tietoturvallisuudelle, joka osoittaa johdon sitoutumista ja 
tukea tietoturvallisuudelle. Lisäksi se määrittelee tietoturvallisuuden roolin or-
ganisaation vision ja mission toteutuksen tukemisessa. Tietoturvapolitiikkaa ei 
kuitenkaan ole aina helppoa toteuttaa. Sen kirjoittajat taistelevat usein jo pelkän 
politiikan konseptin kanssa: Mikä muodostaa politiikan? Tämä usein aiheuttaa 
sen, että politiikan kirjoittajat kääntyvät olemassa olevien lähteiden puoleen 
hakeakseen ohjeistusta.  

Muun muassa tietoturvastandardit, kuten ISO/IEC 27001 (2013) tarjoaa 
ohjeistusta tietoturvapolitiikan teolle, mikä voidaan kokea hyväksi lähtökoh-
daksi lähteä etsimään lisätietoja - onhan kyseessä kuitenkin niin kutsutut par-
haat käytännöt. Tulee kuitenkin huomata, että standardit ottavat useimmiten 
kantaa prosesseihin, joita tietoturvapolitiikan implementoinnissa tarvitaan, eikä 
niiden kattavuus ole lopultakaan kovin merkittävä. Lisäksi niiden kuvaukset 
ovat hyvin geneerisiä, jolloin näiden dokumenttien laatiminen standardin poh-
jalta organisaation tilanteeseen ja tarpeisiin sopivaksi voi olla hyvinkin hankala 
tehtävä (Niemimaa & Niemimaa, 2017). Vaikka organisaatio onnistuisikin do-
kumentaation laadinnassa, implementaatiovaihe saattaa silti koitua sen kohta-
loksi, mikäli niitä ei omaksuta henkilöstön toimesta (Niemimaa & Niemimaa, 
2016; Siponen & Vance, 2010; Hsu, 2009). 

Standardien tulkinnan tueksi tutkimukset ovat ehdottaneet keinoja saa-
vuttaa ymmärrettäviä ja relevantteja politiikkoja jalkautettavaksi organisaa-
tioon. Hsu (2009), sekä Niemimaa & Niemimaa (2017) käsittelivät omissa tut-
kimuksissaan tietoturvallisuuden hallinnan standardien implementointia käy-
tännössä. Hsun (2009) mukaan ylimmän johdon tuki, sekä varsinkin ymmärrys 
toteutettavista prosesseista on ensiarvoisen tärkeää tietoturvapolitiikkojen 
suunnittelun ja implementoinnin aikana. Niemimaa ja Niemimaa (2017) koros-
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tivat tietoturvapolitiikan sovittamista ja testaamista henkilöstön kanssa olemas-
sa oleviin käytäntöihin. Lisäksi muun muassa Höne ja Eloff (2002) korostavat 
organisaation kulttuurin merkitystä dokumentaation sisältöön. Politiikkojen 
omaksumiseen henkilöstön toimesta edellä mainitut tutkimukset esittivät myös 
hyvin samantyyppisiä ratkaisuja. Kaikissa tutkimuksissa on havaittavissa poli-
tiikkojen yhteensovittaminen olemassa olevaan käytäntöön, sekä henkilöstön 
huomiointi politiikkojen laadinnassa. Myös organisaation kulttuurin kehittä-
mistä pidettiin oleellisena osana politiikkojen jouhevaa omaksumista. 

2.4.2 Tietoturvallisuuden johtaminen 

Yksi suosituimpia malleja tietoturvallisuudessa on niin sanottu tietoturvalli-
suuden hallintamalli, joka on esitelty muun muassa ISO27001:2013 standardis-
sa. Käytännössä hallintamalli on omanlaisensa tulkinta tietoturvallisuuden 
elinkaaresta. Tietoturvallisuudella on elinkaari, koska se, mitä on tänään, ei 
välttämättä ole huomenna samoin. Maailma on jatkuvassa muutoksessa ihmis-
ten itsensä johdosta. Tarpeet muuttuvat, niihin liittyvät haasteet muuttuvat ja 
sitä kautta myös niitä tukeva teknologia ja riskit muuttuvat. (Iyengar, 2009). 
Tietoturvallisuuden elinkaari on esitetty Kuviossa 2. 

 
Kuvio 2 - Tietoturvallisuuden elinkaari (Mukailtu lähteistä ISO27001, 2013; Iyengar, 2009) 

Tietoturvallisuuden suunnittelu lähtee aina liiketoiminnan ymmärtämisestä. 
Ensin tulee ymmärtää liiketoiminnan luonne, organisaation koko, henkilöstön 
määrä, organisaation struktuuri, roolit ja vastuut, päämäärät ja tavoitteet. Liike-
toiminta käyttää IT:tä saavuttaakseen strategiset päämääränsä ja tavoitteensa. 
Sen vuoksi IT:n päämäärien tulee olla määritelty liiketoiminnan päämäärien 
mukaisesti. Näistä päämääristä voidaan lopulta muodostaa päämääriä tukevia 
IT-prosesseja. Tähän toimintaan liittyy tässä kohdin eri kriteeristöjen muodos-
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taminen, joista esimerkkeinä tietoturvallisuuden luottamuksellisuus, eheys ja 
saatavuus, jotka kohdistuvat tietoteknisiin resursseihin, kuten ihmisiin, appli-
kaatioihin, infrastruktuuriin, sekä IT prosesseja käyttävään tietoon. Näiden kar-
toituksen, implementoinnin, monitoroinnin ja katselmoinnin sanotaan olevan 
IT:n kohdentamista. (Iyengar, 2009) 

Sisäisten vaatimusten, kuten liiketoiminnan tarpeiden lisäksi organisaati-
on tietoturvallisuuteen vaikuttavat jo aiemmin mainitut muutokset ympäröi-
vässä maailmassa. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi uusi lainsäädäntö 
tai hyökkäystavat. Myös nämä ulkoiset vaatimukset muodostavat erilaisia ris-
kejä organisaatioille. Kaikki riskit tulee arvioida osana jatkuvaa tietoturvalli-
suuden elinkaarta. Riskien arviointi tarkoittaa riskien tunnistamista, sekä nii-
den arvottamista perustuen niiden todennäköisyyteen ja arvioituun vaikutuk-
seen, mikäli riski konkretisoituu (Raggad, 2010; Iyengar, 2009). Sen tavoitteena 
on mitata ja hallita riskejä, sekä toimia kommunikaatiovälineenä IT:n ja johdon 
välillä (Baskerville, 1991; Siponen & Willison, 2009). Riskien mittaaminen on 
kuitenkin hyvin subjektiivista, perustuen lähinnä riskiä arvioivan tahon ym-
märrykseen aiheesta ja riskistä. Kuitenkin se on huomattavasti parempi keino 
kommunikaatiovälineenä, kuin vaihtoehtoiset tarjolla olevat menetelmät (Bas-
kerville, 1991).  

Tämä riskien arviointi ulotetaan koskemaan kaikkea IT-omaisuutta kan-
nettavista tietokoneista reitittimiin ja palvelimiin yksitellen, jotta jokaisen yksit-
täisen IT-omaisuuden riski saadaan arvioitua. Riskejä arvioitaessa tulee ymmär-
tää, että kaikkien riskien tunnistaminen ja priorisointi on mahdotonta, jolloin 
myös tietoturvallisuuteen saattaa jäädä aukkoja (Savola ym., 2012). Onkin tär-
keää, että riskienarviointi toteutetaan riski- ja toimintaympäristöä hyvin tunte-
vien henkilöiden toimesta. Mahdollisten aukkojen tunnistamisessa tulee seurata 
IT-ympäristössä tapahtumia poikkeamia, jolloin esiin saattaa nousta uusia, 
aiemmin tunnistamattomia riskejä.  

Riskien arvioinnin jälkeen aloitetaan riskien hoitaminen, jolla pyritään lie-
ventämään riskin todennäköisyyttä tai vaikutusta (Iyengar, 2009). Tietoturvalli-
suudessa näistä toimista käytetään nimitystä tietoturvakontrolli. Muun muassa 
ISO27002 -standardi sisältää kattavaa listausta mahdollisista organisaation tie-
toturvakontrolleista (ISO27002, 2013). Kun kontrollit on suunniteltu, ne imple-
mentoidaan organisaation ”riskinälän” perusteella, keskittyen sellaisten riskien 
lieventämiseen, jotka ovat liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisia 
(Iyengar, 2009). Kontrollien osalta tulee huomata, että ne eivät ole samanarvoi-
sia, vaan jollain kontrollilla saattaa olla suurempi painoarvo jonkin riskin lie-
ventämisessä. Näitä kontrolleja saatetaan kutsua nimellä avainkontrolli. 

Tässä vaiheessa elinkaarta päästään tämän tutkimuksen kannalta oleelli-
simpaan osioon, jota kuitenkin useassa organisaatiossa laiminlyödään. Kun ris-
kille on olemassa kontrolli, voidaan katsoa, että riski on vähentynyt kontrollista 
riippuen tietyn verran. Kuitenkin tämän riskin vähentyminen riippuu siitä, 
toimiiko kontrolli oletetulla tavalla. Kontrollin toimivuutta arvioidessa puhu-
taankin kolmesta eri näkökulmasta: oikeellisuudesta, tehokkuudesta ja vaikut-
tavuudesta (Savola, 2008). Näiden tarkemmat määritelmät esitellään myöhem-
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min luvussa 3.1, jossa käsitellään tarkemmin mittaamista. Kuten tästä voidaan 
päätellä, tietoturvallisuuden hallinnan tärkeä osa-alue on mittaaminen, jolla 
varmistutaan siitä, että riskeille asetetut kontrollit toimivat. Tämä tarkoittaa 
sitä, että jokaiselle kontrollille asetetaan mittari, jolla seurataan kontrollin toi-
mivuutta (Iyengar, 2009). Kontrollin toimivuuden mittaaminen on tärkeää, sillä 
se vaikuttaa suoraan todelliseen riskitasoon, sekä auttaa allokoimaan rajoitettu-
ja resursseja oikeisiin kontrolleihin. Ei ole siis järkevää sijoittaa rahaa esimerkik-
si haittaohjelmien torjunnan työkaluun, joka ei pysty tunnistamaan suurinta 
osaa haittaohjelmista. Toisaalta mikäli tätä ei mittaamalla tunnisteta, voidaan 
olettaa, että haittaohjelman jäännösriski on oikeasti korkeampi, kuin alun perin 
haittaohjelman torjunnan työkalua implementoitaessa arvioitiin. Tämä ilmenee 
mahdollisesti myöhemmin suurempina kuluina, kun IT-omaisuuden saatavuus, 
eheys tai luottamuksellisuus on vaarantunut. 

Mikäli tunnistetaan, ettei kontrolli toimi toivotulla tavalla, se aiheuttaa 
tarpeen riskin ja sen kontrollin uudelleenarvioinnille (Muutosten tunnistami-
nen). Lisäksi muutos sisäisissä tai ulkoisissa riskeissä aiheuttaa arviointiproses-
sin aloituksen. Siispä tietoturvallisuuden hallintamallia voidaankin kutsua jat-
kuvaksi, itseään kehittäväksi, prosessiksi, joka tukeutuu vahvasti mittaamiseen 
ja seurantaan oman kehittymisensä taustavoimana. Siispä näiden mittareiden 
tunnistaminen ja implementointi organisaatiokontekstissa on ensiarvoisen tär-
keää. 

Vaikka tietoturvallisuuden hallintamalli perustuukin standardeihin, sen 
implementointi eri kokoisiin organisaatioihin voi olla hankalaa organisaatioi-
den monimuotoisuuden vuoksi. Lisäksi standardin määrittelemien kontrollien 
(kiistattomasta) toimivuudesta ei ole julkisesti saatavilla kattavaa empiiristä 
tutkimusnäyttöä. Tulosten puute siten horjuttaa standardien perustelemaa käsi-
tystä parhaista käytännöistä. (Siponen & Willison, 2009)  
Vaikka standardien käytänteille on esitetty perusteltua kritiikkiä, ei niille ole 
olemassa kehittyneempiä vaihtoehtoja. Tietoturvallisuuden tutkimus sisältää 
laajan skaalan erilaisia empiirisesti tuettuja teorioita, mutta vaikka tietoturvalli-
suudesta on tutkimusta yli 30 vuoden ajalta, eivät ne ole onnistuneet peruste-
lemaan miksi vaihtoehtoiset lähestymistavat olisivat parempia, kuin standardit 
tai jopa tietoturva-ammattilaisten suunnittelemat omat ratkaisut. Syynä tähän 
voi olla, etteivät niiden tutkimusasetelmat useinkaan vertaile esitettyjä ratkaisu-
ja parhaisiin käytäntöihin tai muihin kilpaileviin teorioihin. (Siponen & Basker-
ville, 2018) 
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3 TIETOTURVALLISUUDEN MITTAAMINEN 

Tutkielman tässä luvussa esitellään mitä tietoturvallisuuden mittaamisella tar-
koitetaan. Luvussa otetaan lisäksi kantaa siihen mitä asioita tietoturvallisuudes-
sa mitataan, miksi sitä mitataan ja mitä haasteita mittaamisessa on. 

3.1 Tietoturvallisuuden mittarit 

Mittaaminen mielletään tiedon ja motivaation lähteenä. Muun muassa Maxwell 
on todennut, että mittaaminen on tietoa (engl. to measure is to know). Mutta 
millaisia numeroita kaipaamme? Me tarvitsemme numeroita, jotka kertovat 
tarinan ja jotka kertovat meille jotain, joka auttaa meitä suuntaamaan haluttuun 
suuntaan - ei pelkästään dokumentoimaan mistä olemme tulleet. Tämä tutkiel-
ma käsittelee mittaamista tietoturvallisuuden riskienhallinnan näkökulmasta. 
Tietoturvallisuuden mittarit ovat riskienhallinnan palvelijoita – ja riskienhallin-
ta on päätöksentekoa, jonka tarkoituksena on lieventää, estää tai hyväksyä tieto-
turvariskejä (Jaquith, 2007; Savola 2007). Tämän vuoksi suurin osa mittareista 
ovat lopultakin riskienhallintaan liitettyjä suoraan tai epäsuorasti. Tästä syystä 
olemme siis kiinnostuneita mittareista, jotka tukevat riskienhallinnan päätök-
sentekoa riskin hallitsemiseksi. Tietoturvallisuuden riskienhallinta tarkoittaa 
käytännössä toimia, joilla voidaan siirtää todennäköisyyksiä puolellemme. 
Näiden todennäköisyyksien siirtäminen tarkoittaa todennäköisyyden ymmär-
tämistä ja niiden muutoksen tunnistamista tekemiemme toimien seurauksena, 
mikä voidaan saavuttaa mittaamisen avulla. (Jaquith, 2007) 

Varsinkin nyt, kun tietoturvallisuuteen investoidaan rahaa enemmän kuin 
koskaan (Gartner, 2017), olisi hyvä pysähtyä miettimään ratkaisevatko suuret 
investointimäärät tietoturvallisuuden ongelmat. Jos kyseessä olisi asevarustelu, 
hyvät voittavat, koska he voivat kuluttaa enemmän kuin vastustaja. Fyysisessä 
maailmassa tämä voikin olla totta, mutta tietoturvallisuuden alalla asiat toimi-
vat toisin. Digitaalisessa maailmassa suojautumisen haastavuus riippuu hyök-
käysmenetelmien määrästä suhteutettuna suojattavan järjestelmän monimut-
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kaisuuteen. Ja järjestelmien monimutkaisuudesta johtuen hyökkääjien on mah-
dollista luoda uusia hyökkäysmenetelmiä loputtomasti. Siksi loputon investoin-
ti ei toimi tietoturvallisuuden osalta, vaan se saattaisi aiheuttaa esteen omai-
suuden kartuttamiselle, joka on monien yritysten olemassaolon tarkoitus. Tästä 
syystä tietoturvallisuuden tärkeimpiä tehtäviä, on saavuttaa riittävä tietoturval-
lisuuden taso suhteessa sijoitettuun pääomaan. Tästä tarkoituksesta käytetään 
nimitystä tietoturvallisuuden vaikuttavuus ja sitä käsitellään tarkemmin myö-
hemmin tässä luvussa. Tietoturvallisuuden vaikuttavuus ja sen analysointi saa 
lähtökohtansa mittaamisesta. Eikä ole suurempaa tarvetta tietoturvallisuuden 
alalla, kuin määritelmät siitä mitä mitataan ja mittaaminen näitä määritelmiä 
vasten. (Jaquith, 2007) 

Mutta mikä on tietoturvallisuuden mittari? Brotbyn (2009) mukaan tieto-
turvamittari kuvaa tietoturvallisuuden tason suhteessa määriteltyyn tarkistus-
pisteeseen, sekä antaa informaatiota tietoturvallisuuden päätöksenteon tueksi 
(ks. Salmela, 2013; Savola, 2008). Jaquithin (2007) mukaan taas mittareiden 
päämääränä on kvantifioida dataa helpottamaan ymmärrystä. Lisäksi lähdeai-
neistoon tutustuttaessa törmättiin useisiin muihin mittarin määritelmiin. Onkin 
selvää, että mittareille ei ole olemassa yhtä selkeää määritelmää, vaikkakin ne 
kaikki ovat hyvin samankaltaisia. Tietoturvallisuuden mittari -termi on joiden-
kin tutkijoiden mukaan jopa hämäävä, sillä aiheen monimutkaisuus, rajoitettu 
havainnointikyky ja tietoturvallisuuden riskien tunnistamisen vaikeus tekevät 
termin ”tietoturvallisuus” mittaamisesta mahdotonta. Yleisesti puhuttaessa 
esimerkiksi tietoturvallisuuden tasosta, viitataan oikeastaan tietoturvallisuuden 
eri kontrollien ja tietoturvallisuuden ratkaisujen tehokkuuteen. (Savola, 
Frühwirth & Pietikäinen, 2012) Kuvitellaan esimerkiksi mittari, joka kertoo, 
kuinka monta haittaohjelmaa organisaation ympäristöstä on löytynyt tietyllä 
ajanjaksolla. Tietoturvapäällikkö päättää hankkia ulkoiselta palveluntarjoajalta 
palomuuripalvelun, jonka implementoinnin jälkeen haittaohjelmien määrä 
aiemman mittarin mukaan väheni organisaatiossa 20 %:lla. Yllä oleva esimerkki 
pyrkii havainnollistamaan, että mittari tarjosi enemmänkin tietoa tietoturvalli-
suuden ratkaisujen tehokkuudesta, eikä varsinaisesti yleisestä tietoturvallisuu-
den tasosta, vaikkakin voidaan tämän mittarin tulosten perusteella päätellä, että 
tietoturvallisuuden taso on mahdollisesti parantunut. Samalla se toimi johdon 
päätöksenteon tukena, jolla voitiin perustella palomuurin hankintaa. Toisaalta 
tietoturvakontekstissa on myös tärkeää pohtia mittareiden raportoimien muu-
tosten syitä: Onko muutos johtunut onnistuneesta palomuurin toiminnasta, vai 
jääkö joitakin haittaohjelmia huomaamatta? Tämä pohdinta onkin olennainen 
osa tietoturvallisuuden mittareiden tulkintaa ja siihen liittyy vahvasti luottamus 
mittareihin. 

Toisaalta Savola ym. (2012) painottavat, ettei mitattavan datan tarvitse olla 
täydellistä, kunhan se tarjoaa tarvittavan tiedon, on pääosiltaan totta ja mitatta-
vissa käytännössä. He painottavatkin enemmän luottamusta mittariin, joka 
määrittyy mittarin luojan näkemyksestä siihen, tuottaako mittari sitä tietoa, jota 
varten se luotiin. Tämä luottamus mittareihin vaikuttaa lopulta myös aiemmin 
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tietoturvallisuuden määritelmässä esiteltyyn varmuuden tunteeseen siitä, että 
riskit ja kontrollit ovat tasapainossa.  

Savola ym. (2012) määrittelivät tietoturvallisuuden mittaamisen konseptit 
erinomaisesti Taulukossa 2. Tietoturvatavoitteet ovat tietoturvapolitiikan ja uh-
kien perusteella määritelty tahtotila tietylle ajanjaksolle. Tämän perusteella tie-
toturvatavoitteista kootaan konkreettisia vaatimuksia, jotka tietoturvallisuuden 
tulisi täyttää. Tietoturvakontrollit ovat niitä konkreettisia toimia, joilla tietotur-
vavaatimukset organisaatioissa täytetään. Tietoturvallisuuden oikeellisuus, te-
hokkuus ja vaikuttavuus ovat niitä tavoitetiloja, jotka ylempänä mainittujen 
tietoturvallisuuden tavoitteiden, vaatimusten ja kontrollien osalta mittareilla 
pyritään täyttämään. 

Taulukko 2 - Tietoturvamittareiden konseptit (Mukailtu lähteestä Savola ym., 2012) 

Konsepti Selitys Lähteet (ks. Savola 
ym., 2012 s. 1682) 

Tietoturvatavoite Ylätason lausunto tahdosta vastata tunnis-
tettuun uhkaan ja/tai täyttää tunnistetut 
tietoturvapolitiikan vaatimukset. 
 

[ISO/IEC 15408]  
 

Tietoturvavaatimus Vaatimus, jonka tarkoituksena on konkre-
tisoida tietoturvatavoitteen saavuttaminen. 
 

[ISO/IEC 15408]  
 

Tietoturvakontrolli Tekninen, hallinnollinen tai vastaava tapa, 
jolla hallitaan tunnistettua riskiä. 
 

[ISO/IEC 27000]  
 

Tietoturvallisuuden 
oikeellisuus 

Varmuus siitä, että tietoturvakontrollit on 
implementoitu oikein ja että järjestelmä, 
sen komponentit, rajapinnat ja prosessoitu 
data vastaavat tietoturvavaatimuksia. 
 

[Savola 2009],  
[Jansen 2009]  
 

Tietoturvallisuuden 
tehokkuus 

Varmuus siitä, että asetetut tietoturvata-
voitteet on saavutettu ja mitattavan koh-
teen riskit on lievennetty sille ennalta mää-
ritellylle tasolle. 

[Savola 2009],  
[Jansen 2009],  
[ITSEC 1991] 
 
 

Tietoturvallisuuden 
vaikuttavuus 

Varmuus siitä, että riittävä tietoturvalli-
suuden laatu on saavutettu resurssien, ajan 
ja kulujen rajoissa. 
 

[Savola 2008],  
[ITSEC 1991] 
 

 
Kuten taulukossa 2 on esitelty, tietoturvallisuuden kontrollien toimivuuden 
mittaaminen perustuu kolmeen tarkastelukulmaan: oikeellisuuteen, tehokkuu-
teen ja vaikuttavuuteen. Kun riskeistä on johdettu tietoturvatavoitteet ja im-
plementoitavat kontrollit, tulee kontrollien oikeellisuutta arvioida. Oikeellisuut-
ta arvioidessa kiinnitetään huomiota siihen, että tietoturvakontrollit on imple-
mentoitu oikein. Oikeellisuus on korkeammalla tasolla ajatellen vaikuttavuu-
den mahdollistaja, joka ilmenee muun muassa konfiguraation oikeellisuutena, 
kontrollien implementointina, sekä riittävinä testausaktiviteetteina (Savola ym., 
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2012). Edellistä palomuuriesimerkkiä käyttäen voidaan esimerkiksi varmistaa, 
että palomuurin konfiguraatio on oikea ja se kattaa koko sille määritellyn tieto-
verkon. Kontrollin tehokkuutta arvioitaessa pyritään varmistamaan, että kont-
rolli todellisuudessa lieventää riskiä, jolle se on kohdistettu (Savola ym., 2012). 
Palomuuriesimerkkiä käyttäen mittarina tehokkuuden varmistamiseksi voi-
daan käyttää muun muassa palomuurilokien raportointia tai jo mainittua hait-
taohjelmatapausten määrää. Mitä useampi mittari tuottaa toisiaan tukevaa in-
formaatiota, sen varmemmin voidaan myös varmistaa kontrollin tehokkuus. 
Vaikuttavuuden arvioinnin osalta kontrollia arvioidaan usein siihen kohdistet-
tuja resursseja, aikaa ja kuluja tarkastellen (Savola ym., 2012). Yhdessä nämä 
näkökulmat tuottavat tietoturvallisuudesta vastaaville henkilöille näkymän 
kontrollin toimivuudesta, jolloin voidaan arvioida, mikäli kontrollia tulisi 
muuttaa ja aloittaa luvussa 2.4.2 esitelty arviointiprosessi uudelleen. 

Tietoturvallisuuden mittareiden perimmäinen tarkoitus on arvioida tär-
keimpien prosessien ja menetelmien toimivuutta. Mittaamisen tavoitteena on-
kin saada mahdollisimman aikaisin viitteitä epäkohdista ja virheistä näissä pro-
sesseissa ja menetelmissä, sekä niiden seurauksista. (Brotby, 2009; Savola, 2008) 
Tietoturvallisuuden kontekstissa näiden mittareiden merkitys on tärkeä, sillä ne 
pystyvät usein osoittamaan mahdolliset heikkoudet organisaation tietojenkäsit-
telyssä ja mahdollistamaan varmuuden tunteen syntymisen kontrollien toimi-
vuudesta. 

3.2 Tietoturvallisuuden mittaamisen osa-alueet 

Tietoturvallisuuden mittarit voidaan jakaa useisiin eri tyyppeihin. Useat tutki-
mukset määrittelevät tietoturvallisuuden mittareita hyvin teknisiin ympäristöi-
hin, teknisten henkilöiden käytettäväksi (Patriciu, Priescu & Nicolaescu, 2006; 
LeMay, Ford, Keefe, Sanders & Muehrcke, 2011). Tietoturvallisuuden alan laa-
juuden huomioon ottaen on huomioitavaa aihealueen tutkimusten keskittyvän 
huomattavalta osin tekniseen näkökulmaan, mikä saattaa johtua tietoturvalli-
suuden leimasta näkymättömänä, tietoteknisenä toimintona (Renaud & 
Goucher, 2014; Furnell & Clarke, 2012).  

Teknisten mittareiden lisäksi on olemassa mittareita, jotka on tarkoitettu 
prosessien ja toimintojen tehokkuuden seuraamiseksi. Nämä määritellään pää-
osin johtamisen mittareiksi. Kolmantena mittarina on ns. operationaaliset mitta-
rit. Savola (2007; 2008) ja myöhemmin Salmela (2013) määrittelivät kuviossa 3 
tarkemmin esitellyt mittarityypit, joissa nämä kolme tasoa on esitetty tietotur-
vallisuuden johtamisen mittareina. Nämä kolme osa-aluetta ovat suhteellisen 
hyvin tunnustettuja tietoturvallisuuden mittaamisen tutkimuksen saralla. 
Muun muassa U.S. National Institute of Information Standards and Technology 
(NIST) on määritellyt oman taksonomiansa näiden kolmen mukaisesti, jonka 
lisäksi ne sisältävät useita alakategorioita (Swanson, 2001).  
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Kuvio 3 - Tietoturvallisuuden mittareiden taksonomia (Mukailtu lähteistä Savola, 2007; 
Savola 2008; Salmela, 2013) 

Ylimpänä kuviossa on liiketoiminnalliset mittarit, joiden tulee perustua organi-
saation liiketoiminnan asettamiin tavoitteisiin. Liiketoiminnallisia mittareita 
ovat muun muassa ROI (Return of investment), eli tietoturvallisuuteen sijoite-
tun rahan tuoma vuosittainen lisäarvo (Blakley, 2001). (Savola, 2008) 

Kuten kuviosta 3 voidaan päätellä, johtamisen mittarit, sekä operatiiviset 
ja tekniset mittarit kuuluvat Savolan (2007; 2008) taksonomiassa tietoturvalli-
suuden johtamisen mittareihin, joka on osa suurempaa liiketoiminnallisten mit-
tareiden kategoriaa. Johtamisen mittarit on jaoteltu Savolan (2007) taksonomi-
assa kolmeen alakategoriaan: Tietoturvallisuuden hallintaohjelmaan, tietoris-
keihin, sekä resurssien ja tietoturvatietoisuuden hallintaan. Tietoturvallisuuden 
hallintaohjelmaan kuuluvat mittarit ovat tyypillisesti tietoturvallisuuden joh-
tamiseen liittyvien ohjelmien ja prosessien arviointia. Näitä ohjelmia ja proses-
seja ovat muun muassa tietoturvakontrollit, suunnitelmat, ohjeistukset, sekä 
organisaation sertifiointi ja akkreditointiaktiviteetit. Tietoriskien kategoriaan 
liittyvät pääosin tietoturvallisuuteen liittyvien riskien mittarit. Resurssien ja 
tietoturvatietoisuuden hallinnan mittareihin voidaan lukea muun muassa kou-
lutusaktiviteettien ja tietoturvatietoisuuden kyselyiden seuranta. (Savola, 2007; 
Savola, 2008) 

Operatiiviset mittarit ovat kiinnostuneita varsinkin operatiivisten tietotur-
vatehtävien tai kontrollien tehokkuudesta ja herkkyydestä. Herkkyyden mitta-
rit arvioivat infrastruktuurin uhkia ja haavoittuvuuksia omissa ympäristöissään. 
Operatiiviset mittarit keskittyvätkin pääasiassa muun muassa tietoturvatapah-
tumiin vastaamisen, ohjelmistojen ja laitteistojen ylläpidon ja verkkolaitteiden 
ylläpidon seuraamisesta. (Savola, 2007; Savola, 2008) 

Teknisten mittareiden tarkoituksena on arvioida teknisten tuotteiden ja 
järjestelmien tietoturvallisuutta, sekä teknisiä tietoturvakontrolleja. Tekninen 
käyttövarmuus, turvallisuus ja luottamus voivat olla muun muassa mittareita 
tuotteen elinkaaren hallinnan seurantaan. (Savola, 2007; Savola, 2008) 
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3.3 Millainen on hyvä mittari? 

Tietoturvallisuuden mittareiden universumi on hyvin laaja, johtuen standardoi-
tujen mittarien puutteesta. Tietoturvallisuuden mittaamisesta puuttuvat yleises-
ti käytössä olevat, toistensa kanssa vertailtavissa olevat mittarit. Tämä aiheuttaa 
sen, että on hankalaa saada vertailtavissa olevaa aineistoa niin sanottuun 
benchmarkkaukseen, jolloin ei voida vertailla muun muassa yrityksen tietotur-
vallisuuden tehokkuutta muihin yrityksiin nähden. Kuitenkin tällaisten vertai-
luarvojen tärkeys on huomattu myös tietoturvallisuuden mittaamisen kirjalli-
suudessa, sekä työelämässä (Jaquith, 2007). On siis erittäin yleistä, että organi-
saatiot keksivät mittareiden osalta pyörän uudestaan, saadakseen relevanttia 
dataa omien tietoturvatavoitteidensa saavuttamisesta - mikäli mittaamista siis 
ylipäätään lähdetään organisaatiossa harjoittamaan. 

Monet standardit ja kirjallisuus ovat pyrkineet esittämään esimerkkimitta-
reita organisaatioille. Muun muassa Brotby & Hinson (2016) esittelevät kirjas-
saan jopa 150 erilaista tietoturvallisuuden mittaria, jotka on osoitettu organisaa-
tion eri toimijoille, kuten toimitusjohtajalle, tietohallintojohtajalle ja tietoturva-
päällikölle. Toinen yleinen mittareiden lähde on Center for Internet Security 
(CIS), joka on määritellyt kahdellekymmenelle kriittisimmälle kontrollille omat 
mittarinsa (CIS, 2018). Lisäksi mittareiden osalta on tehty viime aikoina myös 
jonkin verran uuttaa tutkimusta, joka on kohdistunut muun muassa menetel-
miin (Mazur, Ksiezopolski & Kotulski, 2014) ja erilaisiin mittaamisen viiteke-
hyksiin (Feddersen ym., 2015).  

Johtuen kuitenkin organisaatioiden haluttomuudesta käyttää jo tunnettuja 
tietoturvallisuuden mittareita, johtui se sitten niiden sopimattomuudesta käyt-
tötarkoitukseen tai jostain muusta syystä, ovat useat tutkimukset ja standardit 
jättäneet tietoturvallisuuden mittareiden määrittelyn organisaatioiden omille 
harteille. Sen sijaan, että nämä tarjoaisivat jo valmiita mittareita organisaatioi-
den käyttöön, ne pyrkivät vain määrittelemään hyvän tietoturvallisuuden mit-
tarin ominaispiirteet tai sellaisen määrittelyssä käytettävän prosessin. Brotby & 
Hinson (2016) määrittelevät hyvän tietoturvallisuuden mittarin olevan enna-
koiva, relevantti, toimintakelpoinen, aito, merkityksellinen, tarkka, ajallinen, 
itsenäinen ja edullinen (”PRAGMATIC”). Jelenin (2000) mukaan hyvä mittari 
on spesifinen, mitattava, saavutettava, toistettava ja ajasta riippuvainen 
(”SMART”). Jaquith (2007) taas tunnistaa hyvän mittarin ominaisuuksiksi en-
sinnäkin helpon selitettävyyden ja mittaamisen. Toiseksi hyvä mittari käsittelee 
aikaa, rahaa, tai joitain näistä johdettuja lukuja. Kolmanneksi hyvät mittarit an-
tavat vapaasti vertailuarvoja ”benchmarkkaukseen”. Kun jokainen aiheen tutki-
ja tai standardi antaa oman näkemyksensä hyvän mittarin ominaisuuksista, on 
konsensusta hankala saavuttaa. Onkin varmasti tutkijasta tai käyttäjästä riippu-
vaista mitä mittarin ominaisuuksia hän painottaa arvioidessaan mittaria – joil-
lekin toimijoille esimerkiksi ennakoitavuudella voi olla enemmän painoarvoa, 
kuin vaikkapa tarkkuudella, jolloin mittarin ennakoivien ominaisuuksien mer-
kitys kyseisen organisaation kontekstissa kasvaa. 
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Tämän tutkimuksen näkökulmasta emme ota kantaa varsinaisesti hyvän 
tietoturvamittarin määritelmään, sillä hyvä tietoturvamittari on konteksti- ja 
lukijariippuvainen. Sen sijaan pyrimme tunnistamaan sellaiset mittarin ominai-
suudet ja tietotyypit, joilla mittarin ”hyvyyttä” voidaan arvioida ja jotka ovat 
olennaisia tietoja uusien mittareiden kehityksessä. Tällaisia tietoja ovat muun 
muassa mittarin lähde, siihen liittyvän tiedon tarve, sekä mittaamisen aikaväli 
tai intervallit. Jotta mittari voidaan dokumentoida mahdollisimman kattavasti, 
on lähdemateriaalista tunnistettu tällaiset tietotyypit. ISO27004 (2016) määritte-
lemät tietotyypit sopivat tutkimuksen tarkoitukseen, sillä se mukailee jo tutki-
muksen luvussa 2.4.2 esiteltyä tietoturvallisuuden hallintamallia ja sen mittaa-
misen tarpeita. Taulukossa 3 on esitelty nämä tietotyypit tarkemmin, kuten 
ISO27004 (2016) ne määrittelee. Taulukossa 3 on korvattu mittarin ID, merkin-
nällä luokka, joka selitetään taulukossa tarkemmin, ja joka pohjautuu Savolan 
(2007; 2008) tietoturvallisuuden mittareiden taksonomian linkittämiseen mitta-
reihin. Tulee myös huomata, ettei taulukko seuraa täysin ISO27004 (2016) mu-
kaisia tietotyyppejä, vaan siinä olevat tietotyypit on arvioitu tutkimuksen kan-
nalta oleellisiin tietotyyppeihin tutkijan ja kirjallisuuden kiinnostusten mukai-
sesti. Muun muassa mittaamisesta vastuussa olevan henkilön nimeämisen ei 
koettu olevan oleellinen tutkimuksessa, sillä usein mittaamisesta vastuussa ole-
va henkilö riippuu organisaatiorakenteesta – joissain organisaatioissa se voi olla 
tietoturvapäällikkö ja joissain muissa tehtävää hoitaa esimerkiksi asiaan pereh-
tynyt analysoija. Myöskään implementaation todistelun ei koettu olevan merki-
tyksellinen tämän tutkimuksen osalta, sillä tutkimus olettaa näiden toimien ta-
pahtuvan organisaatioiden itsensä määrittelemän prosessin mukaisesti. 

Taulukko 3 - Tietoturvallisuuden mittareiden tietotyypit (Mukailtu lähteestä Savola, 2007 ja 
ISO27004, 2016) 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka ISO27004 määrittelee aluksi spesifin mittarin ID:n, joka on taulukossa 

korvattu Luokalla. ID ei palvele tämän tutkimuksen osalta mitään spesifiä 
tarkoitusta, joten se päätettiin jättää kokonaan pois. Luokka viittaa Savo-
lan (2007) taksonomiasta tuttuihin tietoturvallisuuden mittareiden luokit-
teluun. Tutkimuksessa jokaiselle mittarille on pyritty löytämään paikka 
Savolan taksonomiasta. 

Tiedon tarve Tiedon tarve viittaa ylitsepääsemättömään tarpeeseen ymmärtää jotakin 
ilmiötä ja johon kyseisellä mittarilla pyritään löytämään vastauksia. 

Mittaustapa Mittaustapa, joka ilmaistaan yleensä termeillä, kuten ”prosentti”, ”nume-
ro”, ”esiintymistiheys”, tai ”keskiarvo” 

Laskentakaava Laskentakaava kertoo kuinka mittaria tulisi arvioida, laskea tai arvottaa. 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittaustulosten tulkinta on lisätty taulukkoon erillään ISO27004 standar-
din ohjeistuksesta. Tämän tietotyypin tarkoituksena on tuoda esille asian-
tuntijoiden näkemyksiä siitä, millaisia konkreettisia toimia mittarin tulok-
sista voidaan mahdollisesti johtaa. 

Säännöllisyys Keräämisen kestolla viitataan, kuinka usein mittaamista suoritetaan ja 
raportoidaan. Tulee huomioida, että voi olla perusteltua, että mittaamisen 
frekvenssejä on useita. 

Tietolähde Tietolähteellä tarkoitetaan lähdettä, josta tietoa mittariin kerätään. Poten-
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tiaalisia tietolähteitä ovat muun muassa tietokannat, seurantavälineet, 
kokouspöytäkirjat, hallintatyökalut, ulkoiset toimijat tai yksittäiset roolit. 

Formaatti Mittaustulosten esitystavalla viitataan, miten mittareiden tuloksia tulee 
kerätä ja raportoida. Näitä muotoja voivat olla esimerkiksi teksti, nume-
rot, grafiikka (ympyrädiagrammi, linjakaavio, pylväsdiagrammi tai vas-
taava), ”dashboard” tai vastaava esitysmuoto. 

 

3.4 Miksi tietoturvallisuutta mitataan? 

Tietoturvallisuuden mittaamista voidaan perustella samalla tavoin kuin mitä 
tahansa mittaamista. Kuten mitä tahansa muuta prosessia, ei tietoturvallisuu-
den prosessejakaan voida hallita, mikäli niitä ei voida mitata (Patriciu ym. 2006). 
Mittaaminen onkin olennainen johtamisen ja hallinnoinnin tukitoimi (Brotby, 
2009; ITIL, 2009). Patriciun ym. (2006), Savolan ym. (2012) ja Savolan (2007) 
mukaan tietoturvallisuuden mittaaminen edesauttaa organisaatioita ja tutki-
musta kuudesta syystä: 

• Nykyisen tietoturvallisuuden statuksen arvioimiseksi (Patriciu, 2006; Sa-
vola ym., 2012). 

• Käytettyjen resurssien optimoimiseksi (Savola ym., 2012). 

• Tietoturvakontrollien tai -ratkaisujen vertailemiseksi (Savola, 2007). 

• Operatiivisten käytäntöjen kehittämiseksi (Patriciu, 2006). 

• Organisaation tai tuotteen sertifioinniksi (Savola, 2007) 

• Tulevaisuuden tietoturvallisuuden tutkimuksen ohjaamiseksi (Patriciu, 
2006). 

Mittaamisella voidaan osoittaa organisaatioiden vaatimustenmukaisuus eri 
standardointi- ja akkreditointitilanteissa, jonka kautta se edistää uusien yhteis-
työsuhteiden luomista ja edesauttaa asiakkuuksien luomista (Jaquith, 2007). 
Lisäksi mittarit antavat organisaatioille keinon priorisoida uhkia, haavoittu-
vuuksia ja tieto-omaisuuteen kohdistuvia riskejä, joita ne kohtaavat yhä kehit-
tyvässä uhkaympäristössä. (Patriciu ym. 2006) 

Lopulta paine tietoturvallisuuden mittaamiseksi syntyy yläpuolelta, liike-
toiminnan ja johdon painostuksesta (Jaquith, 2007). Tiedon muuttuminen orga-
nisaatioiden tärkeimmäksi omaisuudeksi on aiheuttanut useissa organisaatiois-
sa turvallisuuden pääpainon muuttumisen yhä enemmän kriittisen liiketoimin-
tatiedon turvaamiseen. Tieto koetaan nykyisin monissa organisaatioissa koko 
organisaation kilpailukyvyn tärkeimpänä ylläpitäjänä. Sen avulla organisaatiot 
onnistuvat erottautumaan muista saman alan organisaatioista ja sen suojelemi-
sesta on tullut ensiarvoisen tärkeää. Tämä muutos ympäristössä aiheuttaa sen, 
että johto on yhä enemmän kiinnostunut siitä, miten tehokkaasti tietoturvalli-
suus pystyy näihin tieto-omaisuuden riskeihin vastaamaan ja mikä on tietotur-
vallisuuteen sijoitetun pääoman tuotto - parhaassa tapauksessa mittaamisen 
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avulla voidaan perustella tietoturvainvestointeja ja vertailla ratkaisujen hyötyjä 
liiketoiminnalle (Brotby, 2009). Mittareiden avulla voidaan siis vähentää tieto-
turvallisuuteen liittyvää epätietoisuutta ja kasvattaa varmuutta siitä, että tieto-
turvallisuuden prosessit pystyvät tukemaan liiketoiminnan tavoitteiden toteu-
tumista. 

Ehkä vähemmän tiedostettu hyöty tietoturvallisuuden mittaamisesta on se, 
että mittarit voivat parhaassa tapauksessa ohjata tietoturvallisuuden tavoittei-
den asettamista silloin, kun niitä ei ole aiemmin osattu määritellä (Kowalski, 
2011). Se on siis erinomainen työkalu tietoturvallisuuden kehittämiseksi ja kehi-
tyskohteiden tunnistamiseksi. Tähän liittyy myös ongelmien löytäminen mah-
dollisimman ajoissa, jolloin niihin vastaaminen on nopeaa ja tarkkaa. 

3.5 Haasteet tietoturvallisuuden mittaamisessa  

Tietoturvallisuuden tutkimus on verrattain nuori tutkimuksen ala nykyisessä 
liiketoimintakontekstissa. Sinällään muun muassa tietoturvallisuuteen liittyvä 
kryptografia on vanha tutkimuksen linja, jota on käytetty jo hyvin pitkään yk-
sinkertaisissa muodoissa - sen ensimmäiset muodot ovat olleet olemassa jo en-
nen ajanlaskumme alkua (Ekert, 1991).  Tietokoneiden ja teknistyneen tietojen-
käsittelyn seurauksena on tietoturvallisuuden merkitys kuitenkin kasvanut en-
tisaikoihin verrattuna. Esimerkiksi kryptografia liitettiin nykyiseen matematii-
kan ja tiedon tutkimukseen vasta 1940-luvulla (Ekert, 1991). 

Vastaavasti mittaamista on tutkittu jo pitkään muun muassa kauppatie-
teiden ja laadun mittaamisen aloilla. Nykyisiä ylemmän tason mittareita kaup-
patieteiden alalta ovat muun muassa Balanced Scorecard (BSC) (Kaplan & Nor-
ton, 1995).  

Vaikka tietoturvallisuus ja mittaaminen ovat verrattain jo kehittyneitä tut-
kimuksen aloja, on tietoturvallisuuden mittaaminen vielä vähän tutkittu aihe-
alue. Varsinkaan käytännön tasolle mittaamista ei ole vielä saatu vietyä (Savola 
ym., 2012). Useat tietoturvallisuuden mittarit ovat pyrkineet täyttämään aihe-
alueen kuilua. Näistä muutamia ovat muun muassa Trusted Computer System 
Evaluation Criteria (TCSEC), Information Technology Security Evaluation Cri-
teria (ITSEC), Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-
CMM), sekä Common Criteria. Kuitenkaan mikään edellä mainituista ei ole on-
nistunut saavuttamaan suurta suosiota (Jansen, 2010). Savolan (2007) mukaan 
tämä johtuu liiketoiminnan ja tietoturvallisuuden irrallisuudesta, jolloin liike-
toiminnan ja tietoturvallisuuden prosesseja käsitellään irrallisina kokonaisuuk-
sina. Irrallisuus saattaa johtua tietoturvan leimasta teknisenä alueena informaa-
tioteknologian osana (Savola, 2007). Vaikka tietoturvallisuuden ratkaisut ovat 
välillä teknisiä, kuuluu siihen myös paljon aihealueita, joiden mittaaminen ob-
jektiivisesti on hankalaa, ellei mahdotonta. Esimerkiksi skaalautuvuus, käytet-
tävyys ja monimutkaisuus ovat suhteellisen yksinkertaisia käsitteitä, joiden mit-
taaminen objektiivisesti on kuitenkin hankalaa.  Kairab (2004) nostaa myös tie-
toturvallisuuden hektisen luonteen aiemmin mainitun irrallisuuden syyksi: Tie-
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toturvapäälliköiden aika kuluu reaktiivisiin toimenpiteisiin, jolloin kokonai-
suudenhallinnalle ei jää riittävästi aikaa. 
Tietoturvallisuus on liiketoiminnan tukifunktio, jonka tulee integroitua olemas-
sa oleviin prosesseihin ja teknologioihin. Sen vuoksi useat tietoturvallisuuden 
ratkaisut ja niiden mittarit ovat organisaatiokohtaisia, eikä niitä välttämättä 
tahdota jakaa organisaation ulkopuolelle, jolloin hyvät kokemukset ja mittarit 
eivät leviä kovinkaan laajalle. Suurin osa olemassa olevasta kirjallisuudesta on-
kin keskittynyt pääasiassa määrittelemään, mikä tietoturvallisuuden mittari on 
ja mitä kriteereitä hyvällä mittarilla on, eikä varsinaisia, käytännössä toimivia 
mittareita, ole tähän mennessä jaettu laajasti (Jansen, 2010)..  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Yleisesti tietoturvallisuuden tutkimuksessa on ollut havaittavissa, että tutki-
musten motivaattorina on jokin käytännön ongelma, eikä niinkään totuuden 
etsintä (Siponen & Baskerville, 2018). Tämänkin tutkimuksen motivaatio on 
osaltaan lähtöisin tietoturvallisuuden mittaamisen ongelmista, mutta ongelmia 
ei kuitenkaan pyritä ratkaisemaan tutkimuksen osana. Tutkimuksen tarkoituk-
sena ei siis ole ratkaista organisaatioiden polttavinta kysymystä siitä, millä to-
lalla tietoturvallisuus tällä hetkellä on tai miten sitä voidaan mitata, vaan keski-
tytään pikemminkin ymmärtämään millaisia keinoja organisaatiot ovat itse ke-
hitelleet kysymyksen ratkaisemiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 
siten tarkastella tietoturvallisuuden mittaamisen nykytilaa selvittämällä nykyi-
sin käytössä olevia mittareita. Pyrkimyksenä on perustella: 

• Millaisia tietoturvallisuuden mittareita suomalaisissa organisaa-
tioissa käytetään?  

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisella tutkimusstrategialla - käyttäen asiantunti-
jahaastatteluja tiedonkeruun ja analyysin menetelminä. Tuloksena on tarkoituk-
sena saada riittävän kattava määrä tietoturvallisuuden mittareita, jotka sijoite-
taan aiemmin esiteltyyn tietoturvallisuuden mittareiden taksonomiaan. Seuraa-
vissa alaluvuissa esitellään tarkemmin tutkimusmenetelmän valintaan johtanei-
ta syitä, sekä esitellään tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen tiedonkeruun ja 
analyysin vaiheita. 

4.1 Tutkimusstrategiana laadullinen tutkimus 

Arkikäsitys tieteellisestä tutkimuksesta pohjautuu pääasiassa luonnontieteisiin 
(Alasuutari, 2011). Muun muassa kvantitatiiviset lomaketutkimukset on miel-
letty pitkään vallalla oleviksi sosiaalitieteellisen tutkimuksen metodeiksi. Kui-
tenkaan kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät eivät aina sovellu kaikkeen tutki-
mukseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa suuri tutkimusyksiköiden joukko tai 
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tilastollinen yleistys ei ole tarpeen tai mahdollinen (Alasuutari, 2011). Alasuuta-
ri (2011) esittelee kirjassaan esimerkin tällaisesta tilanteesta muun muassa histo-
riallisen tutkimuksen saralla. Hänen mukaansa ei ole mahdollista konstruoida 
joidenkin muuttujien avulla historiallisia tilanteita, joissa toisissa talvisota on 
syttynyt ja toisissa taas ei. 

Yksinkertaistaen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen luonnetta, 
voidaan sanoa, että kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat sanoja, jot-
ka kuvailevat millaista dataa tutkimuksessa käytetään. Se millaista dataa käyte-
tään, riippuu tutkimuksen suunnitelmasta ja eri rajoista, joita tutkijat asettavat. 
Toisin sanoen kysymys tutkimuksen laadullisesta tai määrällisestä luonteesta 
riippuu hyvin paljon itse tutkimuskysymyksestä. (Shuttleworth & Wilson, 
2018). 

Tutkimuksen laadullista tai määrällistä luonnetta ei voida usein täysin ra-
jata. Karkeimmillaan laadullinen tutkimus voidaan ymmärtää aineiston ja ana-
lyysin muodon kuvaukseksi. Tällaiseen aineistoon voidaan kuitenkin soveltaa 
erilaisia lukutapoja, kuten esimerkiksi kvantitatiivisia. (Eskola & Suoranta, 
1998). Toisin sanoen esimerkiksi haastattelua voidaan käyttää sekä laadullisesti, 
että määrällisesti. Tutkimuksen menetelmällistä kenttää ei siten voida jakaa 
kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin menetelmiin, vaan voidaan puhua kahdesta 
eri tutkimuksen tekemistä tulkitsevasta ideaalimallista; yhtäältä luonnontieteel-
linen koeasetelma, toisaalta arvoituksen ratkaiseminen (Alasuutari, 2011). Ar-
voituksen ratkaiseminen on tuttu esimerkiksi salapoliisikertomuksista. Mikä 
tahansa yksittäisistä vihjeistä tai johtolangoista voi sopia kuvaamaan useitakin 
asioita, mutta mitä enemmän vihjeitä kertyy, sitä suuremmalla todennäköisyy-
dellä voidaan päätellä oikea ratkaisu. Jotta voidaan puhua puhtaasta laadulli-
sesta tutkimuksesta, tulee rajata pois kaikki sellaiset menetelmät, joissa litteroi-
tu haastattelu-, teksti- tai muu aineisto on koodattu ja se analysoidaan tilastolli-
silla menetelmillä. Sen sijaan analyysin tuloksia tulee käyttää tilastollisen ana-
lyysin tuloksiin rinnasteisina johtolankoina arvoituksen ratkaisemisessa. (Ala-
suutari, 2011). 

Koska tässä tutkimuksessa tutkimuskysymykset on aseteltu käsittelemään 
ilmiön piirteitä, joita voidaan tulkita temaattisesti, on luontaisempaa lähteä tut-
kimaan ilmiötä kvalitatiivisin keinoin. Valintaan vaikutti siis se, ettei viime ai-
koina ole tehty tutkimuksia, joissa kartoitetaan, millaisia hyviksi todettuja tieto-
turvallisuuden mittareita alalla käytetään. Yksinään kvantitatiivinen tutkimus 
ei pysty tarjoamaan riittävän tarkkoja yksityiskohtia käytettävistä mittareista, 
jolloin näiden tarkastelu jäisi tutkimuskysymyksen kannalta vajavaiseksi. 

4.2 Aineistonhankintamenetelmänä asiantuntijahaastattelu 

Tutkimusmenetelmät yleisesti jakavat mielipiteitä. Esimerkiksi Feyerabend 
(1975) on suhtautunut kriittisesti universaaleihin metodologisiin normeihin, 
sillä ne hänen mukaansa vain estävät luovuutta. Muun muassa monet luonnon-
tieteiden suurimmista läpimurroista eivät olisi toteutuneet, mikäli universaaleja 
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metodologioita olisi noudatettu kurinalaisesti. Tutkimusmenetelmien käytöllä 
on toisaalta hyötyjä, sillä ne auttavat tutkijoita julkaisemaan laadullisia tutki-
muksia, sekä tunnistamaan mahdollisia tapoja tutkimuksen toteuttamiselle eri 
konteksteissa. Erään näkemyksen mukaan tutkimusmenetelmien merkitys on 
kuitenkin ylikorostunut tietojärjestelmätieteen tutkimuksessa, sillä niiden oppi-
kirjamaista toteutusta käytetään usein arvioimaan tutkimusten laatua. 
(Holtkamp, Soliman & Siponen, 2019)  

Yleisesti tutkimuksen empiirinen toteutus alkaa usein aineiston keruulla. 
Kuten jo aiemmin todettiin, aineisto voi olla laadullista tai määrällistä. Laadulli-
sella aineistolla tarkoitetaan aineistoa, joka on tekstimuotoista. Esimerkkejä täl-
laisista aineistoista, ovat muun muassa haastattelut, havainnoinnit, henkilökoh-
taiset päiväkirjat, omaelämäkerrat, kirjeet, yleisönosastokirjoitukset, elokuvat, 
suorajakelumainokset, sekä muu tuotettu kirjallinen ja kuvallinen aineisto tai 
äänimateriaali (Eskola & Suoranta, 1998). 

Tässä tutkimuksessa tietoturvallisuuden mittareita tarkastellaan johtami-
sen kannalta asiantuntijahaastattelumenetelmin. Tapaustutkimuksessa asian-
tuntijahaastattelulla tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa haastateltavilta pyri-
tään hankkimaan tietoa tutkittavasta ilmiöstä tai prosessista (Ruusuvuori, Ni-
kander & Hyvärinen, 2010). Kiinnostuksen kohteena ei siis ole asiantuntija, 
vaan pikemminkin henkilöä haastatellaan sen tiedon vuoksi, jota hänellä olete-
taan olevan. Tutkimukseen valikoituikin tämän perusteella useita tietoturvalli-
suuden asiantuntijoita, jotka ovat käyttäneet käsiteltyjä mittareita omassa työs-
sään. He olivatkin siis kyseisten mittareiden ominaisuuksien ja toimivuuden 
asiantuntijoita. Asiantuntijoiden kokemus tietoturva-alalla vaihteli 6-30 vuoden 
välillä, keskiarvokokemuksen ollessa 16,2 vuotta. 

Asiantuntijahaastatteluita on yleisesti ottaen käytetty jonkin erityisen his-
toriallisen tapahtumakulun tutkimiseen, jolloin on ollut perusteltua, että haasta-
teltavat ovat henkilöitä, jotka ovat todistaneet tai olleet osallisina kyseisessä ta-
pahtumaketjussa (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010). Asiantuntijahaas-
tattelu eroaa muun muassa kulttuurintutkimuksen tavasta ajatella haastatelta-
vat oman elämänsä asiantuntijoina (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010). 
Toisin sanoen asiantuntijatutkimuksessa vastaajia on rajallinen joukko, jota ei 
voida helposti korvata. Tämä pätee myös tämän tutkimuksen haastateltaviin, 
sillä heillä on kokemusta läpikäytävien mittareiden käytöstä organisaatiossa ja 
he ovat siten parhaat henkilöt vastaamaan niihin liittyviin kysymyksiin. Vaikka 
tämä tutkimus ei varsinaisesti pyrikään selvittämään historiallista tapahtumaa, 
sopii asiantuntijahaastattelu hyvin tutkimuksen tietojenkeruutavaksi mittarei-
den monimuotoisuuden vuoksi. Moni perusperiaatteeltaan samankaltainen 
mittari voi olla toteutettu organisaatioissa hyvin eri tavoilla, eikä tutkimuksen 
tarkoituksena ole näiden erilaisuuksien vertailu. 

Asiantuntijahaastattelujen ominaispiirteenä voidaan tulkita olevan useat 
eri tiedonlähteet. On hyvin tavallista, että asiantuntijahaastattelujen rinnalla 
käytetään myös muuta dokumentaatiota, sekä jopa muiden asiantuntijahaastat-
telujen tuloksia toisaalta varmistamaan haastateltavan tiedon oikeellisuus, sekä 
toisaalta laajentamaan ymmärrystä käsiteltävästä aihealueesta. Lisäksi myös 
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asiantuntijan ja haastattelijan vuorovaikutus on korostetussa merkityksessä asi-
antuntijahaastatteluissa. Näiden ominaispiirteiden tarkoituksena on saavuttaa 
yhteisesti vuorovaikutuksessa tuotettuja faktoja. Dokumentaatio, haastateltavat, 
sekä tutkija estävät tai ainakin jarruttavat minkä tahansa esittämisen faktana. 
Analyysitilanteissa tämä tarkoittaa aineistojen, kuten haastatteluissa tuotetun 
informaation vertaamista muihin haastatteluihin ja dokumenttiaineistoon. 

Asiantuntijahaastatteluissa haastatteluaineiston keruu ja aineiston analyy-
si lomittuvat usein keskenään. Tämä johtuu siitä, että asiantuntijahaastatteluissa 
on tyypillistä räätälöidä haastattelurunko sen mukaan, ketä haastatellaan (Ruu-
suvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010). Tämä ilmenee usein haastatteluihin 
valmistautumalla - analysoimalla muuta dokumenttiaineistoa. Tämän tutki-
muksen aineistonkeruu aloitettiin muodostamalla viesti kohdeyrityksen työn-
tekijöille (Liite 1). Viestin tarkoituksena oli rekrytoida mahdollisimman useat 
vastaamaan ennalta luotuun avoimeen kyselyyn (Liite 2), tai lähettämään tutki-
jalle dokumentaatiota heidän käyttämistään mittareista. Tämän viestin perus-
teella 3 henkilöä lähetti materiaalia ja 4 henkilöä vastasi kyselyyn. Henkilöistä 2 
sekä lähetti materiaalia, että vastasi kyselyyn. Kuviossa 4 on esitelty pääpirteit-
täin tutkimuksen tiedonkeruuprosessi. 

 
Kuvio 4 - Tutkimuksen tiedonkeruuprosessi 

Asiantuntijahaastattelun menetelmää seuraten dokumentaatio ja kyselyiden 
vastaukset analysoitiin ja niistä muodostettiin jokaiselle haastateltavalle erik-
seen räätälöity haastattelurunko (esimerkki Liite 3). Tämä haastattelurunko 
koostui yleisistä, kaikilta kysyttävistä kysymyksistä, sekä heidän toimittamien-
sa vastausten ja dokumentaation perusteella koostetuista mittareista ja niiden 
yksityiskohdista. Mittareihin liittyvät yksityiskohdat oli jaoteltu pääasiassa 
ISO27004 -standardissa esitettyjen esimerkkimittareiden mukaisesti.  

Dokumentaation ja kyselyn vastausten analysoinnin syynä oli tunnistaa 
kysymyksiä, joita dokumentaatiosta ei ilmentynyt. Lisäksi huolellinen pohja-
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työn tekeminen edesauttoi sitä, että haastattelija pystyi osoittamaan asiantun-
temusta ja perehtyneisyyttä aiheeseen. Toinen syy huolelliselle pohjatyölle oli 
haastateltavien muistin rajat. Monet mittareiden yksityiskohdat olivat saatta-
neet unohtua siitä, kun mittareita oli alun perin suunniteltu. Muistiin palautta-
miseen auttavat mahdollisimman tarkat kysymykset, sekä muistin virkistäjät, 
kuten varsinaisen dokumentaation esittäminen haastattelussa alkuperäisessä 
muodossaan. Haastateltavia voi myös pyytää etukäteen tutustumaan oheisma-
teriaaliin. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010). Tämän tutkimuksen 
osalta haastatteluissa käytettiin apuna oheismateriaalia, kuten kuvia haastatel-
tavan käyttämistä mittareista, sekä niistä valmiiksi analysoituja yksityiskohtia.  

Haastattelut toteutettiin sekä fyysisesti samassa tilassa, että etäyhteyden 
avulla, käyttäen hyväksi Skype-palvelua. Kaikki haastattelut äänitettiin myö-
hemmin tehtävää litterointia ja analyysia varten. Haastatteluiden aikana haas-
tattelija otti hyvinkin aktiivisen roolin, mikä tarkoitti muun muassa haastatelta-
van sanomisten perusteella tehtyjä jatkokysymyksiä, jolloin keskustelu saattoi 
poiketa hetkellisesti myös sivuraiteille, mutta joka tuotti haastattelijalle lisää 
ymmärrystä aihealueesta. Haastattelija myös saattoi esittää kilpailevia tulkinto-
ja joillekin haastateltavan esittämille väittämille. Tällainen lähestymistapa on 
usein perusteltua asiantuntijahaastatteluissa (Ruusuvuori, Nikander & Hyväri-
nen, 2010). 

Asiantuntijahaastatteluja tehdessä on hyvä huomioida, että faktatiedon et-
sintä ei ole yleensä kovinkaan yksinkertaista. Haastateltavan mainitsemat asiat 
voivat riippua hänen asemastaan, historiastaan ja siitä miten hän asemoi haas-
tattelijan ja miten haastattelija toimii haastattelutilanteessa. Tällainen faktan 
etsintä on tärkeää varsinkin historiallisia tapahtumia selvitettäessä, mutta se ei 
ollut niin olennaista tämän tutkimuksen osalta, vaikka siihen pyrittiinkin tie-
donkeruun ja analyysin aikana - yhdessä haastateltavien ja haastattelijan kans-
sa. Niinpä tutkimuksessa sallittiin henkilöiden omien mielipiteiden ja tulkinto-
jen vaikutus haastattelusta saataviin tuloksiin ja ne tapahtuivat yhteisesti haas-
tattelijan kanssa keskustellen ja perustellen. 

Haastatteluja oli yhteensä 5 ja niiden tuloksena saatiin yhteensä 28 tieto-
turvallisuuden mittaria. Monet näistä mittareista toistuivat useammin kuin ker-
ran tutkimuksen aikana eri formaateissa. Saturaatiopisteen saavuttaminen tä-
män tutkimuksen saralla voi olla hankalaa, sillä mahdollisten mittareiden uni-
versumi on hyvin laaja. Organisaatioiden tuleekin priorisoida mittareita var-
mistaakseen, että lopullinen toteutettu mittaristo kohdistuu korkean prioritee-
tin tietoturvakontrollien implementointiin. Muun muassa Lennonin (2003) mu-
kaan sopiva määrä voisi olla noin 10-20 samanaikaista mittaria. Tämä varmistaa 
sen, että tietoturvamittareiden ohjelma pysyy hallittavissa. (Lennon, 2003). 
Lennonin (2003) ohjeistuksen, sekä samojen mittarien toistuvuuden perusteella 
tultiin siihen tulokseen, että kerätty materiaali oli saavuttanut saturaatiopisteen, 
eikä lisää haastatteluja tarvinnut tehdä. 
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4.3 Asiantuntijahaastattelujen analyysi 

Aineistonkeruun jälkeen toteutetaan aineiston analyysi, joka teoriassa jakautuu 
kahteen osaan: havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen (Ala-
suutari, 2011). Käytännössä asiantuntijahaastattelujen äänitteet litteroitiin riittä-
vällä tarkkuudella ja haastatteluissa toistuneet mittarit ja niihin liittyvät ha-
vainnot yhdistettiin. Tämän jälkeen mittareiden tietoja täydennettiin haastatte-
luissa ilmenneiden yksityiskohtien perusteella ja lopulta mittaria katsottiin ko-
konaisuutena ja sille asetettiin luokka Savolan (2007) taksonomiasta. Luokan 
määrittely perustui Savolan luokkien määritelmään, sekä tutkijan subjektiivi-
seen arvioon siitä, mitä luokkaa mittari eniten muistuttaa. Yksityiskohtaisten 
tietojen hahmottamisen jälkeen jokaisesta mittarista pyrittiin luomaan havain-
nollistavia esimerkkejä, joiden luomisessa tutkija käytti pohjatietona haastatel-
tavilta mahdollisesti saatua alkuperäistä materiaalia, sekä Jaquithin (2007) kir-
jassaan määrittelemää kuutta ohjenuoraa tietoturvallisuuden mittareiden visu-
alisoinnista: 

• Keskity dataan 

• Älä käytä kolmiulotteisia grafiikoita 

• Älä tyydy automaattityökalujen luomiin mittareihin 

• Poista kaikki mitä et tarvitse 

• Kiinnitä huomiota väreihin 

• Otsikoi rehellisesti 

Yksittäisten mittareiden analysoinnin jälkeen analyysityö kohdistui kokonai-
suuden hahmottamiseen Savolan (2007) taksonomian mukaisesti. Kokonaistu-
lokset on käsitelty seuraavassa luvussa. 
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5 TULOKSET 

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin tietoturvallisuutta, sekä sen mittaamis-
ta kirjallisuuden ja tutkimuksen näkökulmasta. Näistä muodostuvan teoreetti-
sen viitekehyksen avulla analysoitiin tutkimuksen aikana kerättyä empiiristä 
aineistoa, jonka tulokset esitellään tässä luvussa. Tulokset muodostuvat pääasi-
assa haastateltavilta saadun dokumentaation ja asiantuntijahaastatteluiden si-
sällönanalyysiin. Asiantuntijahaastattelut jakaantuivat väljästi kahteen tee-
maan: Ensimmäinen osa pyrki kartoittamaan haastateltavan kokemuksia tieto-
turvallisuuden mittaamisesta, kun taas toinen osa keskittyi haastateltavan työs-
sään käyttämiin konkreettisiin tietoturvallisuuden mittareihin. Tutkimuksen 
tulosten läpikäynti noudattelee siten myös tätä samaa jaottelua. 

Tietoturvallisuuden mittarit voidaan jakaa tämän tutkimuksen kannalta 
kolmeen eri luokkaan: johtamisen-, operatiivisiin- ja teknisiin mittareihin. Luo-
kittelu perustuu Savolan (2007), NIST:n (1995) ja Swansonin (2001) aiemmin 
määrittelemään kategorisointiin. Kuviossa 5 voidaan nähdä, millaisia tietotur-
vallisuuden mittareita tunnistettiin tämän tutkimuksen osana. 
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Kuvio 5 - Tietoturvallisuuden mittarit taksonomiassa 

Kuten kuviosta 5 voidaan päätellä, organisaatioiden mittaaminen keskittyy 
pääosin operatiivisiin ja johtamisen mittareihin, eikä teknisiin mittareihin niin-
kään kiinnitetä huomiota. Osa tässä tutkimuksessa tehtyjen mittareiden luokit-
telusta saattaisi myös aiheuttaa keskustelua. Kuitenkin oleellisempaa kuin mi-
ten yksittäinen mittari luokitellaan, on se mitä tämä kokonaisluokittelu kertoo. 
Vaikka usein tietoturvallisuuden toimet mielletään teknisiksi toimenpiteiksi, on 
suuri osa organisaatioissa tapahtuvasta tietoturvatoiminnasta kuitenkin proses-
sien määrittelyä ja ohjaamista. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään yksityiskoh-
taisemmin yksittäisiä tietoturvallisuuden mittareita, jotka on esitelty yleisellä 
tasolla yllä olevassa kuviossa 5. Taulukoiden lukemisessa auttaa luvussa 3.3 
esitellyt tietoturvallisuuden mittareiden tietotyypit, joka käytännössä esittelee 
mittareiden dokumentoinnin viitekehyksen, jota tutkimuksessa on käytetty. 
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5.1 Järjestelmien vaatimustenmukaisuus 

Järjestelmien vaatimustenmukaisuuden mittari arvioi tuotantoympäristön ta-
voitteellisuutta, sekä tavoitteiden täytäntöönpanoa. Taulukossa 4 on kuvattu 
mittarin tärkeimmät ominaisuudet. Mittari kuuluu Savolan (2007) taksonomian 
operatiivisten mittareiden luokkaan. Sitä käytetään arvioimaan organisaation 
määrittelemässä laajuudessa järjestelmien tietoturvavaatimusten täyttymistä 
kahdesta näkökulmasta: Järjestelmille asetettujen tietoturvavaatimusten ole-
massaolon, sekä niiden täyttymisen näkökulmista. Kuviossa 6 esitellään taulu-
kon tietojen pohjalta laadittu mittarin visualisoitu esitystapa. 

Mitattaessa tulee ottaa huomioon, että vaatimustenmukaisten järjestel-
mien määritelmä voi käsittää useita vaatimuksia, jolloin mittaamisen haasteena 
on koota eri lähteistä saatavilla oleva data ja koostaa niistä jalostettua informaa-
tiota mittarin tarpeisiin. Tulosten perusteella organisaatio voi pureutua poh-
jadataan ja analysoida havaittuja puutteita toiminnassa, sekä asettaa toiminnal-
le uusia tavoitteita. On huomioitava, ettei mittari ota kantaa määriteltyjen tieto-
turvavaatimusten laatuun, jolloin on erikseen varmistuttava niiden kattavuu-
desta ja oikeellisuudesta. Lisäksi tietoturvavaatimuksia täydennettäessä on va-
rauduttava siihen, että mittarin prosenttisuhteet voivat muuttua olennaisesti 
sen seurauksena, etteivät järjestelmät ole vielä ehtineet implementoida asetettu-
ja muutoksia.  

Kerättävän datan tietolähteet riippuvat hyvin pitkälti organisaation aset-
tamista tietoturvavaatimuksista, jolloin tämän tutkimuksen yhteydessä ei voida 
asettaa universaaleja, useimmissa organisaatiossa toimivia tietolähteitä, vaan 
jokaisen organisaation tulee arvioida ne itsenäisesti.  

Taulukko 4 - Järjestelmien vaatimustenmukaisuus 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan asettaako tuotantoympäristö tavoitteita ja kehitytäänkö tämän 

perusteella suunnitelmallisesti. Mitataan toimintaympäristön kykyä mää-
ritellä toimintaa suhteessa liiketoimintaan ja kykyä pysyä näissä tavoit-
teissa. Usein mittaamisen kohteiksi valikoituvat ainoastaan organisaation 
avainjärjestelmät. 

Mittaustapa a) Prosenttisuhde - Järjestelmät, joille on asetettu tavoitteet vs. järjes-
telmät, joille ei ole. 

b) Prosenttisuhde - Järjestelmät, jotka ovat vaatimusten mukaiset vs. 
järjestelmät, jotka ei ole koko siitä joukosta, jolle määreet ovat pa-
kolliset. 

Laskentakaava a) (Järjestelmien määrä, joille on asetettu tietoturvatavoitteet) / (Jär-
jestelmien kokonaismäärä) x 100 

b) (Vaatimustenmukaisten järjestelmien määrä) / (Järjestelmien 
määrä, joille on asetettu tietoturvatavoitteet) x 100 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittaamisen tavoitteena on saavuttaa dokumentoitu toivuttamissuunni-
telma, jolloin mittarin tulokset kertovat missä vaiheessa tätä tavoitetta 
ollaan ja sen yksityiskohtaisemmasta datasta voidaan suunnitella toimen-
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piteitä, joiden perusteella uusille järjestelmille asetetaan tietoturvavaati-
muksia, tai vaihtoehtoisesti edistetään vaatimusten toteuttamista vaati-
mukset omaaville järjestelmille. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Tietolähde Tietolähteitä voi olla useita riippuen organisaation asettamista tietoturva-

tavoitteista. Näitä voivat olla muun muassa AV-työkalu tai kryptaus, jol-
loin näiden hallintatyökalut ovat tietolähteitä. 

Formaatti Palkkidiagrammi, jossa nimetyillä osa-alueilla on oma palkkinsa. 
Horisontaalinen eteneminen esitetään 0-100%.  

 

 
Kuvio 6 - Järjestelmien vaatimustenmukaisuuden mittari 

5.2 ISMS Vuosikello 

ISMS vuosikellon seurannan mittari seuraa organisaation tietoturvallisuuden 
hallintamallin toteutumista. Taulukossa 5 on kuvattu mittarin tärkeimmät omi-
naisuudet. Se kuuluu Savolan (2007) taksonomian johtamisen mittareiden luok-
kaan. Taulukossa 6 sekä kuviossa 7 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut 
mittarin visualisoidut esitystavat. 

Taulukossa 5 esitellään esimerkkejä vuosikellon tehtävistä, joita voivat olla 
muun muassa riskienhallinnan tehtävien, sekä tietoturvatietoisuuden koulutus-
ten toteutuminen tarkasteltavalla ajanjaksolla verrattuna suunniteltuun. Tulos-
ten perusteella organisaatio voi tarkastella omaa tekemistään suunniteltuihin 
tavoitteisiin nähden ja priorisoida toimintaansa mittaussykleissä. Tärkeintä on 
reflektoida omaa toimintaansa ja tehdä muutoksia suunnitelmiin tai prioriteet-
teihin tavoitteiden saavuttamiseksi jatkossa. 

Tietolähde riippuu hyvin paljon organisaation määrittelemästä ISMS vuo-
sikellosta, sekä sen määrittelemien tehtävien toteuttamiseen kehitellyistä pro-
sesseista. Kerättävän datan tietolähteinä voivat toimia esimerkiksi kokousmuis-
tiot, kalenterivaraukset, dokumentaatio ja järjestelmien lokit. 

Taulukko 5 - ISMS Vuosikello 
Tietotyyppi Kuvaus 
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Luokka Johtamisen mittarit. 
Tiedon tarve Määriteltyjen ISMS vuosikellon tehtävien toteutumisen seuranta määritel-

tynä ajanjaksona, kuten esimerkiksi 
a) Tietoturvapolitiikan katselmoinnin toteutuminen 
b) Riskienhallinnan tehtävien toteutuminen 
c) Tietoturvatietoisuus -koulutusten toteutuminen 

ISMS vuosikellon tehtävät johdetaan yleensä esimerkiksi ISO27001 -
standardista. Johdettavat tehtävät tulee arvioida kunkin organisaation 
tarpeiden mukaan, eli yllä esitetyt ovat vain esimerkkejä. 

Mittaustapa Lukumäärä - Vuosikellon tehtävät toteutettu (ei, osittain, kyllä.) 
Laskentakaava (Toteutuneiden vuosikellon tehtävien määrä), (Suunniteltujen vuosikellon 

tehtävien määrä). 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin tarkoituksena on varmistaa, että tietoturvallisuuden hallintamalli 
toimii, eli riskejä arvioidaan ja niille suunnitellaan toimenpiteitä. Toteu-
tumatta jääneet tehtävät tulee priorisoida, tai suunnitelmia muuttaa, jotta 
ne voidaan toteuttaa seuraavalla mittausjaksolla suunnitellusti. 

Säännöllisyys Vuosittain. 
Tietolähde ISMS Vuosikello, sekä toiminnasta tullut dokumentaatio järjestelmissä tai 

kokousmuistiinpanoissa. 
Formaatti Graafinen palkkidiagrammi liikennevaloilla tai taulukko teksti-

nä/numeerisilla arvoilla. 

 

Taulukko 6 - ISMS Vuosikellon tehtävien toteutumisen mittari 

Vuosikellon tehtävä Suoritettu/Tavoite Status 

Tietoturvapolitiikan katselmointi 0/1  

Riskienhallinta 1/2  

Tietoturvakoulutus 1/1  

 

 
Kuvio 7 - ISMS Vuosikellon tehtävien toteutumisen mittari 
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5.3 Riskien kategorisointi ja toimenpiteet 

Riskien kategorisoinnin ja toimenpiteiden mittarit seuraavat organisaation tie-
toturvallisuuden riskejä ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteutumista. Taulu-
kossa 7 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat 
Savolan (2007) taksonomian johtamisen mittareiden luokkaan. Taulukossa 8, 
sekä kuvioissa 8 ja 9 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden 
visualisoidut esitystavat. Kuviossa 8 on esitelty riskien määrät kriittisyyden 
mukaisesti kategorisoituna. Kuviossa 9 visualisoidaan tunnistettujen riskien 
lieventämisen toimenpiteiden edistymistä. Taulukossa 8 on eriteltynä tulevai-
suudelle suunniteltuja toimenpiteitä riskien lieventämiseksi. 

Tulosten perusteella organisaatio kykenee arvioimaan toimintaympäristön 
riskien muutoksia, seuraamaan riskien lieventämiseen kohdistuvia toimenpitei-
tä, sekä arvioimaan toimenpiteiden vaikutusta tunnistettuihin riskeihin. Arvi-
oimalla mittarin pohjadataa tarkemmin, voidaan lisäksi optimoida käytettyjä 
kontrolleja, mikäli niihin liitetään tietoa kuluista. 

Kerättävän datan tietolähteinä voivat toimia riskienhallinnan dokumen-
taatio, riskienhallintajärjestelmistä saatava informaatio, sekä kontrollikatalogi ja 
siihen liittyvät mittarit. 

Taulukko 7 - Riskien kategorisointi ja toimenpiteet 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit. 
Tiedon tarve Seurataan arvioiko tuotantoympäristö toimintaansa määrämuotoisesti ja 

kehitytäänkö tämän perusteella suunnitelmallisesti. 
Mittaustapa a) Lukumäärä - Riskien määrä ja kriittisyys luokiteltuna. 

b) Lukumäärä - Käsiteltyjen ja käsittelemättömien riskien määrä. 
Laskentakaava a) (Riskien määrä eri kriittisyyksien mukaisesti). 

b) (Käsiteltyjen riskien lukumäärä), (käsittelemättömien riskien lu-
kumäärä). 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin tulosten avulla nähdään, mikäli toimintaympäristöön on tullut 
muutoksen myötä uusia riskejä, sekä tapahtuuko toiminnan, kuten kont-
rollien asettamisen myötä muutosta riskien kriittisyydessä. Tiedon avulla 
voidaan tarkastella riskejä tarkemmin ja tarvittaessa muuttaa niille asetet-
tuja kontrolleja. 

Säännöllisyys Kuukausittain. 
Tietolähde Riskienhallintajärjestelmän raportti tai riskienhallintapalaverin muistiin-

panot. 
Formaatti a) Pinottu palkkidiagrammi 

b) Ympyrädiagrammi, taulukko 
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Kuvio 8 - Riskien määrä kategorisoittain 

 
Kuvio 9 - Riskien käsittely määritellyllä ajanjaksolla 

Taulukko 8 - Suunnitellut toimenpiteet riskeille 

Käsittelemättömät riskit Suunnitellut toimenpiteet 

Esimerkkiriski 1 Suunniteltu kontrolli 1 

Esimerkkiriski 2 Suunniteltu kontrolli 2 

Esimerkkiriski 3 Suunniteltu kontrolli 2 
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5.4 Tietoturvahäiriöt 

Tietoturvahäiriöitä mittaamalla ymmärretään, millaisia toteutuneita tietoturva-
riskejä organisaatiossa on, sekä ratkaistaanko niitä prosessien mukaisesti ja 
määräajassa. Taulukossa 9 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. 
Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luok-
kaan. Taulukossa 10, sekä kuvioissa 10, 11 ja 12 esitellään taulukon tietojen poh-
jalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Tietoturvahäiriöiden mittaamista toteutetaan tutkimuksen tulosten perus-
teella hyvin laajasti organisaatioissa. Useimmiten mittaaminen kohdistuu tieto-
turvahäiriöiden määrään (kuvio 10), jota voidaan myös verrata ratkaistujen tie-
toturvahäiriöiden määrään (kuvio 12). Näin saadaan tietoa siitä, kuinka hyvin 
toimintaympäristö pystyy reagoimaan tietoturvahäiriöihin. Reagoinnin mit-
taamiseen liittyy myös reagointiajan arvioiminen suhteessa sovittuihin palvelu-
tason sopimuksiin (taulukko 10, kuvio 10). Normaalien tietoturvahäiriöiden 
lisäksi tulisi kriittisiksi luokiteltuja tietoturvahäiriöitä tarkastella myös proses-
sien kannalta, jotta varmistutaan, että niistä opitaan ja niille asetetaan tarpeen 
vaatiessa uusia kontrolleja (kuvio 11). Tulosten perusteella organisaatio voi ar-
vioida omaa ja kumppanien kyvykkyyttä reagoida tietoturvahäiriöihin, sekä 
tunnistaa pohjadatan perusteella kehityskohteita prosesseissa ja teknologioissa. 
Lisäksi organisaatio saa tärkeää tietoa organisaatioon kohdistuvista uusista, 
sekä olemassa olevista toteutuneista riskeistä. 

Kerättävän datan tietolähteenä toimivat yleensä organisaation omat tiket-
tijärjestelmät, sekä palveluntarjoajien raportit. Mikäli tällaisia ei ole, voivat tie-
tolähteinä toimia mitkä tahansa tiedonkeruumenetelmät, jotka on määritelty 
organisaation tietoturvahäiriöiden käsittelyprosessin dokumentaatiossa. 

Taulukko 9 - Tietoturvahäiriöt 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Ymmärretään, millaisia tietoturvaongelmia meillä on, ratkaistaanko niitä 

prosessin mukaisesti ja onko niiden ratkaisuaika tavoitteessa. Lisäksi ha-
vainnoidaan, onko kaikkien kriittisten häiriöiden perustat selvitetty ja opit-
tu näistä (lessons learned). 

Mittaustapa a) Lukumäärä - Tietoturvahäiriöiden määrä kategorisoituna kriittisyy-
den mukaisesti. 

b) Keskiarvo - Tietoturvahäiriöiden ratkaisuaika kategorisoituna kriit-
tisyyden mukaisesti. 

c) Lukumäärä - Kriittisistä tietoturvahäiriöistä tehtyjen ”lessons lear-
ned” määrä. 

d) Teksti, lukuarvo, suhdeluku - Ratkaisuajan ylittäneet tietoturvahäi-
riöt. 

e) Lukumäärä - Tietoturvahäiriöiden määrä ja ratkaistujen tietoturva-
häiriöiden määrä 

Laskentakaava a) (Tietoturvahäiriöiden lukumäärä) 
b) (Tietoturvahäiriön ratkaisuaika + tietoturvahäiriön ratkaisuaika + 
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…) / (tietoturvahäiriöiden lukumäärä mittausjaksolla). 
c) (Kriittisten tietoturvahäiriöiden lukumäärä), (”Lessons learned” 

määrä) / (Kriittisten tietoturvahäiriöiden määrä) x 100 
d) Suhdeluku: (Häiriön ratkaisuaika) / (Häiriön kriittisyyden mukai-

nen ratkaisuajan SLA) x 100 
e) (Tietoturvahäiriöiden lukumäärä), (Ratkaistujen tietoturvahäiriöi-

den lukumäärä) 
Mittaustulosten 
tulkinta 

a) Kertoo trendistä ja tietoturvatietoisuuden tasosta organisaatiossa. 
Lukumäärän tulisi olla organisaation määrittelemään riskiarvioon 
perustuvaa lukumäärää pienempi, ottaen huomioon normaalin 
vaihtelun. Tietoturvahäiriöiden määrä on usein verrannollinen or-
ganisaation tietoturvallisuuden kokonaistasoon sekä näkyvyyteen, 
jolloin korkeat häiriöiden määrät voivat viitata joidenkin kontrollien 
toimimattomuuteen. 

b) Lukumäärän tulisi olla organisaation määrittelemää ratkaisuaikaa 
pienempi keskiarvo, ottaen huomioon tietoturvahäiriön kriittisyy-
teen vaikuttavan ratkaisuajan. 

c) Kertoo häiriöiden vakavuudesta ja sitä seuraavan prosessin toimi-
misesta. Kaikista kriittisistä tietoturvahäiriöistä tulisi suorittaa les-
sons learned, jotta vastaavat häiriöt voidaan tulevaisuudessa estää 
kokonaan, tai lieventää niiden vaikutusta. 

d) Ratkaisuajan ylittäneet tietoturvahäiriöt saattavat välillä tarvita tar-
kempaa tarkastelua tai lisäresursseja/osaamista, jotta ne eivät jää 
ratkaisematta tai jotta niiden ratkaisuaika ei pitkity liiaksi. 

e) Kertoo työskentelyn tehokkuudesta. Ratkaistujen tietoturvahäiriöi-
den määrän tulisi olla samalla tasolla tietoturvahäiriöiden koko-
naismäärän kanssa. Mittarin avulla voidaan seurata, että toimitta-
ja/helpdesk ratkaisevat kaikki tietoturvahäiriöt ja puuttua tilantee-
seen, mikäli joitakin jää ratkaisematta. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde Tiketöintijärjestelmän tai palveluntarjoajan raportit 
Formaatti a) Pinottu pylväsdiagrammi 

b) Viivadiagrammi 
c) Lukumäärä esitettynä graafisesti, teksti 
d) Taulukko 
e) Pylväsdiagrammi 
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Kuvio 10 - Tietoturvahäiriöiden määrä ja keskimääräinen ratkaisuaika 

 
Kuvio 11 - Kriittiset tietoturvahäiriöt ja niistä oppiminen 

Taulukko 10 - Ratkaisuajan ylittäneet tietoturvahäiriöt 

Ratkaisuajan ylittäneet tietoturvahäiriöt huhtikuussa Ratkaisuaika Ylitys % 

Kriittinen - Esimerkkihäiriö 1 1d 4h 28min +30% 
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Kriittinen - Esimerkkihäiriö 2 1d 0h 2min +10% 

Merkittävä - Esimerkkihäiriö 3 2d 8h 52min +17% 

 

 
Kuvio 12 - Ratkaistut tietoturvahäiriöt verrattuna niiden kokonaismäärään 

5.5 Standardin mukaiset palvelimet 

Standardin mukaisten palvelinten mittari arvioivat palvelimia niiden vaatimus-
tenmukaisuuden osalta. Toisin sanoen jokaisen palvelimen osalta arvioidaan, 
täyttääkö se organisaation määrittelemät standardivaatimukset. Taulukossa 11 
on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan 
(2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Kuviossa 13 esitellään 
taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Mitattaessa tulee ottaa huomioon, että organisaatioiden määrittelemät 
standardit saattavat erota toisistaan hyvin paljon. Jotkin organisaatiot ovat 
määritelleet hyvin tarkasti palvelinten asetusten kovennusten sisällön, kun taas 
toiset organisaatiot saattavat tyytyä ainoastaan tietoturvaohjelmiston olemassa-
oloon. Tämän vuoksi on hankalaa vertailla eri organisaatioita keskenään, sillä 
niiden asettamat vaatimukset palvelimille voivat olla hyvinkin erilaisia. Myös 
organisaation sisällä olevien palvelinten välillä voi olla eroja kohdistetuissa vaa-
timuksissa riippuen niiden sisältämien tietojen kriittisyydestä. Mittarin tulosten 
perusteella organisaatio voi päätellä, kuinka suuri osa organisaation palvelimis-
ta on alttiimpana uhille. Tarkempi pohjadata voi paljastaa esimerkiksi ohjeis-
tuksen puutteita, niiden noudattamattomuutta, tai muita syitä epästandardien 
laitteiden määrälle.  
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Kerättävän datan tietolähteet riippuvat määritellyistä palvelimiin kohdis-
tetuista vaatimuksista. Yleisimmin tietolähteinä toimivat CMDB ja palveluntar-
joajien raportit. Lisäksi dataa voidaan saada palvelinten päivitystyökaluista, 
sekä AV-työkalujen hallintapaneelista. 

Taulukko 11 - Standardin mukaiset palvelimet 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan toteuttaako tuotantoympäristö organisaation määrittelemän 

standardin (esimerkiksi OWASP tai Microsoftin hardening guidelines) 
mukaisia palvelinten asennuksia. Mitataan toimintaympäristön kykyä 
määritellä toimintaa suhteessa liiketoimintaan ja kykyä pysyä näissä ta-
voitteissa. 

Mittaustapa Lukumäärä - Palvelinten määrä, jotka ovat standardin mukaisia, verrattu-
na palvelinten määrään, jotka eivät ole standardin mukaisia 

Laskentakaava (Palvelinten määrä, jotka ovat standardin mukaisia), (Palvelinten määrä, 
jotka eivät ole standardin mukaisia) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittaustulosten muutoksista voidaan päätellä, kuinka suuri osa organi-
saation palvelimista on mahdollisesti alttiimpana uhille. Mikäli epästan-
dardien palvelinten määrä lisääntyy, on usein syynä ohjeistuksen puut-
tuminen tai sen noudattamattomuus osassa organisaatiota. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde CMDB:n tai palveluntarjoajan raportit. Mittaaminen aloitetaan nykytilan 

selvittämisellä, jonka jälkeen mittausdatan kerääminen liitetään osaksi 
prosesseja, joiden kautta tiedot voidaan saada. 

Formaatti Aluediagrammi 

 

 
Kuvio 13 - Palvelinten vaatimustenmukaisuus 
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5.6 Standardin mukaiset työasemat 

Standardin mukaisten työasemien mittari arvioi työasemia niiden vaatimus-
tenmukaisuuden osalta. Toisin sanoen jokaisen työaseman osalta arvioidaan, 
täyttääkö se organisaation määrittelemät standardivaatimukset. Taulukossa 12 
on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan 
(2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Kuviossa 14 esitellään 
taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Mitattaessa tulee ottaa huomioon, että organisaatioiden määrittelemät 
standardit saattavat erota toisistaan hyvin paljon. Jotkin organisaatiot ovat 
määritelleet hyvin tarkasti työasemien asetusten kovennusten sisällön, kun taas 
toiset organisaatiot saattavat tyytyä ainoastaan tietoturvaohjelmiston olemassa-
oloon. Tämän vuoksi on hankalaa vertailla eri organisaatioita keskenään, sillä 
niiden asettamat vaatimukset työasemille voivat olla hyvinkin erilaisia. Mittarin 
tulosten perusteella organisaatio voi päätellä, kuinka suuri osa organisaation 
työasemista on alttiimpana uhille. Tarkempi pohjadata voi paljastaa esimerkiksi 
ohjeistuksen puutteita, niiden noudattamattomuutta, tai muita syitä epästan-
dardien laitteiden määrälle.  

Kerättävän datan tietolähteet riippuvat määritellyistä työasemiin kohdis-
tetuista vaatimuksista. Yleisimmin tietolähteinä toimivat esimerkiksi CMDB ja 
palveluntarjoajien raportit. Lisäksi dataa voidaan saada keskitetyistä hallinta-
työkaluista, kuten SCCM:stä, sekä AV-työkalujen tai kryptaustyökalujen hallin-
tapaneelista.  

Taulukko 12 - Standardin mukaiset työasemat 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan toteuttaako tuotantoympäristö organisaation määrittelemän 

standardin mukaisia työasemien asennuksia. Mitataan toimintaympäris-
tön kykyä määritellä toimintaa suhteessa liiketoimintaan ja kykyä pysyä 
näissä tavoitteissa. 

Mittari Lukumäärä - Työasemien määrä, jotka ovat standardin mukaisia, verrat-
tuna työasemien määrään, jotka eivät ole standardin mukaisia 

Laskentakaava (Työasemien määrä, jotka ovat standardin mukaisia), (Työasemien määrä, 
jotka eivät ole standardin mukaisia) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittaustulosten muutoksista voidaan päätellä, kuinka suuri osa organi-
saation työasemista on mahdollisesti alttiimpana uhille. Mikäli epästan-
dardien työasemien määrä lisääntyy, on usein syynä ohjeistuksen puut-
tuminen tai sen noudattamattomuus osassa organisaatiota. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde CMDB:n tai palveluntarjoajan raportit, keskitetyt hallintatyökalut, kuten 

SCCM. Mittaaminen aloitetaan nykytilan selvittämisellä, jonka jälkeen 
mittausdatan kerääminen liitetään osaksi prosesseja, joiden kautta tiedot 
voidaan saada. 

Formaatti Aluediagrammi 
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Kuvio 14 - Työasemien vaatimustenmukaisuus 

5.7 Standardin mukaiset mobiililaitteet 

Standardin mukaisten mobiililaitteiden mittari arvioi mobiililaitteita niiden 
vaatimustenmukaisuuden osalta. Toisin sanoen jokaisen mobiililaitteen osalta 
arvioidaan, täyttääkö se organisaation määrittelemät standardivaatimukset. 
Taulukossa 13 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuu-
luvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Kuvios-
sa 15 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esi-
tystavat. 

Mitattaessa tulee ottaa huomioon, että organisaatioiden määrittelemät 
standardit saattavat erota toisistaan hyvin paljon. Jotkin organisaatiot ovat 
määritelleet hyvin tarkasti mobiililaitteiden asetusten kovennusten sisällön, kun 
taas toiset organisaatiot saattavat tyytyä ainoastaan mobiililaitteiden käyttöjär-
jestelmäversioiden tai laitemallien seurantaan. Tämän vuoksi on hankalaa ver-
tailla eri organisaatioita keskenään, sillä niiden asettamat vaatimukset mobiili-
laitteille voivat olla hyvinkin erilaisia. Mittarin tulosten perusteella organisaatio 
voi päätellä, kuinka suuri osa organisaation mobiililaitteista on alttiimpana 
uhille. Tarkempi pohjadata voi paljastaa esimerkiksi ohjeistuksen puutteita, 
niiden noudattamattomuutta, tai muita syitä epästandardien laitteiden määräl-
le.  

Kerättävän datan tietolähteet riippuvat määritellyistä mobiililaitteisiin 
kohdistetuista vaatimuksista. Yleisimmin tietolähteinä toimivat MDM-työkalut 
ja palveluntarjoajien raportit.  
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Taulukko 13 - Standardin mukaiset mobiililaitteet 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan toteuttaako tuotantoympäristö organisaation määrittelemän 

standardin mukaisia mobiililaitteiden asennuksia. Mitataan toimintaym-
päristön kykyä määritellä toimintaa suhteessa liiketoimintaan ja kykyä 
pysyä näissä tavoitteissa. 

Mittari Lukumäärä - Mobiililaitteiden määrä, jotka ovat standardin mukaisia, 
verrattuna mobiililaitteiden määrään, jotka eivät ole standardin mukaisia 

Laskentakaava (Mobiililaitteiden määrä, jotka ovat standardin mukaisia), (Mobiililaittei-
den määrä, jotka eivät ole standardin mukaisia) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittaustulosten muutoksista voidaan päätellä, kuinka suuri osa organi-
saation mobiililaitteista on mahdollisesti alttiimpana uhille. Mikäli 
epästandardien mobiililaitteiden määrä lisääntyy, on usein syynä ohjeis-
tuksen puuttuminen tai sen noudattamattomuus osassa organisaatiota. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde Mobile device management (MDM) -työkalut, kuten airwatch, INTUNE… 

tai palveluntarjoajan raportit. Mittaaminen aloitetaan nykytilan selvittä-
misellä, jonka jälkeen mittausdatan kerääminen liitetään osaksi prosesseja, 
joiden kautta tiedot voidaan saada. 

Formaatti Aluediagrammi 

 

 
Kuvio 15 - Mobiililaitteiden vaatimustenmukaisuus 

5.8 Tietoturvakontrollien jalkautusaste 

Tietoturvakontrollien jalkautusasteen mittari seuraa organisaation tietoturvalli-
suuden riskeille määriteltyjä kontrolleja ja niihin liittyvien toimenpiteiden to-
teutumista. Taulukossa 14 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. 
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Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian johtamisen mittareiden luok-
kaan. Kuviossa 16 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden vi-
sualisoidut esitystavat. 

Mittaamisen perustana tulisi käyttää olemassa olevaa kontrollikatalogia 
tai siihen rinnastettavaa suunnitelmaa riskien lieventämiseen liittyvistä toi-
menpiteistä. Tulosten perusteella organisaatio voi seurata, kuinka tietoturvalli-
suuden kontrollien hankinta ja jalkauttaminen on edennyt mittausjaksolla. Mit-
taria voi käyttää osana riskienhallinnan mittaamista osoittamaan tietoturvalli-
suuden organisaatioyksikön kehitystoiminta. Pohjadataa analysoimalla voidaan 
lisäksi arvioida ja priorisoida hankittavia kontrolleja suhteessa muun muassa 
hintaan ja kontrollista saatavaan hyötyyn. 

Kerättävän datan tietolähteinä voidaan käyttää kontrollikatalogia tai sii-
hen rinnastettavissa olevaa suunnitelmaa riskien lieventämiseksi. Lisäksi mah-
dollisia tietolähteitä voivat olla esimerkiksi organisaatioiden käyttämät GRC-
työkalut. 

Taulukko 14 - Tietoturvakontrollien jalkautusaste 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit. 
Tiedon tarve Kontrollikatalogia käytetään mittarin perustana. Mittarin avulla seura-

taan, kuinka moni suunnitelluista kontrolleista on jalkautettu organisaa-
tioon. 

Mittari Lukumäärä - Kontrolli toteutettu ei/osittain/kyllä. 
Laskentakaava (Jalkautettujen kontrollien määrä), (Keskeneräisten kontrollien määrä), 

(Työstämättömien kontrollien määrä) 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin avulla voidaan seurata kuinka tietoturvallisuuden kontrollit ovat 
kehittyneet edellisestä mittauskerrasta. Mittaustulosten perusteella näh-
dään tietoturvallisuuden jatkuva kehitys ja yksityiskohtiin pureutumalla 
voidaan priorisoida kehityskohteita. 

Säännöllisyys Vuosittain. 
Lähde Kontrollikatalogi, GRC-työkalut. Mittaaminen aloitetaan nykytilan selvit-

tämisellä, jonka jälkeen mittausdatan kerääminen liitetään osaksi proses-
seja, joiden kautta tiedot voidaan saada.  

Formaatti 100% Pinottu pylväsdiagrammi 
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Kuvio 16 - Määriteltyjen tietoturvakontrollien jalkautusaste 

5.9 Tietohallinnon sopimusten tietoturvastatus 

Tietohallinnon sopimusten tietoturvastatuksen mittari seuraa tietoturvallisuu-
den vaatimusten kattavuutta tietohallinnon sopimuksissa. Taulukossa 15 on 
kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan 
(2007) taksonomian johtamisen mittareiden luokkaan. Kuviossa 17 esitellään 
taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Mitattaessa tulee ottaa huomioon yksittäisten sopimusten laajuus ja kriitti-
syys tietoturvallisuuden ylläpidolle ja kehittämiselle. Esimerkiksi palvelinten ja 
verkkoarkkitehtuurin ylläpidon sopimusten tulisi sisältää normaalia enemmän 
tietoturvallisuuden vaatimuksia, sillä ne ovat oleellinen osa organisaation IT-
infrastruktuuria. Lisäksi sopimusten vaatimukset voivat riippua tuotettavasta 
palvelusta. Usein esimerkiksi pilvipalveluiden tietoturvallisuudelle asetetaan 
sopimuksellisesti erillisiä vaatimuksia, sillä organisaatiolla ei ole muuten mah-
dollisuuksia vaikuttaa niiden tietoturvallisuuteen. Tämä johtuu siitä, ettei pal-
veluun syötettävä tieto sijaitse organisaation omissa konesaleissa ja ylläpidossa. 
Tulosten perusteella organisaatio voi arvioida riskejä sopimusten ja palveluihin 
yhdistetyn tiedon luottamuksellisuuden näkökulmasta, sekä päättää niitä seu-
raavista toimenpiteistä viimeistään seuraavalla sopimusten katselmointikerral-
la. 

Kerättävän datan tietolähteinä ovat sopimusten sähköiset hallintajärjes-
telmät tai muut järjestelmät, joissa sopimuksia säilytetään. Vastaavasti tietoläh-

15
18

21 22

6

7

5 9

22
19

16
15

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2015 2016 2017 2018

Määriteltyjen tietoturvakontrollien jalkautusaste vuosittain

Toteutettu Kehitteillä Ei aloitettu



54 

 

teinä voivat toimia tietoturvallisuuden käyttämät järjestelmät, jotka sisältävät 
dokumentaatiota sopimusten sisällöstä tietoturvallisuuden näkökulmasta. 
Usein kuitenkin mitattava tieto perustuu yksittäisten sopimusten arviointiin 
tietoturvallisuuden näkökulmasta, mikäli näistä ei ole jo valmiiksi kattavaa tie-
toa saatavilla. 

Taulukko 15 - Tietohallinnon sopimusten tietoturvastatus 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit. 
Tiedon tarve Seurataan, onko tietoturvavaatimukset liitetty osaksi tietohallinnon sopi-

muksia, ja täyttävätkö sopimuksissa esitetyt tietoturvavaatimukset orga-
nisaation määrittelemät tietoturvavaatimukset riittävällä tasolla. Vaihto-
ehtoisesti mittarilla voidaan seurata myös esimerkiksi NDA:ta.  

Mittari Lukumäärä - Tietohallinnon sopimusten määrä, joissa on mukana tieto-
turvavaatimukset verrattuna sopimuksiin, joissa ei ole. 

Laskentakaava (Tietohallinnon sopimusten määrä, joissa on esitetty riittävät tietoturva-
vaatimukset), (Tietohallinnon sopimusten määrä, joissa on esitetty riittä-
mättömät tietoturvavaatimukset), (Tietohallinnon sopimusten määrä, 
joissa ei ole esitetty tietoturvavaatimuksia). 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Sopimukset, joista tietoturvaliite puuttuu, tulee ottaa huomioon organi-
saation riskienhallinnassa ja päättää toimenpiteistä sopimusta koskevan 
palvelun kriittisyyteen perustuen. 

Säännöllisyys Vuosittain 
Lähde Tietohallinnon sopimusten hallintajärjestelmä. Mittaaminen aloitetaan 

nykytilan selvittämisellä, jonka jälkeen mittausdatan kerääminen liitetään 
osaksi prosesseja, joiden kautta ko. tiedot voidaan saada. 

Formaatti 100% Pinottu pylväsdiagrammi 

 

 
Kuvio 17 - Tietohallinnon sopimusten vaatimustenmukaisuus 
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5.10 Arkkitehtuurin laatu 

Arkkitehtuurin laadun mittari arvioi järjestelmien verkkoteknistä sijaintia orga-
nisaation verkossa, sekä niiden sisältämän tiedon luottamuksellisuutta. Taulu-
kossa 16 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat 
Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Kuviossa 18 
esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitysta-
vat. 

Tulosten perusteella organisaatio voi arvioida järjestelmien suojausta ver-
kon segmentoinnin ja tiedon luottamuksellisuuden näkökulmasta. Mikäli jokin 
järjestelmistä sijaitsee väärässä segmentissä, tulee sen riskien vaikutukset arvi-
oida ja tarvittaessa suunnitella vaihtoehtoisia kontrolleja. 

Taulukko 16 - Arkkitehtuurin laatu 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan sijaitsevatko järjestelmät verkkoteknisesti oikeassa verkkoseg-

mentissä ja millaista tietoa järjestelmän on ajateltu sisältävän. Mittarin 
toteutus vaatii tiedon luokittelun, sekä verkkojen segmentoinnin. Organi-
saatio voi valita mittariin tärkeimmät järjestelmänsä. 

Mittari a) Verkkojen segmentit ovat arkkitehtuurin mukaiset 
b) Järjestelmät sijaitsevat niille suunnitellussa verkkosegmentissä 

Laskentakaava Ei varsinaista laskentakaavaa. Järjestelmästä tarkistetaan sen sisältämä 
tieto ja sijainti verkossa. Näiden tietojen perusteella päätellään, sijaitseeko 
järjestelmä sen sisältämän tiedon edellyttämässä segmentissä. 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mikäli järjestelmä sijaitsee väärässä segmentissä, tulisi tästä suorittaa ris-
kiarvio ja tehdä toimintasuunnitelma kontrollien implementoinnista. 

Säännöllisyys Vuosittain 
Lähde Mittaaminen aloitetaan nykytilan selvittämisellä, jonka jälkeen mittausda-

tan kerääminen liitetään osaksi prosesseja, joiden kautta ko. tiedot void-
aan saada. 

Formaatti Liikennevalot ja tiedon luokitusnumero 
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Kuvio 18 - Verkon arkkitehtuurin laatu 

5.11 Tietoturvakontrollien laatu 

Tietoturvakontrollien laadun mittari seuraa organisaation tietoturvallisuuden 
prosessien laatua ja vertaa niitä asetettuihin tavoitteisiin. Taulukossa 17 on ku-
vattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) 
taksonomian johtamisen mittareiden luokkaan. Kuviossa 19 esitellään taulukon 
tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Tietoturvakontrollien laadun mittaamisessa käytetään yleensä yleisiä tun-
nettuja maturiteettiskaaloja, kuten esimerkiksi COBIT:n (Control Objectives for 
Information and Related Technologies) maturiteettimallia. Tulosten perusteella 
organisaatio voi arvioida tietoturvallisuuden prosessien tai vastaavan tekemi-
sen laatua ja asettaa itselleen kehitystavoitteita. Mittaustuloksia hyödyntämällä 
organisaatio kykenee tunnistamaan ja priorisoimaan kehityskohteita ja varmis-
tamaan tietoturvallisuuden jatkuva kehitys. Tietoturvallisuuden laatua mitatta-
essa on huomioitava, että arviointi perustuu pääasiallisesti haastattelijoiden 
subjektiivisiin arvioihin, jolloin kahden eri mittauskerran välillä voi syntyä ero-
ja jo pelkästään haastattelijaa vaihtamalla. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat pääasiallisesti erilliset maturiteettiarvi-
oinnit, jotka perustuvat organisaation nykytilan analyysiin haastatteluiden ja 
dokumentaation läpikäynnillä. 
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Taulukko 17 - Tietoturvakontrollien laatu 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit 
Tiedon tarve Ymmärtää ja osoittaa tuotantoympäristön kypsyys ja varmistua, että se 

kehittyy tavoitteen mukaisesti. 
Mittari Suhdeluku, mitkä asetetuista tietoturvallisuuden määritellyistä osa-

alueista ovat olemassa ja mikä niiden maturiteetin taso on suhteessa tavoi-
tetilaan. 

Laskentakaava Subjektiivinen arvio yksinään tai sen yhdistäminen numeeriseen mittaa-
miseen.  

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin avulla voidaan seurata kuinka tietoturvallisuuden avainprosessit 
ovat kehittyneet edellisestä mittauskerrasta. Mittaustulosten perusteella 
nähdään tietoturvallisuuden jatkuva kehitys ja voidaan priorisoida kehi-
tyskohteita. 

Säännöllisyys Kvartaaleittain 
Lähde Maturiteettiarviointi ISO/IEC 27001 aihealueita vasten, käyttäen skaalana 

esimerkiksi COBIT:n maturiteettimallia. Mittaaminen aloitetaan nykytilan 
selvittämisellä, jonka jälkeen mittausdatan kerääminen liitetään osaksi 
prosesseja, joiden kautta ko. tiedot voidaan saada. 

Formaatti Säteittäinen kaavio 

 

 
Kuvio 19 - TIetoturvakontrollien kypsyystaso 

5.12 Työasemien määrä eri valvontatyökalujen mukaan 

Työasemien määrän mittari seuraa organisaation työasemien määrää eri lähtei-
den kautta. Taulukossa 18 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. 
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Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luok-
kaan. Kuviossa 20 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden vi-
sualisoidut esitystavat. 

Työasemien määrän valvonta eri lähteistä tietoturvallisuuden kontekstissa 
antaa yllättävän paljon tietoa sekä organisaation omaisuudenhallinnasta, että 
esimerkiksi AV- tai kryptaustyökalujen kattavuudesta. Työasemien määrästä 
voi saada tietoa useista lähteistä, jolloin organisaatioiden tulee tunnistaa mihin 
näistä tietolähteistä kohdistetaan pääasialliset tietojen oikeellisuuteen liittyvät 
varmistukset. Usein valittu lähde voi olla esimerkiksi jokin järjestelmien hallin-
tasovellus tai CMDB. Tulosten perusteella organisaatio voi tunnistaa oman 
omaisuudenhallinnan ajantasaisuutta ja verrata työkalujen kattavuutta näihin 
lukuihin. Mitattaessa työkalujen kattavuutta on kuitenkin huomioitava kyseis-
ten työkalujen määritelty laajuus. Esimerkiksi useimmiten organisaatiot tyyty-
vät salaamaan ainoastaan kannettavat tietokoneet, jolloin kryptattujen työase-
mien määrä ei välttämättä täsmää työasemien kokonaismäärän kanssa ollessaan 
kuitenkin laajuuden perusteella hyvin kattava.  

Kerättävän datan tietolähteitä voivat olla erinäiset tietoturvatyökalujen 
hallintasovellukset, järjestelmien keskitetty hallintasovellus (kuten SCCM), tai 
CMDB.  

Taulukko 18 - Työasemien määrä eri valvontatyökalujen mukaan 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan eri tietoturvatuotteiden ja työkalujen kattavuutta työasemilla, 

sekä tarkkaillaan, kuinka suuri riskien hyökkäyspinta-ala työasemaympä-
ristössä on. 

Mittari a) Lukumäärä - Työasemien lukumäärä AV-tuotteen mukaan 
b) Lukumäärä - Työasemien lukumäärä SCCM mukaan 
c) Lukumäärä - Työasemien määrä levyn kryptaustuotteen mukaan 

Laskentakaava (Työasemien lukumäärä AV-tuotteen mukaan), (Työasemien lukumäärä 
SCCM:n mukaan), (Työasemien lukumäärä levyn kryptaustuotteen mu-
kaan) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Tulosten perusteella organisaatio voi tunnistaa oman omaisuudenhallin-
nan ajantasaisuutta ja verrata työkalujen kattavuutta näihin lukuihin. Mi-
käli trendi kasvaa, on joko työasemien asennuksissa ongelmia, päivittämi-
sessä ongelmia tai käyttäjät/hyökkääjät sammuttavat tietoturvakontrolle-
ja. Tavoite saada hyökkäyspinta-ala mahdollisimman pieneksi. Mikäli 
jossain tuotteessa on vähemmän kattavuutta, tulee riskiperustaisesti päät-
tää korjaustoimenpiteistä. Tulee myös huomioida, että mikäli tuotteista ei 
ole poistettu lisenssejä työasemaa hävitettäessä, saattaa se aiheuttaa mitta-
riin poikkeamia, jolloin näitä laitteita tulee siivota pois järjestelmistä - 
esimerkiksi viimeisen kirjautumisajan mukaisesti. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde AV-tuotteen, SCCM:n (tai vastaava järjestelmien hallintasovellus), 

CMDB:n ja levyn kryptaustuotteen raportit 
Formaatti Pylväsdiagrammi 
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Kuvio 20 - Työasemien määrä eri valvontatyökalujen mukaan 

 

5.13 Palvelinten määrä eri valvontatyökalujen mukaan 

Palvelinten määrän mittari seuraa organisaation palvelinten määrää eri lähtei-
den kautta. Taulukossa 19 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. 
Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luok-
kaan. Kuviossa 21 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden vi-
sualisoidut esitystavat. 

Palvelinten määrän valvonnan mittari tietoturvallisuuden kontekstissa an-
taa tietoa pääasiassa AV- tai päivitystyökalujen kattavuudesta ja niihin verrat-
tavan CMDB:n ajantasaisuudesta. Mikäli jokin mitattavista lähteistä näyttää 
eroja palvelinten määrässä, tulee nämä eroavaisuudet ja niihin liittyvät syyt 
tarkistaa ja riskiperustaisesti päättää korjaustoimenpiteistä. 

Kerättävän datan tietolähteitä voivat olla erinäiset tietoturvatyökalujen 
hallintasovellukset, päivitystyökalu, tai CMDB.  

Taulukko 19 - Palvelinten määrä eri valvontatyökalujen mukaan 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan eri tietoturvatuotteiden ja työkalujen kattavuutta työ-

asemilla.  
Mittari a) Lukumäärä - Palvelinten määrä AV-tuotteen mukaan 

b) Lukumäärä - Palvelinten määrä päivitystyökalun mukaan 
c) Lukumäärä - Palvelinten määrä CMDB:n mukaan 

Laskentakaava (Palvelinten lukumäärä AV-tuotteen mukaan), (Palvelinten luku-
määrä päivitystyökalun mukaan), (Palvelinten lukumäärä 
CMDB:n mukaan) 
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Mittaustulosten tulk-
inta 

Kaikkien tuotteiden tulisi näyttää samaa. Mikäli jossain tuotteessa 
on vähemmän kattavuutta, tulee riskiperustaisesti päättää korjaus-
toimenpiteistä. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde AV-tuotteen, päivitystyökalun ja CMDB:n raportit 
Formaatti Pylväsdiagrammi 

 

 
Kuvio 21 - Palvelinten määrä eri valvontatyökalujen mukaan 

5.14 Tietoturvallisuuden kustannukset 

Tietoturvallisuuden kustannusten mittari seuraa tietoturvallisuuden kustan-
nuksia allokoituun budjettiin verrattuna. Taulukossa 20 on kuvattu mittareiden 
tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian joh-
tamisen mittareiden luokkaan. Kuviossa 22 esitellään taulukon tietojen pohjalta 
laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Mitattaessa tulee ottaa huomioon organisaation määritelmät kulukatego-
rioista, jotta se on verrannollinen organisaation muihin yksiköihin. Tässä tut-
kimuksessa esitelty kustannusten mittari pyrkii pysymään mahdollisimman 
yksinkertaisena, jotta sen käyttöönotto olisi mahdollisimman helppoa. Kustan-
nusten mittaaminen on tärkeä osa tietoturvallisuuden mittaamista, jotta varmis-
tutaan tietoturvakontrollien kustannustehokkuudesta suhteessa niistä saata-
vaan hyötyyn ja näitä kontrolleja kyetään optimoimaan. Tulosten perusteella 
organisaatio voi suunnitella toimintaansa kustannusten näkökulmasta ja reflek-
toida tätä suunnittelua ympäristön riskeihin kommunikoidakseen kasvavasta 
lisäbudjetin tarpeesta johdolle. 
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Taulukko 20 - Tietoturvallisuuden kustannukset 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit 
Tiedon tarve Seurataan tietoturvallisuuden kustannuksia suhteessa allokoituun budjet-

tiin. 
Mittari a) Lukumäärä - Vuosittaiset kustannukset (Kiinteä, muuttuva, muu) 

b) Lukumäärä - Vuosittainen tietoturvallisuudelle varattu budjetti 
Laskentakaava (Kiinteät kustannukset), (Muuttuvat kustannukset), (Muut kustannukset), 

(Kokonaiskustannukset) 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Tietoturvallisuuden kustannusten mittari riippuu organisaation määri-
telmistä sekä siitä, mitä kokonais-, muuttuvat-, ja muut kustannukset si-
sältävät. Kustannusten seurannan avulla voidaan suunnitella esimerkiksi 
seuraavan vuoden kontrollien implementointikustannuksia ja niille tarvit-
tavaa budjettia. 

Säännöllisyys Vuosittain 
Lähde Sopimusten ja hankintojen kustannukset, määritelty vuosibudjetti 
Formaatti Yhdistetty pinottu pylväsdiagrammi ja viivadiagrammi 

 

 
Kuvio 22 - Tietoturvallisuuden kustannukset 

5.15 Tietoturvallisuuden avainprosessien kypsyys 

Tietoturvakontrollien avainprosessien kypsyysmittari seuraa organisaation tie-
toturvallisuuden avainprosessien laatua ja vertaa niitä asetettuihin tavoitteisiin. 
Taulukossa 21 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuu-
luvat Savolan (2007) taksonomian johtamisen mittareiden luokkaan. Taulukossa 
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22 esitellään taulukon 21 tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esi-
tystavat. 

Tietoturvakontrollien laadun mittaamisessa käytetään yleensä yleisiä tun-
nettuja maturiteettiskaaloja, kuten esimerkiksi COBIT:n (Control Objectives for 
Information and Related Technologies) maturiteettimallia. Tulosten perusteella 
organisaatio voi arvioida tietoturvallisuuden avainprosessien laatua ja asettaa 
itselleen kehitystavoitteita. Mittaustuloksia hyödyntämällä organisaatio kyke-
nee varmistamaan tietoturvallisuuden jatkuvan kehityksen. Tietoturvallisuu-
den laatua mitattaessa on huomioitava, että arviointi perustuu pääasiallisesti 
haastattelijoiden subjektiivisiin arvioihin. Avainprosessien osalta olisikin hyvä 
tunnistaa tarkempia raja-arvoja, joilla voidaan luotettavammin arvioida kyp-
syyden kehittymistä myös erillisten nykytila-analyysien ulkopuolelta. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat pääasiallisesti erilliset maturiteettiarvi-
oinnit, jotka perustuvat organisaation nykytilan analyysiin haastatteluiden ja 
dokumentaation läpikäynnillä. 

Taulukko 21 - Tietoturvallisuuden avainprosessien kypsyys 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit. 
Tiedon tarve Seurataan tietoturvallisuuden avainprosessien kypsyyttä yksityiskohtai-

semmalla tasolla. Nähdään, toimiiko avainprosessi ja mikä sen kypsyysta-
son muutos on. Voidaan yhdistää tietoturvakontrollien kypsyystason 
mittariin ja riskitasoa kuvaavaan mittariin. 

Mittari Suhdeluku, mitkä asetetuista tietoturvallisuuden määritellyistä avainpro-
sesseista ovat olemassa ja mikä niiden maturiteetin taso on. 

Laskentakaava Subjektiivinen arvio yksinään tai sen yhdistäminen numeeriseen mittaa-
miseen 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin avulla voidaan seurata kuinka tietoturvallisuuden avainprosessit 
ovat kehittyneet edellisestä mittauskerrasta. Mittaustulosten perusteella 
nähdään tietoturvallisuuden jatkuva kehitys ja voidaan priorisoida kehi-
tyskohteita. 

Säännöllisyys Kvartaaleittain 
Lähde Maturiteettiarviointi ISO/IEC 27001 aihealueita vasten, käyttäen skaalana 

esimerkiksi COBIT:n maturiteettimallia. Mittaaminen aloitetaan nykytilan 
selvittämisellä, jonka jälkeen mittausdatan kerääminen liitetään osaksi 
prosesseja, joiden kautta ko. tiedot voidaan saada. 

Formaatti Taulukko, joista ilmenee prosessi, kommentti, maturiteettitaso, muutos ja 
tavoite. 

 
Taulukko 22 - Avainprosessien kypsyyden mittari 

Alue Kommentti Maturiteetti Muutos Tavoite 

Tietoturvadokumentaatio 
ja sen ylläpito 

Dokumentaatio katselmoi-
tu, muu ohjeistus kehitteil-
lä 

1  2 

Tietoturvatietoisuus 
Kaikkia henkilöitä ei kou-
luteta sovitun mukaisesti 

0 
 

2 
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Jatkuvuuden hallinta 

Toivuttamiskyvykkyyttä ei 
ole testattu kaikkien kriitti-
siksi luokiteltujen järjes-
telmien osalta 

1  2 

Haavoittuvuuksien hal-
linta 

Toimittaja ei jaa korjausra-
portteja 

1  3 

 

5.16 Sähköpostiliikenteessä havaitut haittaohjelmat 

Sähköpostiliikenteessä havaittujen haittaohjelmien mittari antaa organisaatioille 
tietoa sähköpostiliikenteestä, joissa tunnistetaan liikkuvan haittaohjelmia. Tau-
lukossa 23 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat 
Savolan (2007) taksonomian teknisten mittareiden luokkaan. Kuviossa 23 esitel-
lään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Sähköpostiliikenteessä havaittujen haittaohjelmien mittari antaa organi-
saatioille tietoa käynnissä olevista sähköpostikampanjoista, joissa hyökkäyksen 
ohessa liitteinä on mukana haittaohjelmia. Lisäksi varsinkin ulospäinsuuntau-
tuvan haittaohjelmaliikenteen havainnot antavat vahvoja indikaattoreita siitä, 
että jotkin käyttäjät käyttävät sähköpostia saastuneilta koneilta. Pohjadatan pe-
rusteella organisaatio voi tunnistaa saastuneet koneet ja aloittaa toimenpiteet 
näiden puhdistamiseksi. 

Taulukko 23 - Sähköpostiliikenteessä havaitut haittaohjelmat 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Tekniset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan, miten haittaohjelmista aiheutuvat uhat näkyvät sähköpostilii-

kenteessä, joka on yksi suurimmista hyökkäysvektoreista. 
Mittari a) Lukumäärä - Organisaatioon ulkopuolelta sähköpostin välityksel-

lä suuntautuvien haittaohjelmien määrä. 
b) Lukumäärä - Organisaation sisäpuolelta ulos sähköpostin välityk-

sellä suuntautuvien haittaohjelmien määrä. 
Laskentakaava (Organisaatioon ulkopuolelta sähköpostin välityksellä suuntautuvien 

haittaohjelmien määrä), (Organisaation sisäpuolelta ulos sähköpostin väli-
tyksellä suuntautuvien haittaohjelmien määrä) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Trendin kasvaessa pitää reagoida, trendin pienentyessä on reagoitu oi-
kein. Huomioitava muut mittarit ja ympäristössä tapahtuvat asiat, esim. 
haittaohjelmakampanjat. Erityisesti yrityksen lähettämien haittaohjelma-
viestien määrän kasvu on kriittinen havainto. Mittarit paljastavat mm. 
ongelmia tietoturvatietoisuudessa sekä haittaohjelmien hallintaprosessis-
sa, mikäli määrät kasvavat. 

Säännöllisyys Kuukausittain. 
Lähde Data saadaan sähköpostin haittaohjelmasuodattimen raporteista. 
Formaatti Aluediagrammi. 
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Kuvio 23 - Sähköpostin haittaohjelmaliikenne 

5.17 Haittaohjelmien käsittely 

Haittaohjelmien käsittelyn mittari vertailee manuaalisten haittaohjelmien pois-
ton määriä verrattuna AV-työkalun raportteihin. Taulukossa 24 on kuvattu mit-
tareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) takso-
nomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Kuviossa 24 esitellään taulukon 
tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Tulosten perusteella organisaatio voi verrata trendiä haittaohjelmahavain-
toihin muissa mittareissa tai hälytyksissä ja siten ymmärtää trendiä. Kerättävän 
datan tietolähteitä ovat AV-työkalun hallintapaneelin, sekä tikettijärjestelmän ja 
palveluntarjoajan raportit. 

Taulukko 24 - Haittaohjelmien käsittely 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan kuinka monta haittohjelmatapausta Helpdesk/palveluntarjoaja 

raportoi hoitavansa kuukausittain ja verrataan lukuja siihen, kuinka mon-
ta AV-ohjelma raportoi, että pitäisi poistaa manuaalisesti, jotta varmistu-
taan palvelutasosta. Mittaria voidaan käyttää sekä palvelinympäristöön, 
että työasemaympäristöön. 

Mittari a) Lukumäärä - Palveluntarjoajan tai helpdeskin raportoimat haitta-
ohjelmatapaukset, jotka vaativat manuaalista poistoa. 

b) Lukumäärä - AV-työkalun raportoimat haittaohjelmatapaukset, 
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jotka vaativat manuaalista poistoa. 
Laskentakaava (Palveluntarjoajan tai helpdeskin raportoimat haittaohjelmatapaukset, 

jotka vaativat manuaalista poistoa), (AV-työkalun raportoimat haittaoh-
jelmatapaukset, jotka vaativat manuaalista poistoa) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Verrataan trendiä haittaohjelma havaintoihin muissa mittareissa tai häly-
tyksissä. Pyritään ymmärtämään, miksi trendi kasvaa tai pienenee. Mää-
rää voidaan korreloida muihin mittareihin, jotta ymmärretään missä 
mahdolliset ongelmat ovat. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde Tikettijärjestelmän tai palveluntarjoajan raportit, AV-työkalun hallintapa-

neelin raportit. 
Formaatti Palkkidiagrammi 

 

 
Kuvio 24 - Manuaalinen haittaohjelmien käsittely 

5.18 Päivitystenhallinta 

Päivitystenhallinnan mittari seuraa palvelinten ja työasemien päivitysstatusta, 
sekä kuvaa päivitysten puutteista johtuvia palvelimiin kohdistuvia haavoittu-
vuuksia. Taulukossa 25 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mit-
tarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. 
Kuvioissa 25 ja 26 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden vi-
sualisoidut esitystavat. 

Mittarin määrittelyn aikana tulee asettaa muun muassa raja-arvot sille, mi-
tä päivitetty status tarkoittaa ja mitkä päivitykset kuuluvat mittauksen piiriin. 
Tulosten perusteella organisaatio havaitsee millainen hyökkäyspinta sillä on 
päivitysten näkökulmasta. 
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Kerättävän datan tietolähteitä ovat muun muassa palveluntarjoajan rapor-
tit, CMDB, järjestelmien hallintasovellus, haavoittuvuusskannerin raportit, sekä 
palvelinten päivitystyökalu. 

Taulukko 25 - Päivitystenhallinta 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit. 
Tiedon tarve Seurataan, onnistutaanko palvelinten ja työasemien ylläpidossa. Mittarin 

määrittelyn aikana tulee asettaa muun muassa raja-arvot sille, mitä päivi-
tetty status tarkoittaa ja mitkä päivitykset kuuluvat mittauksen piiriin. 

Mittari a) Lukumäärä - Päivitettyjen palvelinten määrä. 
b) Lukumäärä - Päivittämättömien palvelinten määrä. 
c) Lukumäärä - Palvelinten haavoittuvuuksien määrä. 
d) Lukumäärä - Päivitettyjen työasemien määrä. 
e) Lukumäärä - Päivittämättömien työasemien määrä. 

Laskentakaava a) (Päivitettyjen palvelinten määrä), (Päivittämättömien palvelinten 
määrä), (Palvelinten haavoittuvuuksien määrä) 

b) (Päivitettyjen työasemien määrä), (Päivittämättömien työasemien 
määrä) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Seurataan, ollaanko vaatimusten mukaisia. Havaitaan ongelmia ja haa-
voittuvuuksia, mikäli trendi kasvaa tai lukumäärät eivät ole odotusten 
mukaisia. Korjaavat toimenpiteet tai riskihyväksyntä palvelun omistajalta. 

Säännöllisyys Kuukausittain. 
Lähde Palveluntoimittajan tai CMDB:n raportit, SCCM - haavoittuvuusskan-

nausten raportit, palvelinten päivitystyökalu. 
Formaatti a) Yhdistetty 100% pinottu palkkidiagrammi ja viivadiagrammi. 

b) Pinottu palkkidiagrammi 

 

 
Kuvio 25 - Palvelinten päivitysten status 
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Kuvio 26 - Työasemien päivitysten status 

5.19 Laitehallinta 

Laitehallinnan mittarin tarkoituksena on seurata varastettujen tai kadonneiden 
laitteiden salausta. Taulukossa 26 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominai-
suudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian teknisten mittareiden 
luokkaan. Kuviossa 27 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden 
visualisoidut esitystavat. 

Tulosten perusteella organisaatio voi arvioida riskiä, joka kohdistuu ka-
donneilla laitteilla olevaan tietoon. Lisäksi organisaatio saa näkyvyyttä rikol-
listrendeihin ja tietoturvatietoisuuden tasoon. Tilanteissa, joissa kadonneella 
laitteella ei ole tietojen salaus päällä, aiheuttaa se useimmiten kriittisen tietotur-
vatapahtuman tutkinnan.  

Kerättävän datan tietolähteitä ovat pääasiassa tikettijärjestelmä, järjestel-
mien hallintatyökalu, sekä levyn salaustyökalu. Tikettijärjestelmästä saadaan 
tieto kadonneiden laitteiden määrästä ja muilla työkaluilla tarkistetaan salauk-
sen taso, mikäli tähän ei ole muodostettu suoraa integraatiota esimerkiksi kon-
figuraation hallinnan tietokantaan. 

Taulukko 26 - Laitehallinta 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Tekniset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan, onko varastettujen tai kadonneiden laitteiden salaus päällä. 

Voidaan esittää muita laitteiden määriä kuvaavien mittarien kanssa. 
Mittari a) Lukumäärä – Varastettujen tai kadonneiden laitteiden määrä, jois-

sa on ollut salaus päällä. 
b) Lukumäärä – Varastettujen tai kadonneiden laitteiden määrä, jois-

sa ei ole ollut salaus päällä. 
Laskentakaava (Varastettujen laitteiden määrä, joissa on ollut salaus päällä), (Varastettu-

jen laitteiden määrä, joissa ei ole ollut salaus päällä) 
Mittaustulosten Kertoo, kuinka paljon laitteita on varastettu tai kadonnut mittausjaksolla, 
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tulkinta jolloin ymmärretään tietoturvatietoisuuden tasoa ja rikollistrendejä. 
Lisäksi saadaan indikaatiota, mikäli tietoa ollaan mahdollisesti menetetty. 

Säännöllisyys Kuukausittain. 
Lähde Järjestelmien hallintatyökalu (kuten SCCM), levyn salaustuotteen raportit, 

tikettijärjestelmä, CMDB 
Formaatti Palkkidiagrammi. 

 

 
Kuvio 27 - Hävinneiden laitteiden salausstatus 

5.20 Saatavuus 

Saatavuuden mittarin avulla organisaatiot kykenevät seuraamaan tietoturva-
häiriöiden vuoksi aiheutuneita vaikutuksia järjestelmien saatavuuteen. Taulu-
kossa 27 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat 
Savolan (2007) taksonomian teknisten mittareiden luokkaan. Taulukossa 28 esi-
tellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Mittarin määrittelyn aikana tulee asettaa muun muassa raja-arvot sille, 
mitkä saatavuuden osa-alueet kuuluvat mittauksen piiriin. Esimerkiksi tieto-
turvapäivitysten vuoksi tehtävät katkot tai suorat tietoturvahäiriöiden vaiku-
tukset voivat kuulua mittariin, mikäli organisaatio näin sen haluaa määritellä. 
Tulosten perusteella organisaatio kykenee seuraamaan tietoturvahäiriöiden 
vuoksi aiheutuneita vaikutuksia järjestelmien saatavuuteen, jonka perusteella 
voidaan myös arvioida tietoturvahäiriöiden rahallista vaikutusta organisaation 
toiminnalle. Saatavuuden mittaaminen arvioi lisäksi osaltaan myös järjestel-
mien toipumissuunnitelmien toimivuutta - mikäli saatavuudessa on pidempiä 
yksittäisiä katkoja, tulisi toipumissuunnitelmia mahdollisesti kehittää. Useim-
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miten ei ole järkevää seurata kaikkien järjestelmien saatavuutta, vaan keskittyä 
kriittisimpiin tunnistettuihin järjestelmiin, joissa katkoilla on suoraa liiketoi-
minnallista merkitystä. 

Taulukko 27 - Saatavuus 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Tekniset mittarit 
Tiedon tarve Määriteltyjen järjestelmien saatavuuden mittaaminen tietoturvahäiriöiden 

näkökulmasta. 
Mittari a) Lukuarvo - Aika jona palvelut ovat alhaalla tietoturvasyistä. 

b) Lukuarvo - Kulunut aika 
Laskentakaava 100 - (Aika jona palvelut ovat alhaalla tietoturvasyistä) / (Kulunut aika) 

x100 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Nähdään, kuinka suuri vaikutus tietoturvahäiriöillä on palveluiden saa-
tavuuteen ja voidaan sitä kautta arvioida myös rahallista vaikutusta. 
Lisäksi voidaan arvioida toipumissuunnitelman toimivuutta. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde Tekninen valvontajärjestelmä, tai vastaava. Lähde riippuu, miten saata-

vuus on organisaatiossa määritelty ja millä tavalla sitä mitataan. Tietol-
ähteenä voi olla myös ihminen. 

Formaatti Taulukko, jossa järjestelmän nimi, numeerinen arvo ja liikennevalo. 

 

Taulukko 28 - Järjestelmien saatavuuden mittari 

Järjestelmä Saatavuus % Status 

SAP 99,5  

HR 100  

O365 98,0  

 

5.21 Tietoturvakoulutuksen suorittaneet 

Tietoturvakoulutusten suorittaneiden mittari seuraa organisaation tietoturvalli-
suuden koulutusten suorittaneiden määrää ja testien läpäisyä. Taulukossa 29 on 
kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan 
(2007) taksonomian johtamisen mittareiden luokkaan. Kuviossa 28 esitellään 
taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Tietoturvatietoisuuden mittaaminen on haastateltavien mukaan ollut 
ajankohtainen raportoinnin aihe viime vuosina. Tietoturvakoulutusten vaikutus 
tietoturvatietoisuuteen ja muihin tietoturvallisuuden mittareihin on kuitenkin 
hankala arvioinnin kohde, jolloin siihen käytetyn investoinnin hyötyä on ollut 
hankalaa arvioida. Osa haastateltavista kyseenalaisti nykyään valloilla olevien 
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verkkokoulutusten hyödyt, sillä usein niiden suorittaneiden määrä pysyi alhai-
sena tai ne suoritettiin kiireellä keskittymättä tarkemmin sisältöön. Käsiteltävän 
mittarin tulosten perusteella organisaatio voi arvioida tietoturvatietoisuuden 
perustasoa. Tarkempaa tietoa koulutuksen toimivuudesta organisaatio voi saa-
da yhdistämällä mittarin muihin tietoturvallisuuden mittareihin, joiden osa-
alueita koulutus käsittelee. Esimerkiksi koulutuksen vaikutusta voidaan arvioi-
da häiriöidenhallinnan kautta - jos koulutus ohjeistaa raportoimaan häiriöitä, 
voidaan tämän vaikutusta arvioida seuraamalla raportoitujen tietoturvahäiriöi-
den määriä.  

Kerättävän datan tietolähteitä ovat muun muassa käytettävän koulutusjär-
jestelmän, sekä HR-järjestelmän tarjoamat raportit. Raportointia voidaan jakaa 
myös pienempiin osiin, jolloin arvioidaan yksittäisten organisaatioyksiköiden 
suoriutumista verrattuna muihin organisaatioyksiköihin tai koko organisaation 
keskiarvoon. 

Taulukko 29 - Tietoturvakoulutuksen suorittaneet 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit 
Tiedon tarve Seurataan, kuinka suuri osa henkilöstöstä on suorittanut tietoturvakoulu-

tuksen ja mikä on näiden henkilöiden osaamisen taso. 
Mittari a) Lukumäärä - Tietoturvakoulutuksen suorittaneiden määrä. 

b) Lukumäärä - Koulutukselle määritelty kokonaisosallistujamäärä. 
c) Suhdeluku - Tietoturvakoulutuksen läpäisyprosentti 

Laskentakaava a) (Tietoturvakoulutuksen suorittaneiden määrä) / (Koulutukselle 
määritelty kokonaisosallistujamäärä) x 100 

b) (Tietoturvakoulutuksen testi läpäisty lukumäärä) / (Kaikki koulu-
tuksen tehneet lukumäärä) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mikäli suorittaneiden määrä on alhainen, voidaan olettaa riskitason ole-
van korkeampi - lisäksi voidaan lisätä kommunikaatiota henkilöstölle 
esimerkiksi johdon kautta ja panostaa siten enemmän tietoisuuden kas-
vattamiseen. 

Säännöllisyys Kampanjoittain/vuosittain 
Lähde Koulutusympäristön tai HR-järjestelmän raportti 
Formaatti Yhdistetty 100% pinottu pylväsdiagrammi ja viivadiagrammi 
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Kuvio 28 - Henkilöstön tietoturvakoulutuksen suoritukset 

5.22 Haavoittuvuudet 

Haavoittuvuuksien mittarit seuraavat organisaation järjestelmien ja omaisuu-
den haavoittuvuuksia, sekä niihin liittyvien toimenpiteiden toteutumista. Tau-
lukossa 30 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat 
Savolan (2007) taksonomian teknisten mittareiden luokkaan. Kuvioissa 29, 30, 
31 ja 32 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden visualisoidut 
esitystavat. 

Tulosten perusteella organisaatio voi seurata päivitystenhallinnan proses-
sien toimivuutta ja uhkia, jotka voivat kasvattaa riskien toteutumisen todennä-
köisyyttä. Haavoittuvuuksien määrän kasvamisen syitä voivat olla muun mu-
assa ongelmat päivitysprosesseissa, haavoittuvuusskannereiden muutos, skan-
nauskohteiden muutos tai virheet kovennuksissa. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat esimerkiksi CMDB, haavoittuvuus-
skannereiden raportit, uhkatieto, IPAM-järjestelmä ja tikettijärjestelmä. 

Taulukko 30 - Haavoittuvuudet 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Tekniset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan tieto-omaisuuden päivitystenhallinnan toimivuutta ja uhkia, 

jotka voivat kasvattaa riskien toteutumisen todennäköisyyttä. 
Mittari a) Lukumäärä - Tietoturvahaavoittuvuuksien määrä kriittisyys-

luokittain. 
b) Keskiarvo - Tietoturvahaavoittuvuuksien määrä per skannattu 
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kohde. (Voidaan jaotella tarkemmin esimerkiksi sijainnin tai 
muun logiikan mukaan) 

c) Suhdeluku - Palvelimet, jotka ovat haavoittuvuusskannauksen 
piirissä vs. palvelimet, jotka eivät ole. 

d) Haavoittuvuudet, jotka ratkaistaan alle sille määritellyn aikarajan 
vs. haavoittuvuudet, joita ei saada ratkaistua aikarajassa. 

Laskentakaava a) (Tietoturvahaavoittuvuuksien määrä kriittisyysluokittain) 
b) (Tietoturvahaavoittuvuuksien määrä) / (Skannattujen kohteiden 

määrä) 
c) (Haavoittuvuusskannauksen piirissä olevien palvelimien määrä) / 

(Palvelimien kokonaismäärä) x 100 
d) (Ratkaisurajan rikkoneiden haavoittuvuuksien määrä) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Tietoturvahaavoittuvuudet ratkaistaan järjestelmien omistajien kanssa 
yhteistyössä, jolloin samalla varmistetaan syy-yhteys haavoittuvuuden 
alkuperäiseen syntymiseen ja suunnitellaan korjaavia toimia päivitysten-
hallintaan. Mikäli haavoittuvuutta ei voi korjata, tulee tästä tehdä määrä-
aikainen riskin hyväksyntä, joka kirjataan ylös. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde CMDB, haavoittuvuusskannereiden raportit, julkinen tieto uhista, IPAM-

järjestelmä (IP Address Management) 
Formaatti a) Viivadiagrammi 

b) Pylväsdiagrammi 

 

 
Kuvio 29 - Haavoittuvuuksien määrän keskiarvo 
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Kuvio 30 - Haavoittuvuuksien määrä kriittisyyden mukaan 

 
Kuvio 31 - Haavoittuvuuksienhallinnan skannauksen kattavuus 
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Kuvio 32 - Haavoittuvuuksien ratkaisuaika ja ratkaisuajan ylittäneiden haavoittuvuuksien 
määrä 

5.23 Auditoinnit 

Auditoinnin mittarit seuraavat organisaation auditoinnin vuosikellon toteutu-
mista, sekä sen avulla tehtyjen havaintojen korjaustoimenpiteiden etenemistä. 
Taulukossa 31 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit kuu-
luvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Taulu-
kossa 32, sekä kuvioissa 33 ja 34 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut 
mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Erään haastateltavan mukaan auditointien ongelmana on usein niistä teh-
tyjen havaintojen korjaaminen. Usein auditoinnin raportissa näkyy useita kehi-
tyskohteita, jotka saattavat olla näkyvissä myös seuraavan vuoden auditoinnis-
sa. Sen vuoksi on tärkeää seurata korjausten etenemistä ja vastuuttaa organisaa-
tiota ja toimittajia niiden tekemiseen tarvittaessa sopimuksellisesti. Tulosten 
perusteella organisaatio voi varmistua siitä, että vuosikellossa mukana olevat 
järjestelmät on auditoitu, sekä seurata korjaustoimenpiteiden etenemistä. Lisäk-
si puuttuvien auditointien puolesta voidaan tehdä erillinen riskiarvio ja -
hyväksyntä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat auditointiraportit ja auditointityökalut 
(kuten jotkin GRC-työkalut). Lisäksi tietoa korjausten etenemisestä voidaan ke-
rätä esimerkiksi uusintatarkastuksilla tai kuukausittaisella seurannalla yhteis-
työssä toimittajan kanssa. 

Taulukko 31 - Auditoinnit 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
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Tiedon tarve Seurataan auditointien toteutumista määritellyn auditointien vuosikellon 
mukaisesti, sekä varmistetaan, että auditoinneissa havaitut epäkohdat 
korjataan. 

Mittari a) Lukumäärä - Tehtyjen auditointien määrä verrattuna suunnitel-
tuun. 

b) Suhdeluku - Korjausten määrä verrattuna havaintojen määrään.   
Laskentakaava a) (Tehtyjen auditointien määrä), (Puuttuvien auditointien lukumää-

rä) 
b) (Toteutettujen korjausten lukumäärä) / (Havaintojen lukumäärä) 

x 100 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmien auditointi toimii, 
eli riskejä arvioidaan ja niille suunnitellaan toimenpiteitä. Toteutumatta 
jääneet tehtävät tulee priorisoida, jotta ne voidaan toteuttaa seuraavalla 
mittausjaksolla suunnitellusti. Korjaukset tulee suorittaa tehdyille 
havainnoille tai ne hyväksytään erillisellä prosessilla. 

Säännöllisyys Kvartaaleittain 
Lähde Auditointiraportit, auditointivuosikello, GRC-työkalut. Mittausdatan ke-

rääminen liitetään osaksi prosesseja, joiden kautta tiedot voidaan saada. 
Formaatti a) Piirakkadiagrammi ja taulukko 

b) Pylväsdiagrammi 

 

 
Kuvio 33 - Auditointien määrä 
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Kuvio 34 - Auditointien havaintojen korjausstatus 

Taulukko 32 - Puuttuvat auditoinnit 

Puuttuvat auditoinnit Järjestelmän kriittisyys 

SAP Kriittinen 

O365 Merkittävä 

HR-järjestelmä Kriittinen 

 

5.24 AV-työkalun kattavuus ja haittaohjelmat 

AV-työkalun kattavuuden ja haittaohjelmien mittari seuraa AV-työkalun katta-
vuutta palvelimissa ja työasemissa, sekä näiden haittaohjelmien määriä trendi-
nä. Taulukossa 33 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. Mittarit 
kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mittareiden luokkaan. Tau-
lukoissa 34 ja 35, sekä kuvioissa 35 ja 36 esitellään taulukon tietojen pohjalta 
laaditut mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Työkalujen kattavuuden seuraaminen on tärkeää. Eräs tutkimuksen haas-
tateltavista vertasikin AV-työkalun kattavuutta rokotusten kattavuuteen - jos 
kyseisen työkalun kattavuus on riittävän korkea, voidaan välttyä ”haittaohjel-
maepidemioilta”. Mittarin avulla voidaan seurata tätä kattavuutta ja lisäksi 
nähdä sen vaikutusta haittaohjelmien määriin. Lisäksi jatkuvasti uudestaan 
saastuvat laitteet voidaan ottaa tarkempaan tarkasteluun ja määritellä näille 
lisätoimenpiteitä. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat pääasiassa AV-työkalun raportit, järjes-
telmien hallintatyökalu, palveluntarjoajan raportit ja tikettijärjestelmä. 
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Taulukko 33 - AV-työkalun kattavuus ja haittaohjelmat 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Tarkastellaan palvelimien ja työasemien AV-työkalun (tai muun työkalun, 

kuten krypton) kattavuutta. Riittävällä kattavuudella voidaan estää tun-
netut haittaohjelmaepidemiat. 

Mittari a) Lukumäärä - kuinka monella palvelimella on AV vs. Kuinka mo-
nella ei ole. 

b) Lukumäärä - Kuinka monta haittaohjelmaa työasemilla on ollut. 
c) Lukumäärä - kuinka monella työasemalla on AV vs. Kuinka mo-

nella ei ole. 
d) Lukumäärä - Kuinka monta haittaohjelmaa palvelimilla on ollut. 
e) Lukumäärä - Top 5 eniten haittaohjelmia sisältäneet työasemat 
f) Lukumäärä - Top 5 eniten haittaohjelmia sisältäneet palvelimet 

Laskentakaava a) (laitteiden määrä, joissa ei ole AV-työkalua asennettuna) / (lait-
teiden kokonaismäärä) x 100 

b) (Haittaohjelmien määrä työasemilla) 
c) (laitteiden määrä, joissa ei ole AV-työkalua asennettuna) / (lait-

teiden kokonaismäärä) x 100 
d) (Haittaohjelmien määrä palvelimilla) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Varmistetaan haittaohjelmatyökalujen tehokkuus. Mikäli AV-työkalujen 
suhdeluku on liian pieni, tulee tätä arvoa pyrkiä nostamaan tunnistamalla 
laitteet, joissa työkalua ei ole asennettu. Mikäli sama laite näkyy top 5 -
listalla useamman kerran, tulee tämä laite ottaa tarkempaan tarkastuk-
seen. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde AV-työkalun raportti, SCCM, palveluntarjoajan raportti tai tiketöintijärjes-

telmä. 
Formaatti a) Pinottu pylväsdiagrammi 

b) Viivadiagrammi 
c) Pinottu pylväsdiagrammi 
d) Viivadiagrammi 
e) Taulukko 
f) Taulukko 

 

 
Kuvio 35 - AV-työkalun kattavuus ja haittaohjelmat työasemilla 
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Taulukko 34 - Top5 eniten haittaohjelmia sisältäneet työasemat 

Top 5 eniten haittaohjelmia sisältäneet työasemat Haittaohjelmien määrä 

Työasema 1 6 

Työasema 2 4 

Työasema 3 4 

 
 

 
Kuvio 36 - AV-työkalun kattavuus ja haittaohjelmat palvelimilla 

Taulukko 35 - Top5 eniten haittaohjelmia sisältäneet palvelimet 

Top 5 eniten haittaohjelmia sisältäneet palvelimet Haittaohjelmien määrä 

Palvelin 1 12 

Palvelin 2 10 

Palvelin 3 4 

 

5.25 Verkon tunkeutumisen havaitseminen 

Verkon tunkeutumisen havaitsemisen mittarit seuraavat IDS-järjestelmien kaut-
ta kulkevan datan määrää, sekä sen hälytysten määriä suhteessa käsiteltyihin 
hälytyksiin. Taulukossa 36 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominaisuudet. 
Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian teknisten mittareiden luokkaan. 
Kuvioissa 37 ja 38 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittareiden vi-
sualisoidut esitystavat. 

Datan määrän perusteella voidaan todeta, mikäli järjestelmän läpi todella 
kulkee kaikki sille määritelty data. Eräänä esimerkkinä haastateltava totesi jos-
kus käyneen tilanne, jossa huoltotöiden jälkeen unohdettiin kytkeä verkko kul-
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kemaan jälleen IDS:n kautta. Kun hälytysten määrä oli ollut pidemmän aikaa 
vähäinen, ymmärrettiin tarkistaa IDS-järjestelmän läpi kulkevan datan määriä. 
Tulosten perusteella organisaatio voi todeta kontrollin toimivan suunnitellusti, 
sekä sen hälytysten käsittelyn tapahtuvaksi. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat IDS- ja IPS-järjestelmät, palveluntarjo-
ajan raportit ja tikettijärjestelmän raportit. 

Taulukko 36 - Verkon tunkeutumisen havaitseminen 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Tekniset/Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Seurataan, tutkitaanko kaikki verkon tunkeutumisenestojärjestelmästä 

(IDS ja IPS) syntyneet hälytykset ja varmistetaan, että järjestelmä toimii 
suunnitellulla tavalla, seuraamalla datan määrää. 

Mittari a) Lukumäärä - IDS-järjestelmään liittyvät ratkaistut tietoturvahäiri-
öt verrattuna tietoturvahäiriöiden kokonaismäärään. 

b) Lukuarvo - IDS-järjestelmän läpi kulkeva datamäärä. 
Laskentakaava a) (Ratkaistut tietoturvahäiriöt), (Tietoturvahäiriöiden ko-

konaismäärä – Ratkaistut tietoturvahäiriöt) 
b) (IDS-järjestelmän läpi kulkevan datan määrä) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittareiden avulla voidaan todeta, toimiiko IDS-järjestelmä suunnitellus-
ti, eli ohjataanko data kulkemaan sen kautta. Mikäli datamäärät tippuvat, 
voi syynä olla, että osa datasta on ohjattu kulkemaan järjestelmän ohi, 
jolloin sen kattavuus heikentyy. Lisäksi tietoturvahäiriöitä seuraamalla 
voidaan varmistaa, että kaikkiin järjestelmän tekemiin hälytyksiin reagoi-
daan ennalta määritellyn prosessin mukaisesti. Mikäli hälytyksiä jää käsit-
telemättä, tulee näihin käsittelemättä jääneisiin häiriöihin reagoida. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde IDS-järjestelmä, palveluntarjoajan raportit, tikettijärjestelmä 
Formaatti a) Pinottu pylväsdiagrammi tai liikennevalot 

b) Aluediagrammi 
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Kuvio 37 - Ratkaistut IDS-hälytykset 

 
Kuvio 38 - IDS-järjestelmän kautta kulkeneen datan määrä 

5.26 Digitaaliset allekirjoitukset 

Digitaalisten allekirjoitusten mittari seuraa organisaation palveluiden sertifi-
kaattien ajantasaisuutta. Taulukossa 37 on kuvattu mittareiden tärkeimmät 
ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten mit-
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tareiden luokkaan. Kuviossa 39 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut 
mittareiden visualisoidut esitystavat. 

Tulosten perusteella organisaatio voi tunnistaa, mikäli sertifikaattien päi-
vitysprosessissa on parannettavaa. Pohjadatan perusteella voidaan tunnistaa 
yksittäisiä kohteita, joiden sertifikaatteja tulee päivittää. Kerättävän datan tieto-
lähteitä ovat haavoittuvuusskannereiden raportit tai palveluntarjoajien raportit. 

Taulukko 37 - Digitaaliset allekirjoitukset 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Varmistetaan, että digitaaliset sertifikaatit ovat voimassa kaikissa palve-

luissa ja ne päivitetään ajallaan. 
Mittari Lukumäärä - Voimassa olevien digitaalisten sertifikaattien määrä verrat-

tuna kaikkiin tuotannossa oleviin palveluihin. 
Laskentakaava (Voimassa olevien digitaalisten sertifikaattien määrä) / ((Voimassa ole-

vien digitaalisten sertifikaattien määrä) + (Vanhentuneiden digitaalisten 
sertifikaattien määrä)) x 100 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittarin avulla voidaan tunnistaa, mikäli sertifikaattien päivitysprosessis-
sa on parannettavaa. Mikäli jonkin sertifikaatin uusimisessa on ongelmia 
pidempään, tai palvelua tarjotaan suurelle määrälle käyttäjiä, tulee näihin 
suunnata lisää huomiota. 

Säännöllisyys Kuukausittain 
Lähde Haavoittuvuusskannerin tai palveluntarjoajan raportit 
Formaatti Horisontaalinen pylväsdiagrammi tai liikennevalot 

 

 
Kuvio 39 - Digitaalisten sertifikaattien ajantasaisuus 

5.27 Projektien tietoturvallisuus 

Projektien tietoturvallisuuden mittari seuraa tietoturvallisuuden kokonaisuuk-
sien suunnittelua projekteissa. Taulukossa 38 on kuvattu mittareiden tärkeim-
mät ominaisuudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian operatiivisten 
mittareiden luokkaan. Kuviossa 40 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut 
mittareiden visualisoidut esitystavat. 
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Mittaamista suunniteltaessa tulee varmistaa, että projekteille on prosessis-
sa määritelty tietoturvallisuuden tehtäviä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimer-
kiksi henkilötietojen vaikuttavuusanalyysin toteuttaminen tai tietojen luokitte-
lu. Mittaamisessa vuorostaan keskitytään varmistamaan, että projektit ovat tie-
toisesti päättäneet tiettyjen tietoturvallisuuden tehtävien toteuttamatta jättämi-
sestä, sillä esimerkiksi henkilötietojen vaikuttavuusanalyysiä ei luonnollisesti 
tarvitse tehdä, mikäli projektissa tai sen tuotoksessa ei käsitellä henkilötietoa. 
Tulosten perusteella organisaatio voi siten varmistua, että projektitiimit ovat 
tehneet tietoisia päätöksiä tietoturvallisuuden toteuttamisesta oman projektinsa 
puitteissa. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat muun muassa projektien tarkistuslis-
tat, projektiportfoliot, sekä palaverien muistiinpanot. Lisäksi seurantaan voi-
daan käyttää erinäisiä projektityökaluja ja -järjestelmiä, joissa on mahdollista 
seurata tehtävien suunnittelua tai toteutusta. Tästä esimerkkinä Kanban -seinät.  

Taulukko 38 - Projektien tietoturvallisuus 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Operatiiviset mittarit 
Tiedon tarve Varmistetaan, että tietoturvallisuus huomioidaan kaikissa käynnissä ole-

vissa tunnistetuissa projekteissa. 
Mittari Lukumäärä - Projektit, joissa kaikki projektiin liittyvät tietoturvallisuuden 

tehtävät on määritelty ja aikataulutettu. 
Lukumäärä - Projektit, joihin liittyviä tietoturvallisuuden tehtäviä ei olla 
määritelty tai aikataulutettu. 

Laskentakaava (Projektit, joissa kaikki projektiin liittyvät tietoturvallisuuden tehtävät on 
määritelty ja aikataulutettu), (Projektit, joihin liittyviä tietoturvallisuuden 
tehtäviä ei ole määritelty tai aikataulutettu) 

Mittaustulosten 
tulkinta 

Tunnistetaan, onko määritellyt tietoturvallisuuden tehtävät suoritettu tai 
suunniteltu käynnissä olevissa projekteissa. Mittarin avulla tunnistetaan 
yksittäisiä projekteja, joihin ei syystä tai toisesta ole suoritettu määriteltyjä 
tietoturvallisuuden tehtäviä ja eskaloidaan näissä tilanteissa asia projektin 
omistajalle. 

Säännöllisyys Kuukausittain/Kvartaaleittain 
Lähde Projektien checklist, projektiportfolio, palaverien muistiinpanot 
Formaatti Pinottu pylväsdiagrammi 
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Kuvio 40 - Projektien tietoturvallisuus 

5.28 Häiriöiden vaikutus liiketoimintaan 

Häiriöiden liiketoiminnallisten vaikutusten mittari arvioi organisaation palve-
lukatkoherkkyyttä. Taulukossa 39 on kuvattu mittareiden tärkeimmät ominai-
suudet. Mittarit kuuluvat Savolan (2007) taksonomian johtamisen mittareiden 
luokkaan. Taulukossa 40 esitellään taulukon tietojen pohjalta laaditut mittarei-
den visualisoidut esitystavat. 

Mittarin data perustuu haastateltavien subjektiivisiin näkemyksiin, joista 
lasketaan häiriöiden kokonaisvaikutus liiketoiminnan funktiolle. Mittaria voi-
daan jatkaa liiketoimintavaikutusten referenssitaululla, jolloin organisaatio ky-
kenee arvioimaan tietojärjestelmien häiriöiden vaikutusta useampaan funkti-
oon. Tulosten perusteella organisaatio voi arvioida funktion tai palvelun kriitti-
syyttä, sekä priorisoida niihin liittyviä kontrolleja. 

Kerättävän datan tietolähteitä ovat vaikutusanalyysissä käytetty data, ku-
ten liiketoiminta-alueen omistajan tai liiketoimintapalvelun omistajan haastatte-
lut, sekä muu olemassa oleva dokumentaatio ja historiatieto palvelukatkojen 
vaikutuksesta. 

Taulukko 39 - Häiriöiden vaikutus liiketoimintaan 
Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka Johtamisen mittarit 
Tiedon tarve Arvioidaan tietoturvakontrollien painotuksia ja palvelukatkoherkkyyttä 

organisaation funktiossa tai palvelussa vaikuttavuusanalyysin (BIA) avul-
la. Mittari käyttää hyväkseen liiketoimintavaikutuksen referenssitaulua, 
joka määrittelee vaikutukset ja niiden arvotuksen suhteutettuna kyseiseen 
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organisaatioon. 
Mittari Lukuarvo - Palveluiden/Funktioiden häiriöiden liiketoimintavaikutus, 

mikäli mitään kontrolleja ei ole implementoitu. 
Laskentakaava Subjektiivinen vastaus ennalta määriteltyihin kysymyksiin tilanteessa, 

jossa funktio tai palvelu on pysähtynyt määritellyn ajan. 
Mittaustulosten 
tulkinta 

Mittaustulosten pohjalta voidaan arvioida funktion tai palvelun kriitti-
syyttä, jolloin voidaan priorisoida riskejä lievittäviä kontrolleja kriittisiin 
palveluihin ja funktioihin. 

Säännöllisyys Vuosittain tai muutoksen aiheuttamana 
Lähde Liiketoiminta-alueen omistaja tai liiketoimintapalvelun omistaja (BIA) 
Formaatti Taulukko, jossa liikennevaloilla on korostettu kriittiset osa-alueet. 

 

Taulukko 40 - Vaikuttavuusanalyysin yhteenveto 

Liiketoimintapalvelun/funktion vaikuttavuusanalyysin yhteenveto 

Luottamuksellisuus [C] Eheys [I] Saatavuus[A] Brändi [B] 

Kriittinen Merkittävä Merkittävä Merkittävä 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella tietoturvallisuuden mittarei-
den nykytilaa. Tästä johtaen tutkimuskysymyksinä esitettiin: 

• Millaisia tietoturvallisuuden mittareita suomalaisissa organisaa-
tioissa nykyisin käytetään? 

Nykyisin käytössä olevat tietoturvallisuuden mittarit esiteltiin luvussa 5.2, jossa 
on listattuna yhteensä 28 tietoturvallisuuden mittaria, joita tutkimuksen aikaan 
käytettiin suurissa suomalaisissa organisaatioissa.  

Tutkimustulosten perusteella voitaisiin arvioida, että suurten suomalais-
ten organisaatioiden tietoturvallisuuden mittaaminen on suhteellisen hyvällä 
tolalla, kun suhteuttaa sen tietoturvallisuuden mittaamiseen liittyviin ongelma-
kohtiin. Tämä voi toisaalta olla vääristynyt johtopäätös, sillä kohdeorganisaatiot 
valikoituivat tutkimukseen mukaan juuri sen takia, että niillä oli olemassa jon-
kinlaisia tietoturvallisuuden mittareita. Tätä pohdintaa tukee myös se, että tut-
kimuksen laajasta rekrytoinnista huolimatta tutkimuksen otanta jäi melko pie-
neksi. Tutkijalle jäi potentiaalisten rekrytoitavien kanssa keskusteluista mieli-
kuva, ettei monikaan organisaatio ole mitannut tietoturvallisuutta käytännössä, 
tai mittaaminen on jäänyt hyvin yksinkertaiselle tasolle, jolloin rekrytoitavat 
eivät kokeneet voivansa tarjota lisää tietoa tutkimukselle.  

Kun verrataan tutkimuksen tuloksena saatuja tietoturvallisuuden mittarei-
ta saatavilla oleviin tietoturvallisuuden mittareihin ja lähteisiin on selvää, että 
Suomalaiset organisaatiot ovat vasta raapaisseet pintaa aihealueen osalta. 
Muun muassa Centre of Internet Security (CIS) on määritellyt yhteensä 93 tieto-
turvallisuuden mittaria (CIS, 2018), kun taas Brotby ja Hinson (2016) ovat kir-
jassaan määritelleet jopa 150 erilaista tietoturvallisuuden mittaria. Kuitenkin on 
huomioitava, että mittaamista ei tulisi suorittaa itse mittaamisen takia, vaan on 
huomattavasti oleellisempaa keskittyä pienempään määrään avainmittareita, 
joiden mittaaminen pysyy suhteellisen muuttumattomana, sekä jatkuvana. 
Esimerkiksi Lennonin (2003) mukaan sopiva mittareiden määrä voisi olla noin 
10-20 samanaikaista mittaria. Tämä varmistaa sen, että tietoturvamittareiden 
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ohjelma pysyy hallittavissa (Lennon, 2003). Lennonin näkökulmasta siis Suoma-
laiset organisaatiot ovat osanneet pitää tietoturvamittareiden ohjelmansa suh-
teellisen pieninä ja fokusoituneina. Todennäköisempi syy mittareiden vähyy-
delle on kuitenkin se, ettei mittaamista ole vielä osattu automatisoida riittävästi, 
jolloin on nähty oleellisemmaksi keskittyä vain muutamaan avainmittariin, jotta 
manuaalinen työ ja hyötysuhde saadaan tasapainotettua. Haastatteluihin toimi-
tetut materiaalit ja haastateltavien puheet mittaamisen järjestämisestä organi-
saatioissa tukee tätä väitettä, sillä useimmiten mittarit oli luotu taulukkotyöka-
luilla manuaalisesti, hakien tietoa useammasta eri lähteestä. 

Pienestä otannasta huolimatta tuloksena syntyi suhteellisen paljon itseään 
toistavaa tietoa ja saturaatiopiste koettiin saavutetuksi, mikä toisaalta viittaa 
siihen, että vain pientä määrää kaikista mittareista käytetään eri muodoissaan 
useissa organisaatioissa. Koska mittarit toistivat usein itseään, voidaan ainakin 
osan tutkimuksen tuloksista ajatella olevan samalla myös representaatio tieto-
turvallisuuden avainmittareista. Esimerkiksi tietoturvahäiriöitä mitataan suu-
rimmassa osassa organisaatioita, mutta tämä mittari onkin peruja tietohallinnon 
mittareista, joten sen tuottaminen myös tietoturvallisuuden tarpeisiin on help-
poa.  

Tutkimuksen pieni otanta ja laadullinen luonne yhdessä case-
tutkimukseen yhdistettävissä oleviin piirteisiin asettaa tutkimuksen validiteetil-
le ja reliabiliteetille haasteita. Validiteetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuk-
sessa käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominai-
suutta, mitä on tarkoituskin mitata (Tilastokeskus, 2018). Tässä tutkimuksessa 
validiteetin arviointi voi olla hankalaa, sillä tutkimuksen ei oletetakaan kuvaa-
van suoraviivaisesti todellisuutta. Tietoturvallisuuden mittareita ja niiden eri-
muotoisia esiintymiä on olemassa satoja - tai jopa tuhansia, johtuen usein siitä, 
että mittareita usein muodostetaan johonkin yksittäiseen tarpeeseen. Tästä esi-
merkkinä tilanne, jossa organisaatio on ottamassa käyttöön kaksivaiheista tun-
nistautumista ja haluaa mitata käyttöönoton etenemistä eri maantieteellisissä 
sijainneissa. Esimerkin tarve on hyvin spesifi, eikä tutkimuksessa ole järkevää 
pyrkiä dokumentoimaan näitä kaikkia mittareiden olomuotoja, vaan pyrkiä 
keskittymään sellaisiin mittareihin, jotka voidaan monistaa ja jotka ovat rele-
vantteja useissa organisaatioissa.  

Tutkimuksessa käytetty aineistonkeruumenetelmä on alun perin luotu his-
toriallisten tapahtumankulkujen tutkimiseen, mutta se sopi suhteellisen hyvin 
myös tämän tutkimuksen tarkoitukseen. Toisaalta tutkimuksen kohde vaihteli 
enemmän mittarista toiseen verrattuna yksittäiseen historialliseen tapahtu-
maan. Tutkimuksesta saadut tulokset eivät kuitenkaan ole ristiriidassa kerät-
tyyn aineistoon, vaan ne luotiin yhdessä haastateltavien kanssa ja lopullinen 
tulos on representaatio useista mahdollisista mittareista, mutta ei kuitenkaan 
kaikista. Validiteettia voidaankin siten arvioida vain tutkimuksen perusteelli-
suuden pohjalta, sekä siitä ovatko saadut tulokset ja niistä tehdyt päätelmät oi-
keita. Suurin validiteettiin vaikuttava asia oli se, että tutkimuksen otanta oli 
suhteellisen pieni ja haastateltavat saivat itse määritellä mittarit, joita he halusi-
vat esitellä. Täten voi olla, että tutkimuksesta jäi käsittelemättä joitain oleellisia 
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mittareita. Tätä puutosta ei tutkimuksen yhteydessä erikseen arvioitu esimer-
kiksi vertaamalla mitattavia osa-alueita kirjallisuuteen tai standardeihin. 

Tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin tutkimuksen yhteydessä varmista-
maan haastatteluiden äänittämisen ja tutkijan muistiinpanojen yhdistämisellä, 
jolloin tauko nauhoitusten analysoinnin ja muistiinpanojen kirjoittamisen välil-
lä antoi mahdollisuuden paneutua haastatteluun uudestaan. Näin tutkija kävi 
jokaisen haastattelun läpi vähintään kahdesti. Tutkijan ja haastateltavan käsit-
teet yhdistyivät haastatteluiden ja analysoinnin aikana, sillä mittareita ja niihin 
liittyviä kysymyksiä käytiin läpi yhdessä haastateltavien kanssa ja molempien 
mielipiteille annettiin tilaa, jotta mahdollisimman totuudenmukainen kuva mit-
tarista saatiin aikaiseksi. Usein haastateltava joutui myös muistelemaan histori-
allisia tapahtumia, jotta sai mieleensä esimerkiksi mittaamisen alkuperäisen 
tarpeen ja päämäärän. On myös huomioitava, että tutkimus kartoitti mittarei-
den nykytilaa, jolloin sen reliabiliteetti on sidoksissa aikaan. Tutkimuksen tu-
lokset ovatkin relevantteja ainoastaan niin kauan, kunnes vanhoja mittareita 
päivitetään uusiin. Toisaalta useat mittarit ovat sellaisia, jotka tulevat tutkijan 
arvion mukaan kestämään ajan kulumista hyvinkin pitkään. 

Haastatteluvaiheessa haastateltavilta kysyttiin myös mielipidettä, ovatko 
heidän esittämänsä mittarit riittäviä aihealueen mittaamisen kannalta. Vain yksi 
haastateltavista oli tätä mieltä. Tämä heijastaakin hyvin nykyisen tietoturvalli-
suuden mittaamisen kenttää, sillä useat tutkimukset ovat todenneet yritysten 
mittaavan tietoturvallisuuttaan liian vähän tai he eivät ole tyytyväisiä sen nyky-
tilaan (Sanders, 2014; Mazur, Ksiezopolski & Kotulski, 2014; Swanson, 2001). 
Mittaaminen, eli riittävän tiedon hankinta tiedostettujen tietoturvallisuuteen 
liittyvien päätösten tueksi, onkin yksi suurimmista tietoturvallisuuden haasteis-
ta (Jansen, 2010). 

Mittareiden vakiintumisen epäonnistumiseen on useita syitä, joista yhtenä 
merkittävimpänä syynä on liiketoiminnan ja tietoturvallisuuden prosessien ”sii-
loutuminen” omiksi prosesseikseen. Tällöin kummallakin on omat mittarinsa ja 
omat agendansa, eikä toinen välttämättä ymmärrä toisen prosessin vaatimuksia 
tai merkitystä kokonaisuuden kannalta, mikä lopulta vaikuttaa varsinkin tieto-
turvallisuuden osalta tieto-omaisuuden suojauksen tasoon. (Jansen, 2010) Puhu-
taankin tietoturvallisuuden irrallisuudesta muista toiminnoista, jolloin on han-
kalaa mitata mihin muutokset vaikuttavat ja mikä on niiden vaikuttavuus (Sal-
mela, 2013). Lisäksi ongelmaksi on tunnistettu järjestelmien monimutkaisuus ja 
sitä kautta tietoturvallisuuden ja sen mittaamisen hankaluus (Sanders, 2014). 

Tämän tutkimuksen tuloksilla on merkitystä niin käytännön työn, kuin 
tutkimuksenkin kannalta. Käytännön työn puolesta tutkimus antaa viitteitä tie-
toturvallisuuden mittaamisen nykytilasta ja antaa valmiita mittareita organisaa-
tioille tietoturvallisuuden mittaamisen aloittamiseksi. Varsinkin kun tietotur-
vallisuus ja sen merkitys korostuvat organisaatioiden työskentelyssä, on tällai-
sille mittareille entistä enemmän kysyntää. Tutkimuksessa käsitellyt mittarit 
eivät ole kovinkaan monimutkaisia toteuttaa ja niiden avulla voidaan parantaa 
näkyvyyttä organisaation tietoturvatekemiseen sellaisissa organisaatioissa, jois-
sa mittaamisen aloittamista vasta pohditaan. Tutkimuksen avulla tunnistettuja 
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mittareita voidaan myös sen vuoksi ottaa helpommin käyttöön muissa organi-
saatioissa, sillä niiden käytöllä on historiallista todellisuuspohjaa osana muiden 
organisaatioiden tietoturvallisuuden mittaamista. Tämä on selkeä ero muihin 
tutkimuksiin nähden, joissa mittareita on tunnistettu niin paljon, että organisaa-
tioiden tietoturva-asiantuntijat saattavat hukkua mittareiden paljouteen ja kai-
kista tärkeimpien mittareiden tunnistaminen massasta muuttuu työlääksi.  

Käytännön työssä näiden mittareiden tunnistaminen ja niiden jalkautta-
minen mahdollisimman moneen organisaatioon antaisi myös mahdollisuuksia 
benchmarkkaukseen, jolloin mittareiden kehittämisen osana voitaisiin saada 
lisää tietoa siitä, miten hyvin organisaatioiden tietoturvallisuus on järjestetty 
muihin verrattuna. Tällaista dataa on ollut hankalaa yleensä saada tietoturvalli-
suuden kentällä, sillä organisaatioiden tekeminen, määritelmät ja mittarit saat-
tavat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. 

Käytännön työn kannalta tutkimus antaa myös hyvin vahvan indikaatto-
rin tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseksi sellaisiksi, että ne tukevat da-
tan siirtämistä ja käsittelyä aiempaa enemmän. Tutkimuksessa havaituilla mit-
tareilla olikin useita eri tietolähteitä, joiden analysointi manuaalisesti on yksi 
suurimmista syistä, miksi mittaamista ei ylipäätään tehdä useissa organisaa-
tioissa. Siten on ensiarvoisen tärkeää panostaa jatkossa yhä enemmän tiedon 
analysointiin ja yhdistelemiseen eri lähteistä automatisoinnin keinoin. 

Tulevaisuuden tutkimuksen kannalta tämän tutkimuksen tulokset antavat 
viitteitä organisaatioille itselleen tärkeistä tietoturvallisuuden mittareista. Sipo-
nen ja Baskerville (2018) toteavat, ettei tietoturvallisuuden tutkimus ole tois-
taiseksi nähnyt tarpeelliseksi perustella sovellettujen teorioiden empiiristä pa-
remmuutta suhteessa standardeihin. Tämän tutkimuksen mittarit osaltaan tar-
joavat työkaluja tulevien ja aikaisempien tutkimusten mahdolliseen validointiin 
ja vertailuun.  

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen osana havaittiin, että tietoturvalli-
suuden mittaamista on pyritty toteuttamaan useilla eri tavoilla. Kirjallisuuden 
perusteella ratkaisuiksi on ehdotettu esimerkiksi useita eri maturiteettimalleja, 
mittaamisen ohjelmia, automaatiota, tai muita mittaamisen menetelmiä. Kui-
tenkin usein näiden menetelmien pohjalta on puuttunut näkyvyys siihen, millä 
tavoin organisaatiot haluavat tietoturvallisuuttaan mitata ja millaiseen mittaa-
miseen nykyiset teknologiat taipuvat. Tämän tutkimuksen avulla tulevat tutki-
mukset saavat parempaa näkyvyyttä mittareiden nykytilaan ja voivat lähteä 
kehittämään jo olemassa olevia mittareita parempaan suuntaan, joutumatta 
luomaan kokonaan uutta mittaristoa ja ollen näin huomattavasti relevantimpia 
organisaatioille myös käytännön toteutuksessa. Tulevien tutkimusten tulee kui-
tenkin ensin pyrkiä validoimaan tämän tutkimuksen perusteella tunnistettuja 
mittareita ja merkitystä, sekä arvioimaan miten ympäristö ja organisaatioiden 
erot vaikuttavat niihin. 

Koska tutkimuksen tarkoituksena oli ainoastaan kartoittaa mittaamisen ja 
mittareiden nykytila, voisi tulevaisuudessa tutkimus kohdistua näiden mitta-
reiden vaikutusten ja heikkouksien arvioimiseen, sekä kehittämiseen. Varsinkin 
tiedon yhdistely mittareihin, sekä niihin liitettävää logiikkaa voidaan kehittää 



89 

 

pidemmälle, jotta mittareiden skaalautuvuus ja benchmarkkaus helpottuisivat. 
Esimerkiksi haittaohjelmien määrää voidaan sitoa laitteiden määrään, jolloin 
mittarin tulokset ovat valideja myös silloin, kun laitteiden tai haittaohjelmien 
määrä kasvaa. Näin ollen myös vertailu eri organisaatioiden välillä helpottuu, 
kun voidaan verrata eri kokoisia organisaatioita keskenään mittarin pysyessä 
kuitenkin samana. Lisäksi tulevaisuuden tutkimus voi kartoittaa syitä siihen, 
miksi tietoturvallisuuden mittaaminen on kohdistunut pääasiassa tutkimukses-
sa tunnistettuihin mittareihin, millaisia hyötyjä niiden käyttäjät kokevat, ja mil-
laisia ongelmia näissä mittareissa tulisi ottaa huomioon. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella tietoturvallisuuden mittarei-
den nykytilaa ja siinä esiintyviä ongelmakohtia. Tästä johtaen tutkimuskysy-
myksinä esitettiin: 

• Millaisia tietoturvallisuuden mittareita suomalaisissa organisaa-
tioissa käytetään? 

Tutkimuksessa käsiteltiin tietoturvallisuuden mittaamisen määritelmää, sekä 
tietoturvallisuuden mittaamista organisaatioissa. Tietoturvallisuuden mittaa-
minen, eli riittävän tiedon hankinta tiedostettujen tietoturvallisuuteen liittyvien 
päätösten tueksi, on yksi suurimmista tietoturvallisuuden haasteista. Haastei-
den keskiössä on mitattavien kohteiden abstraktius ja liiketoiminnan ja tieto-
turvallisuuden prosessien siiloutuminen. Kuitenkin nykyinen tiedon merkityk-
sen kasvu aiheuttaa paineita liiketoiminnalle tietoturvallisuuden pitämiseksi 
läpinäkyvänä, jotta standardointi- ja akkreditointitoimenpiteiden, sidosryhmien 
ja johdon vaatimukset, sekä tietoturvallisuuden tehtävä saadaan täytettyä.   

Tietoturvallisuuden määritelmien mukaisesti organisaation tietoturvalli-
suudella tulee suojata organisaatioiden tieto-omaisuuden luottamuksellisuutta, 
eheyttä ja saatavuutta. Kuitenkin tietoturvallisuus itsessään on olennaiselta 
osaltaan luottamusta siihen, että tietoon kohdistuvat riskit ja niiden kontrollit 
ovat tasapainossa näillä osa-alueilla. 

Tietoturvallisuuden mittarit jakautuvat johtamisen mittareihin, sekä ope-
rationaalisiin ja teknisiin mittareihin. Niiden tarkoituksena on arvioida tietotur-
vakontrollien oikeaa implementointia, tietoturvatavoitteiden saavuttamista ris-
kien osalta, sekä tietoturvallisuuden laatua käytettyjen resurssien näkökulmas-
ta. Tietoturvallisuuden mittaaminen on tärkeää, sillä mittareiden avulla voi-
daan arvioida tietoturvallisuuden statusta, optimoida siihen käytettyjä resursse-
ja, kehittää operatiivisia käytäntöjä ja prosesseja, sekä ohjata tietoturvallisuuden 
tutkimusta. Mittareiden mahdollistaman tiedon perusteella organisaatiot voivat 
tunnistaa uusia tietoturvallisuuden kehityskohteita, sekä reagoida nopeasti ja 
tarkasti prosessien ja ratkaisujen virheisiin. Tietoturvallisuuden mittaaminen ja 
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sen perustelut eivät lopultakaan ole erilaisia muiden organisaation prosessien 
mittaamiseen liittyvistä perusteluista, vaan mittaamista tarvitaan tunnistamaan 
prosessien ongelmat ja kehityskohteet. Tietoturvamittarit ovat lopulta yksi tär-
keimmistä tietoturvallisuuden toimivuuden varmistuskeinoista, joka antaa or-
ganisaatioiden tietoturvapäällikölle ja johdolle varmuuden riskien ja tietoturva-
kontrollien tasapainosta. 

Vaikka tietoturvallisuuden mittaamisen merkitys organisaation tiedon 
turvaamiseksi on kiistaton, eivät monet yritykset mittareiden käytäntöön vie-
miseksi ole onnistuneet. Merkittävin syy mittaamisen epäonnistumiseksi on 
liiketoiminnan ja tietoturvallisuuden prosessien siiloutuminen, jolloin tietotur-
vallisuuden merkitys liiketoiminnan prosessien tukifunktiona jää mittareista 
huolimatta epäselväksi. 

Tämä tutkimus toteutettiin asiantuntijahaastatteluina. Tutkimukseen vali-
koitui 5 tietoturvallisuuden asiantuntijaa, jotka ovat käyttäneet käsiteltyjä mit-
tareita omassa työssään. Asiantuntijoiden kokemus tietoturva-alalla vaihteli 6-
30 vuoden välillä, keskiarvokokemuksen ollessa 16,2 vuotta. Asiantuntijahaas-
tattelujen ominaispiirteenä voidaan tulkita olevan useat eri tiedonlähteet. Tut-
kimuksen tietolähteinä käytettiin haastattelujen lisäksi haastateltavien antamaa 
dokumentaatiota tietoturvallisuuden mittareista, jotka analysoitiin ennen haas-
tattelua ja joita päivitettiin yhdessä haastateltavan kanssa haastattelun aikana, 
sekä lopullisessa haastattelujen analysointivaiheessa. 

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin 28 erilaista tietoturvallisuuden mitta-
ria, joita tutkimuksen aikaan käytettiin suurissa suomalaisissa organisaatioissa. 
Tutkimustulosten perusteella voisi arvioida, että suurten suomalaisten organi-
saatioiden tietoturvallisuuden mittaaminen on suhteellisen hyvällä tolalla, kun 
suhteuttaa sen tietoturvallisuuden mittaamiseen liittyviin ongelmakohtiin. Tä-
mä voi toisaalta olla vääristynyt johtopäätös, sillä kohdeorganisaatiot valikoi-
tuivat tutkimukseen mukaan juuri sen takia, että niillä oli olemassa jonkinlaisia 
tietoturvallisuuden mittareita. Kun verrataan tutkimuksen tuloksena saatuja 
tietoturvallisuuden mittareita saatavilla oleviin tietoturvallisuuden mittareihin 
ja lähteisiin on selvää, että suomalaiset organisaatiot ovat vasta raapaisseet pin-
taa aihealueen osalta. Muun muassa Centre of Internet Security (CIS) on määri-
tellyt yhteensä 93 tietoturvallisuuden mittaria (CIS, 2018), kun taas Brotby ja 
Hinson (2016) ovat kirjassaan määritelleet jopa 150 erilaista tietoturvallisuuden 
mittaria. Kuitenkin on huomioitava, että mittaamista ei tulisi suorittaa itse mit-
taamisen takia, vaan on huomattavasti oleellisempaa keskittyä pienempään 
määrään avainmittareita, joiden mittaaminen pysyy suhteellisen muuttumat-
tomana, sekä jatkuvana. Esimerkiksi Lennonin (2003) mukaan sopiva mittarei-
den määrä voisi olla noin 10-20 samanaikaista mittaria. 

Tutkimuksen pieni otanta ja laadullinen luonne yhdessä case-
tutkimukseen yhdistettävissä oleviin piirteisiin asetti tutkimuksen validiteetille 
ja reliabiliteetille haasteita. Tässä tutkimuksessa validiteetin arviointi oli hanka-
laa, sillä tutkimuksen ei oletettukaan kuvaavan suoraviivaisesti todellisuutta. 
Tietoturvallisuuden mittareita ja niiden erimuotoisia esiintymiä on olemassa 
satoja - tai jopa tuhansia, johtuen usein siitä, että mittareita usein muodostetaan 
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johonkin yksittäiseen tarpeeseen. Tutkimuksessa ei ollutkaan järkevää pyrkiä 
dokumentoimaan näitä kaikkia mittareiden olomuotoja, vaan pyrkiä keskitty-
mään sellaisiin mittareihin, jotka voidaan monistaa ja jotka ovat relevantteja 
useissa organisaatioissa. Suurin validiteettiin vaikuttava asia oli se, että tutki-
muksen otanta oli suhteellisen pieni ja haastateltavat saivat itse määritellä mit-
tarit, joita he halusivat esitellä. Täten voi olla, että tutkimuksesta jäi käsittele-
mättä joitain oleellisia mittareita. Tätä puutosta ei tutkimuksen yhteydessä erik-
seen arvioitu esimerkiksi vertaamalla mitattavia osa-alueita kirjallisuuteen tai 
standardeihin.  

Tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin tutkimuksen yhteydessä varmista-
maan haastatteluiden äänittämisen ja tutkijan muistiinpanojen yhdistämisellä, 
jolloin tauko nauhoitusten analysoinnin ja muistiinpanojen kirjoittamisen välil-
lä antoi mahdollisuuden paneutua haastatteluun uudestaan. Näin tutkija kävi 
jokaisen haastattelun läpi vähintään kahdesti. Tutkijan ja haastateltavan käsit-
teet yhdistyivät haastatteluiden ja analysoinnin aikana, sillä mittareita ja niihin 
liittyviä kysymyksiä käytiin läpi yhdessä haastateltavien kanssa ja molempien 
mielipiteille annettiin tilaa, jotta mahdollisimman totuudenmukainen kuva mit-
tarista saatiin aikaiseksi. Usein haastateltava joutui myös muistelemaan histori-
allisia tapahtumia, jotta sai mieleensä esimerkiksi mittaamisen alkuperäisen 
tarpeen ja päämäärän. On myös huomioitava, että tutkimus kartoitti mittarei-
den nykytilaa, jolloin sen reliabiliteetti on sidoksissa aikaan. Tutkimuksen tu-
lokset ovatkin relevantteja ainoastaan niin kauan, kunnes vanhoja mittareita 
päivitetään uusiin. Toisaalta useat mittarit ovat sellaisia, jotka tulevat tutkijan 
arvion mukaan kestämään ajan kulumista hyvinkin pitkään. 
Koska tutkimuksen tarkoituksena oli ainoastaan kartoittaa mittaamisen ja mit-
tareiden nykytila, voisi tulevaisuudessa tutkimus kohdistua näiden mittareiden 
kehittämiseen. Varsinkin tiedon yhdistely mittareihin, sekä niihin liitettävää 
logiikkaa voidaan kehittää pidemmälle, jotta mittareiden skaalautuvuus ja 
benchmarkkaus helpottuisivat. Esimerkiksi haittaohjelmien määrää voidaan 
sitoa laitteiden määrään, jolloin mittarin tulokset ovat valideja myös silloin, kun 
laitteiden tai haittaohjelmien määrä kasvaa. Näin ollen myös vertailu eri orga-
nisaatioiden välillä helpottuu, kun voidaan verrata eri kokoisia organisaatioita 
keskenään mittarin pysyessä kuitenkin samana. Lisäksi tulevaisuuden tutkimus 
voi kartoittaa syitä siihen, miksi tietoturvallisuuden mittaaminen on kohdistu-
nut pääasiassa tutkimuksessa tunnistettuihin mittareihin ja millaisia ongelmia 
näissä mittareissa tulisi ottaa huomioon. 
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LIITE 1 REKRYTOINTIVIESTI 

Hi all -! 
I’m asking a few minutes of your time to enable a valuable work. 
Each and every one of us uses metrics in our work at least in some form or an-
other - at least we are all being measured by them. 
I’m in the process of writing my Master’s thesis about practical information se-
curity metrics used in organizations. Based on the study I will provide a de-
tailed list of good metrics which will be available for your use in the intra site 
provided in the section 2. Your answers will be used (anonymously) in this the-
sis, which is supposed to (hopefully) be complete this summer. You can help 
me achieve this in two ways: 

1) By participating in a questionnaire, in which I will ask you to provide 
metrics you think that are good in evaluating information security in any 
level. I might ask you to provide more information later in a form of 
short interview. You can answer the short questionnaire by following 
this link: https://my.surveypal.com... 

2) The other way of participating in the study is to visit the intra site below 
and dropping there all possible documentation about any metrics you 
have encountered in your work. I might be in touch with you to ask for 
more information related to those metrics if needed. You can dump the 
materials to this link: https://... 

Even a little effort from you will help me greatly with the information gathering 
– and also in the practice work, so I hope that as many as possible could partic-
ipate in a form of providing even one metric. I’m mainly after metrics that can 
be used to monitor security controls (on operational, tactical or strategic level), 
but you are welcome to also suggest others! 
You have answering time until the end of next week. I hope you can sacrifice a 
minute or two of your time for a common goal and - at the same time – provide 
me a means to graduate (finally! ☺). 
I have made a similar post in Yammer (all company) – if you have any ques-
tions, I ask you to send them there. 
 
Thanks & Br, Niko Salmi 
  

https://my.surveypal.com/
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LIITE 2 AVOIN KYSELYLOMAKE 

Practical information security metrics 
 
I’m in the process of writing my Master’s thesis about practical information se-
curity metrics used in organizations. Based on the study I will provide a de-
tailed list of good metrics which will be available for your use in an intra site. If 
the metric is complicated, I might ask you for more information directly.  
 
Please, choose the fields freely and describe the metrics you or your customers 
use in the below sections. Additional information I would appreciate: 

• What information the metric is trying to provide? / How would you re-
act to non-acceptable results? 

• What is the formula? 
• What is an acceptable result treshold (if there is)? 
• How often you measure? 
• What is the information source? 
• Who is responsible for the measuring? 
• What is the reporting method? e.g. graph, table etc. 

 
You can choose yourself to how many sections you will answer. You can give as 
many metrics as you like. If you can think of more than three, just type multiple 
in one comment section.  
 
Please remember you can also send me materials directly to intra site: https:… 
 
Possible subject areas that metrics might cover (Just to give you some examples 
to think of): 
 

• Information security policy 
• Organization of information security (Internal organization + External 

parties) 
• Asset management 
• Human Resources management (Employment) 
• Physical and environmental security 
• Communications and operations management 
• Access control 
• Information systems acquisition, development and maintenance 
• Business continuity management 
• Compliance 
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LIITE 3 ESIMERKKI RÄÄTÄLÖIDYSTÄ HAASTATTELURUN-
GOSTA 

Mikä on mielestäsi hyvä tietoturvallisuuden mittari? -> esimerkkejä? 
Mikä merkitys mielestäsi mittareiden käyttämisellä organisaatioissa on tieto-
turvalle? Käytännön esimerkkejä? 
 
Miten tietoturvan mittaaminen asiakkuuksissasi on tapahtunut? Mitä hyvää, 
mitä huonoa? 
Ovatko mittarit kohdistuneet tekniseen, operatiiviseen vai strategiseen tasoon? 
Ovatko mainitsemasi mittarit mielestäsi riittäviä kyseisen aihealueen mittaami-
seen, tai onko niissä parantamisen varaa? Miksi? Miten? 
Miten oletat tietoturvallisuuden mittaamisen muuttuvan tulevaisuudessa? 
 
MITTARI 1 

Tietotyyppi Kuvaus 
Luokka  

Tiedon tarve  

Mittarin käyttötar-
koitus 

 

Laskentakaava  

Tavoitearvot  

Mittaustulosten 
tulkinta 

 

Keräämisen kesto  

Tietolähde  

Mittaustulosten 
esitystapa 

 

 
MITTARI 2 
… 


