
Roope Tuovila 

JATKUVUUSSUUNNITTELU JA SEN KEHITTÄMINEN 
ICT-LIIKETOIMINNASSA:  

TAPAUSTUTKIMUS 

 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 
2020 



TIIVISTELMÄ 

Tuovila, Roope 
Jatkuvuussuunnittelu ja sen kehittäminen ICT-liiketoiminnassa: Tapaustutki-
mus 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2020, 84 s. 
Kyberturvallisuus, Pro gradu -tutkielma 
Ohjaaja: Seppänen, Ville 

Jatkuvasti verkottuvassa maailmassa turvallisella tiedon käsittelyllä on yhä 
kasvavampi rooli yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Häiriötilan-
teisiin on varauduttava. Standardoidulla tietoturvallisuuden hallintajärjestel-
mällä ja tavoitteellisella jatkuvuussuunnittelulla kyetään varautumaan mahdol-
lisiin liiketoiminnan keskeytyksiin ja toipumaan niistä nopeasti. Tämän vuoksi 
yhä useammat yritykset päättävät hakea tietoturvasertifikaatteja. Suomen Eril-
lisverkot -konserniin kuuluva Leijonaverkot Oy lähti tavoittelemaan ISO 27001 -
sertifikaattia vuonna 2019. Sertifiointiprojektin osana toteutettiin jatkuvuus-
suunnitteluprojekti, jonka tuloksena toteutettiin yrityksen jatkuvuussuunnitel-
ma. Jatkuvuussuunnittelu toteutettiin VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden 
hallinta -ohjeen mukaisesti. Tutkimus pyrki löytämään parhaat käytännöt yri-
tyksen jatkuvuussuunnitteluun. Tavoitteena oli selvittää, miten Leijonaverkot 
Oy:n jatkuvuuden hallinta on toteutettava, miten toimintaa voidaan kehittää ja 
miten ISO 27001 -standardin vaatimukset vaikuttavat jatkuvuussuunnittelun 
toteutukseen. Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin tietoturvallisuuden ja 
jatkuvuuden hallinnan teoriaperusteisiin ja käsitteisiin sekä esiteltiin kirjalli-
suuden pohjalta viisi erilaista jatkuvuussuunnittelumallia. Tutkimuksen empii-
rinen osuus toteutettiin tapaustutkimuksena (Single Case Study), jossa havain-
noitiin osallistuvasti yrityksen jatkuvuussuunnitteluprosessia. Suunnittelupro-
jektin toteutusmallia verrattiin muihin tutkimuksen teoriaosuudessa esiteltyi-
hin jatkuvuussuunnittelumalleihin. Tutkimustulokset saavutettiin laadullisella 
sisällön analyysilla. Tutkimuksen avulla löydettiin parhaat käytänteet Leijo-
naverkot Oy:n jatkuvuuden hallinnan toteutukseen sekä kehittämiseen. 

 

Asiasanat: Jatkuvuuden hallinta, jatkuvuussuunnittelu, tietoturvallisuus, ICT-
varautuminen, standardit, ISO/IEC 27001, VAHTI-ohje  
 
 



ABSTRACT 

Tuovila, Roope 
Business continuity planning and its development in the ICT business: Case 
study 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 84 s. 
Cyber Security, Master’s Thesis 
Supervisor: Seppänen, Ville 

In the continuously networking world, secure data processing is playing an in-
creasingly important role in the business continuity of companies. Organiza-
tions must be prepared for faults. With a standardized information security 
management system and goal-oriented business continuity planning, it is pos-
sible to prepare for possible business interruptions and recover from them 
quickly. As a result, more and more companies are choosing to apply for securi-
ty certificates. Leijonaverkot Oy, part of the Finnish State Networks Group, set 
out to pursue ISO 27001 certification in 2019. As part of the certification project, 
a continuity planning project was implemented, which resulted in the imple-
mentation of the company's continuity plan. Business continuity planning was 
carried out in accordance with the VAHTI 2/2016 Business Continuity Man-
agement guideline. The study sought to find best practices for the company’s 
business continuity planning. The aim was to find out how Leijonaverkot Oy's 
business continuity management must be implemented, how operations can be 
developed and how the requirements of the ISO 27001 standard affect the im-
plementation of continuity planning. The theoretical part of the study introduc-
es the theoretical foundations and concepts of information security and busi-
ness continuity management and presents five different business continuity 
planning models based on the literature. The empirical part of the study was 
carried out as a Single Case Study, in which the company's continuity planning 
process was participatively observed. The implementation model of the design 
project was compared with other continuity planning models presented in the 
theoretical part of the study. The research results were obtained by qualitative 
content analysis. With the help of the study, the best practices were found for 
the implementation and development of Leijonaverkot Oy's continuity man-
agement. 

Keywords: Business continuity management, business continuity planning, in-
formation security, ICT-contingency, standards, ISO/IEC 27001, VAHTI-
guidance 
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SANASTO 

Riski (Risk): Altistumispotentiaali vahingolle, joka voidaan määrittää joko laa-
dullisilla tai määrällisillä toimenpiteillä. Tapahtuman todennäköisyyden ja sen 
seurauksen yhdistelmä (Disaster Recovery Journal, 2020) 
 
Uhka (Threat): Yhdistelmä riskiä, riskin seurausta ja todennäköisyyttä, että 
kielteinen tapahtuma tapahtuu. Ei-toivotun tapahtuman mahdollinen syy, joka 
voi aiheuttaa vahinkoa yksilöille, järjestelmälle tai organisaatiolle, ympäristölle 
tai yhteisölle. (Disaster Recovery Journal, 2020) 
 
Vakava häiriö, Katastrofi (Disaster): Tilanne, jossa on tapahtunut laajalle le-
vinneitä inhimillisiä, aineellisia, taloudellisia tai ympäristövahinkoja, jotka ylit-
tävät asianomaisen organisaation, yhteisön tai yhteiskunnan kyvyn reagoida ja 
toipua käyttämällä omia resurssejaan. (Disaster Recovery Journal, 2020) 
 
Kriittinen infrastruktuuri (Critical Infrasructure): Fyysiset hyödykkeet (esim. 
Sähkö, tietoliikenne, vesi, kaasu ja kuljetus), joiden häiriöillä tai tuhoamisella 
olisi heikentävä vaikutus yksikön (esim. Organisaation, yhteisön, kansakunnan) 
taloudelliseen ja / tai fyysiseen turvallisuuteen. (Disaster Recovery Journal, 
2020) 
 
Kriittiset toiminnot (Critical Business Functions): Kriittiset toiminnalliset ja / 
tai liiketoiminnan tukitoiminnot, joita ei voida keskeyttää tai joiden käytettä-
vyys ei voi olla estynyt ennalta määritettyä aikataulua pidempään ilman, että 
organisaation toiminta vaarantuu. Elintärkeät toiminnot, joita ilman organisaa-
tio joko ei selviä tai menettää kykynsä saavuttaa tehokkaasti kriittiset tavoit-
teensa. (Disaster Recovery Journal, 2020) 
 
Kriisin hallinta (Crisis Management): Organisaation kokonaiskoordinointia, 
jolla kyetään vastaamaan häiriötapahtumaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. 
Tavoitteena välttää tai minimoida organisaation kannattavuudelle, maineelle ja 
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toimintakyvylle aiheutuvat vahingot. Organisaation kyvykkyyksien kehittämis-
tä kriisitilanteita vastaan. (Disaster Recovery Journal, 2020) 
 
Jatkuvuussuunnitelma (Business Continuity Plan): Dokumentoidut menette-
lyt, jotka ohjaavat organisaatioita vastaamaan, palauttamaan, jatkamaan ja pa-
lauttamaan ennalta määritellylle toimintatasolle häiriön jälkeen. (Disaster Reco-
very Journal, 2020) 
 
Toipumissuunnitelma (Disaster Recovery Plan): Dokumentti, joka sisältää 
suunnitelman piirissä oleviin toimintoihin liittyville järjestelmille käytännön 
toimenpiteet, roolit ja vastuut normaalitilan palauttamiseksi. (Valtiovarainmi-
nisteriö, 2016) 
 
Liiketoimintavaikutusten analyysi (Business Impact Analysis, BIA): Toimin-
tojen analysointiprosessi, jonka tuloksena saadaan mitattavassa muodossa liike-
toiminnan häiriöiden mahdolliset vaikutukset. Analysointiprosessi operatiivis-
ten toimintojen ja häiriöiden mahdollisten vaikutusten analysoimiseksi. (Disas-
ter Recovery Journal, 2020) 
 
Pisin sallittu keskeytysaika (Recovery Time Objective, RTO): Pisin sallittu 
aika, jolloin toiminta voi olla keskeytettynä ilman, että se haittaa merkittävästi 
organisaation toimintaa. Aika koostuu kahdesta tekijästä: aika vahingon sattu-
misesta sen toteamiseen sekä toiminnan uudelleen käynnistämiseen tarvittava 
aika. (Salminen, 2003) 
 
Toimintojen palautuspiste (Recovery Point Objective, RPO): Ajankohta, johon 
tiedot palautetaan ja / tai järjestelmät palautetaan katkaisun jälkeen. Määritelty 
lähtötilanne, johon toiminnan käyttämät tiedot on palautettava, jotta toiminta 
voi jatkua uudelleen. Arvio siitä, kuinka paljon tietoa voidaan menettää, ilman 
että siitä aiheutuu vakavia menetyksiä organisaatiolle. (Disaster Recovery Jour-
nal, 2020) 
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1 JOHDANTO 

Tietoturvallisuus on nykyajan liiketoiminnassa erittäin kuuma aihe. Jatkuvasti 
verkottuvassa maailmassa turvallisella tiedon käsittelyllä on yhä kasvavampi 
rooli yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Häiriötilanteisiin on 
varauduttava. Rudy Giulianin (2008) toteamus ”Hope is not a strate-
gy.”soveltuu hyvin kuvaamaan myös jatkuvuussuunnittelun lähtökohtia (NPR, 
2008). 

Määritelty ja standardisoitu tiedon turvaaminen vaikuttaa ennen 
kaikkea yrityksen omaan kykyyn hallita liiketoimintansa jatkuvuutta, mutta 
samalla se voi myös kasvattaa yrityksen liiketoimintaa, mikäli yritys on 
sertifioitunut ja kykenee siten osoittamaan potentiaalisille kumppaneilleen ja 
asiakkailleen toimivansa hyvien käytäntöjen mukaisesti. Näiden seikkojen 
vuoksi yhä useammat yritykset päättävät hakea tietoturvasertifikaatteja. 
Yleisimpiä sertifikaatteja maailmanlaajuisesti on ISO 27001, joka kattaa 
tietoturvallisuuden johtamisen (SFS, 2015; SFS, 2018). 

Suomen Erillisverkot -konserni lähti vuonna 2019 tavoittelemaan ISO 
27001 -sertifikaattia. Konserni koostuu emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy:sta ja 
sen kokonaan omistamista tytäryhtiöistä: Leijonaverkot Oy, Suomen Turvalli-
suusverkko Oy sekä Johtotieto Oy (Erillisverkot, 2020).   
Leijonaverkot Oy on ICT-talo, joka tuottaa konesali-, kapasiteetti- ja laitetilapal-
veluita. Suomen Erillisverkot -konsernista Leijonaverkot Oy lähti ensimmäisenä 
tavoittelemaan ISO 27001 -sertifikaattia. Työskentelin Leijonaverkot Oy:ssa va-
rautumisen ja jatkuvuuden hallinnan suunnittelutehtävässä syksyllä 2019. Pro-
jektini kesti neljä kuukautta ja sen tarkoituksena oli tuottaa vaaditut dokumen-
tit ja sitä kautta saada jatkuvuuden hallinnan osa-alue kuntoon osana sertifioi-
tumisprosessia.  

Projektin tuloksena toteutin yrityksen ICT-varautumissuunnitelman, jat-
kuvuudenhallinnan suunnitelmat sekä toipumissuunnitelmat. Tämän kehitys-
projektin pohjalta nousi tarve ymmärtää jatkuvuuden hallinnan prosessia pa-
remmin ja kyetä kehittämään toimintaa. ISO 27001 -sertifikaatin ylläpitäminen 
jo itsessään vaatii kehittämistä ja suunnitelmien katselmointia. Tämä onnistuisi 
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tutkimalla erilaisia jatkuvuussuunnittelun toteutusmalleja ja sillä tavoin kyet-
täisiin löytämään uusia parhaita käytäntöjä toteutukseen.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Leijonaverkot Oy:n jatku-
vuuden hallinta on toteutettava, miten toimintaa voidaan kehittää ja miten ISO 
27001 -standardin vaatimukset vaikuttavat jatkuvuussuunnittelun toteutukseen. 
Tutkimus antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

• Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinta on toteutettava? 
o Mitä toteutusvaihtoehtoja Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallin-

nalle on? 
o Miten ISO 27001 -standardin vaatimusten noudattaminen vaikuttaa 

jatkuvuussuunnitteluun? 
o Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaa voidaan kehittää? 

Tutkimuksen peruslähtökohtana on löytää paras ratkaisu yrityksen jatkuvuu-
den hallinnan toteuttamiseen siten, että se läpäisee ISO 27001 sertifiointiaudi-
toinnin sekä kehitysmahdollisuuksia suunnitteluun.  Ratkaisun löytämiseksi on 
vastattava esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullista tutkimusta ja tutkimusstrate-
giana tapaustutkimus (Single Case Study), jossa havainnoitiin Leijonaverkot 
Oy:n jatkuvuussuunnitteluprosessia osallistuvasti. Aineiston analyysimenetel-
mänä käytetään aineistolähtöistä sisällön analyysia. Tutkimus jakautuu teoria-
osuuteen, jossa käsitellään tietoturvallisuuden ja jatkuvuudenhallinnan teoria-
perusta kirjallisuuskatsauksen avulla sekä empiiriseen osioon, jossa käsitellään 
havainnoitu tutkimustapaus. Teorian ja havaintojen pohjalta analysoidaan tu-
lokset ja vastataan tutkimusongelmaan. 

Jatkuvuuden hallinnasta on olemassa tutkimusta melko laajastikin. Ole-
massa oleva tutkimus käsittelee hyvin usein valmistavan teollisuuden tai 
liiketoimintalähtöisen toiminnan jatkuvuuden hallintaa ja varautumista (Filipo-
vić, Krišto & Podrug, 2018; Sahebjamnia, Torabia & Mansouri, 2014; Speight, 
2011; Salminen, 2003). Usein tutkielmat päätyvät kuvailemaan organisaation 
toimintamallia ja rakenteita sekä varautumistoiminnan ja riskien hallinnan mit-
taamista tai toteutusta. Julkisen hallinnon ICT-varautumisesta ja jatkuvuuden 
hallinnastakin löytyy tutkimusta, mutta huomattavasti suppeammin (Järveläi-
nen, 2020; Department of Parliamentary Services, 2017; Lagerblom, 2014). Tämä 
tutkimus sen sijaan keskittyy kansallisen turvallisuuden erityistehtävää toteut-
tavaan valtionyhtiöön. Lisäksi tutkimus on suunnattu jatkuvuussuunnittelu-
prosessin tutkimiseen osana sertifioitumista, eikä se fokusoidu pelkästään 
suunnittelun kautta valmistuneeseen tuotokseen, kuten useimmissa saman ai-
hepiirin tutkimuksissa.  

Merkittävä osuus tutkimuksesta on myös sertifioitumisprosessin havain-
noimisessa. Sertifioitumisesta ja ISO 27001 -standardin mukaisen hallintamallin 
luomisesta on olemassa tutkimusta, mutta jatkuvuuden hallinnan osakokonai-
suuden toteutusta käsittelevää tutkimusta ei juuri ole.  

Tällä tutkimuksella pyritään löytämään tietoa, onko VAHTI 2/2016 -
mallin mukainen jatkuvuussuunnittelu paras mahdollinen vaihtoehto Leijo-
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naverkot Oy:n jatkuvuuden hallinnan toteutuksessa vai voiko, joku muu malli 
toimia paremmin? Tutkimus pyrkii löytämään juuri suunnitteluprosessiin par-
haimman mallin ja toteutustavan. Tämän tutkimuksen avulla voidaan tuottaa 
uutta tietoa parhaista käytänteistä jatkuvuuden hallinnan toteuttamiseen. Tut-
kimustulosten avulla yrityksen jatkuvuussuunnittelua kyetään kehittämään 
entistä tehokkaampaan suuntaan. Tällä tutkimuksella pyritään tuomaan myös 
lisää tutkimustietoutta tietoturvallisuuden osuudesta jatkuvuuden hallintaan, 
jonka lisätutkimuksen tarve on todettu muun muassa Niemimaan (2015) tutki-
muksessa (Niemimaa, 2015). 

Ensimmäisessä ja toisessa luvussa käydään läpi tutkimuksen keskeisin 
teoriaperusta kirjallisuuskatsauksena. Ensimmäisessä luvussa avataan tietotur-
vastandardit ja keskeisin käsitteistö. Standardien merkitys avataan ja ISO 27001 
-standardin erityispiirteet eritellään sekä nostetaan esiin syitä, miksi sertifikaat-
tia haetaan ja mitä vaikutuksia sertifioitumisella on yritysten toimintaan. Samal-
la eritellään jatkuvuuden hallinnan osa-alueen ja sen vaatimukset ISO 27001 -
standardin osalta. 

Kolmas luku on kirjallisuuskatsaus tietoturva-alan kirjallisuuteen, joka kä-
sittelee jatkuvuuden hallinnan, varautumisen ja toipumissuunnittelun kokonai-
suuksia. Tämä luku luo jatkuvuuden hallinnan teoriapohjan tutkimukselle. Sa-
malla käsitellään aihepiirin tutkimustuloksia sekä julkaisuita.  

Neljännessä luvussa kuvataan tutkimusongelma, tutkimusmenetelmä ja 
kuinka tutkimus toteutettiin aineistonkeruusta analyysiin. Tutkimusmenetel-
mäluvussa kuvataan, kuinka kuhunkin tutkimuskysymykseen vastataan ja saa-
daan lopulta vastattua tutkimusongelmaan. Tutkimusprosessi avataan vaihe 
vaiheelta. 

Viidennessä luvussa käsitellään tutkimustapaus – Case. Luvussa esitellään 
tutkimuksen kohdeorganisaatio Suomen Erillisverkot -konserni ja Leijonaver-
kot Oy sekä havainnot jatkuvuussuunnitteluprosessista. Luvussa esitellään or-
ganisaation erityisasema ja sen toimintaa määrittävät normit sekä yhtiön liike-
toimintamalli. Tämän jälkeen luku käsittelee tutkimuksen keskeisimmän osion, 
joka on Leijonaverkkojen jatkuvuussuunnitteluprojekti. Tässä luvussa esitellään 
jatkuvuuden hallinnan suunnitteluprosessi ja toteutustapa sekä arvioidaan pro-
jektin toteutusta ja aikaan saatuja tuloksia. Projektimuistio toimii keskeisimpä-
nä lähteenä tälle luvulle sekä koko tutkimukselle.  

Kuudennessa luvussa vertaillaan projektin toteutusta ja tuloksia alan kir-
jallisuuden esittämiin toteutusmalleihin. Vertailulla pyritään löytämään parhaat 
käytänteet ja kehittämisvaihtoehdot jatkuvuussuunnitteluun. Eri jatkuvuus-
suunnittelumallien vahvuudet ja heikkoudet käsitellään suhteessa projektin 
toteutukseen sekä arvioidaan niiden käytettävyyttä Erillisverkkojen toimin-
taympäristössä.  

Seitsemännessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset ja vastataan tut-
kimuskysymyksiin. Tulokset suhteutetaan taustakirjallisuuteen ja arvioidaan 
tulosten merkitystä, luotettavuutta ja käytettävyyttä sekä pohditaan tulosten 
käytännöllistä ja tieteellistä merkitystä sekä esitetään niihin liittyvät rajoitukset. 
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Kahdeksannessa luvussa tehdään yhteenveto tutkimuksesta ja esitetään 
mahdolliset jatkotutkimusaiheet. Saavutetuista tuloksista ja niiden merkitykses-
tä muodostetaan selkeä kuva.  
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2 TIETOTURVALLISUUS JA SERTIFIOITUMINEN 

Tässä luvussa avataan tietoturvallisuuden perusteet ja tutustutaan tietoturvalli-
suuden standardeihin ja sertifioitumiseen. Käsittelyssä on tutkimuksen kannal-
ta keskeisin standardi, ISO 27001. Luvussa käydään läpi standardisoinnin pe-
rusteet sekä sertifioitumisen lähtökohdat, tavoitteet sekä sertifioitumisprosessi. 

2.1 Tietoturvallisuus  

Tietoturvallisuus on osa organisaation toiminnan laatua. Tietoturvajärjestelyjen 
tarkoituksena on varmistaa tietoaineistojen, tietojärjestelmien ja palveluiden 
asianmukainen suojaus siten, että niiden luottamuksellisuuteen, eheyteen ja 
saatavuuteen liittyvät riskit otetaan huomioon. (Valtiovarainministeriö, 2013)  

Luottamuksellisuus takaa, että tieto on suojattu asiattomalta lukemiselta, 
kuuntelulta ja käsittelyltä. Eheydellä tarkoitetaan tiedon säilymistä sellaisena 
kuin sen on alun perin tarkoitettu olevan. Saatavuus puolestaan takaa, että 
tietoon pääsevät käsiksi vain ne tahot, joilla on siihen oikeus. (SFS, 2016) 

Tietoturvastandardeissa nostetaan esille myös muita turvallisuuden osa-
alueisiin liittyviä tekijöitä, kuten tilaturvallisuus, tietoturvallisuuden 
johtaminen tai rikostorjunta.  Tietoturvallisuus ei ole pelkästään tekniikkaa, 
eikä tietoturvan ja muun turvallisuuden välillä ole selkeitä rajoja. (SFS, 2016)  



14 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 1) esitellään tietoturvallisuuden käsitteen 
asemoituminen laajempaan kokonaisuuteen. 

KUVIO 1 Tietoturvallisuus, ICT-turvallisuus ja kyberturvallisuus (Von Solms & Van 
Niekerk, 2013 s. 101) 

2.2 Standardit 

Standardit ovat yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Standardit esittävät mallin, 
miten jokin tietty asia kannattaa tehdä. Se voi liittyä konkreettisiin tuotteisiin, 
prosesseihin tai palveluihin.  Standardien tarkoitus on parantaa 
yhteensopivuutta, turvallisuutta ja helpottaa kansainvälistä toimintaa. Ne  
tarjoavat koti- ja vientimarkkinoille yhteisiä toimintasääntöjä eri kokoisten 
organisaatuoiden käyttöön. (SFS, 2020) 

2.2.1 Mitä on standardisointi? 

Standardisoinnilla laaditaan yhteisiä toimintatapoja. Standardit julkaistaan 
asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Standardien käyttö ja 
hyödyntäminen on maksutonta toisin kuin standardien hankinta, joka  on 
maksullista. Standardisointia harjoitetaan lähes joka maassa. Useimmissa teolli-
suusmaissa se on vapaaehtoisten organisaatioiden eli standardisoimisjärjestöjen 
vastuulla, mutta standardisoinnista voivat vastata myös valtion viranomaiset 
(SFS, 2020; SFS, 2019).  
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2.2.2 Standardointiorganisaatiot 

Standardisointimaailmassa on useita eri standardointiin erikoistuneita järjestöjä, 
jotka toimivat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Maailman laajin 
standardoimisjärjestö on kansainvälinen standardointijärjestö ISO 
(International Organization for Standardization), joka perustettiin vuonna 1946. 
(SFS, 2019) 

Sen eurooppalainen vastinpari on European Committee  for  
Standardization  (CEN).  CENin EN-standardit on vahvistettava sellaisinaan 
kansallisiksi standardeiksi. ISO-standardeja voidaan puolestaan vahvistaa 
kansallisiksi standardeiksi, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Jos ISO-standardi 
on myös eurooppalainen EN-standardi, se on vahvistettava CENin sääntöjen 
mukaan sellaisenaan kansalliseksi standardiksi. Suomen kansallinen 
standardoimisjärjestö on SFS. (SFS, 2019) 

ISOn tärkein yhteistyökumppani on sähköalan kansainvälinen 
standardisoin-tijärjestö IEC eli International Electrotechnical Commission. 
ISOlla ja IEC:llä on yhteisiä teknisiä komiteoita. (SFS, 2019)  

2.2.3 Tietoturvastandardit 

Tietoturvallisuuden standardeista ja kriteeristöistä tärkeimpiä ovat ISO 27000-
standardit, ISAE3402- ja ISAE3000-standardit, PCI DSS ja PCI CP, VAHTI, ISF 
Standard of Good Practice, Common criteria, ISO 22301 sekä KATAKRI 2015 -
auditointikriteeristö (KPMG, 2019). 

Tietoturvallisuuden standardeista tunnetuin on ISO/IEC 27001-standardi, 
joka tällä hetkellä alati digitalisoituvassa maailmassa kasvattaa suosiotaan ISO-
standardien mukaisissa sertifioinneissa (SFS, 2016; Labquality 2020). 

2.3 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (Information Security Management 
System - ISMS) suojaa tiedon luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta 
riskiehallintaprosessin avulla sekä vahvistaa sidosryhmien luottamusta siihen, 
että riskejä hallitaan asianmukaisesti (SFS, 2017). Se on työkalu ja malli, jonka 
avulla yritys tai organisaatio kykenee järjestämään tietoturvallisuutensa. 
Tavoitteena hallintajärjestelmällä on tehdä organisaation tietoturvallisuudesta 
määriteltyä, selkeää, helppokäyttöistä ja ajantasaista (SFS, 2017).   

”Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä rakentuu toimintaperiaatteista, 
menettelytavoista, ohjeista ja niihin liittyvistä resursseista ja toiminnoista, joita 
organisaatio hallinnoi kootusti suojatakseen tieto-omaisuuttaan.” (Lahnalahti, 
2019)  

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmissä käsitteellä ”hallinta” 
tarkoitetaan valvontaa ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen 
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tarvittavien päätösten tekemistä siten, että organisaation tärkeä tieto-omaisuus 
kyetään pitämään suojattuna. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän on 
tarkoitus toimia organisaation johtamisen tukitoimintona (Lahnalahti, 2019).  
 

2.4 ISO 27001 -standardi 

ISO/IEC 27001-standardi esittää tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 
luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista koskevat 
vaatimukset (SFS, 2017). ISO/IEC 27001 on kansainvälinen standardi 
tietoturvallisuuden kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja hallintaan, joka tarjoaa 
mallin tietoturvallisuuden organisoimiseksi organisaatiossa (Lahnalahti, 2019). 

Malli ohjaa toteuttamaan tietoturvallisuuden hallinnan ja riskien hallinnan 
menetelmät sekä tietoturvakontrollit. Standardin mukainen toiminta varmistaa 
organisaation tietoturvallisuuden hallinnan ajantasaisuuden, kattavuuden ja 
kehittymisen (Tietoturva, 2020).  

Standardin mukainen toiminta suojaa organisaation tietojen 
luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta. Standardi keskittyy 
riskiperustaiseen tietoturvan hallinnointiin liiketoiminnan osana. Standardin 
mukainen hallintajärjestelmä ei ole yksittäinen laadittava dokumentti, vaan 
prosessi, jossa on useita eri osa-alueita. Tärkeimmät kokonaisuudet 
hallintajärjestelmässä ovat riskiarvio, tietoturvapolitiikka sekä jatkuvuuden 
hallinnan ja toipumisen suunnitelmat. (Tietoturva, 2020) 

2.4.1 Standardin sisältö 

ISO/IEC 27001-standardi sisältää seuraavat kokonaisuudet : 

0. Johdanto 
1. Soveltamisala 
2. Velvoittavat viittaukset 
3. Termit ja määritelmät 
4. Organisaation toimintaympäristö 
5. Johtajuus 
6. Suunnittelu 
7. Tukitoiminnot 
8. Toiminta 
9. Suorituskyvyn arviointi 
10. Parantaminen 
- Liite A (velvoittava) Hallintatavoitteiden ja -keinojen viiteluettelo 
- Kirjallisuus 
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2.4.2 ISO 27001:n mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän 
toteuttaminen 

Hallintajärjestelmän toteuttamisen kannalta erityisen tärkeää on arvioida 
järjestelmän kattavuus, jolloin määritellään hallintajärjestelmän soveltamisala ja 
rajaukset. Organisaation koko ja rakenne vaikuttavat järjestelmän kattavuuteen. 
Hallintajärjestelmä on järkevää rajata aluksi suppeaksi esimerkiksi tiettyyn 
palveluun tai liiketoiminta-alueeseen (Secrays, 2020). 

ISO 27001 sertifioitumisen toteuttaminen voidaan jakaa karkeasti viiteen 
vaiheeseen:  

1. Puuteanalyysi. Puuteanalyysillä selvitetään organisaation 
tietoturvallisuuden nykytilan vastaavuus ISO27001:n vaatimuksiin. 
Puuteanalyysin päätteeksi laaditaan projektisuunnitelma standardin 
vaatimusten toteuttamiselle ja arvioidaan toteutuksen kustannukset. 
Puuteanalyysin tyypillinen kesto on hallintajärjestelmän kattavuudesta 
riippuen noin 1-6 viikkoa.  (Secrays, 2020) 

2. Riskien arviointi. Tietoturvariskien arvioinnin tarkoituksena on 
tunnistaa ja arvioida organisaation  tietoturvallisuuden riskit sekä 
määrittää riskien vaikuttavuuden arvot ja riskien omistajat. Tämän 
vaiheen lopputuloksena syntyy riskienhallintasuunnitelma (Risk 
treatment plan) sekä soveltuvuuslausunto (SoA, Statement of 
applicability) eli lista riskien hallintakeinoista. Tyypillinen kesto 
riskien arviointivaiheelle on noin 2-4 viikkoa hallintajärjestelmän 
rajauksesta riippuen. (Secrays, 2020) 

3. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttaminen. 
Toteutusvaiheessa toteutetaan ISO 27001 -standardin vaatimukset. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietoturvapolitiikan laatimista ja 
tietoturvaan liittyvien roolien ja vastuiden määrittely sekä 
tietoturvatavoitteiden asettamista. Tällä tavoin varmistetaan 
organisaation johdon sitoutuminen tietoturvallisuuteen ja kasvatetaan 
organisaation tietoturvatietoisuutta. Tässä vaiheessa toteutetaan myös 
vaiheessa 2 määriteltyjen riskienhallintasuunnitelman ja 
soveltuvuuslausunnon sisältämät hallintakeinot tai varmistetaan 
niiden toiminta, jos ne ovat olleet organisaatiossa jo aiemmin 
toteutettuina. Mikäli organisaation tavoitteena on sertifioitua, 
toteutetaan tämän vaiheen lopuksi sisäinen auditointi, jolla 
varmistetaan, että standardin vaatimukset on täytetty ennen 
varsinaista sertifiointiauditointia. Vaiheen tyypillinen kesto on noin 2-6 
kuukautta hallintajärjestelmän kattavuudesta riippuen. (Secrays, 2020) 

4. Sertifiointi. Sertifiointivaiheessa sertifioiva taho eli akkreditoitu 
tietoturvallisuuden arviointilaitos tarkastaa hallintajärjestelmän 
toteutuksen ja toiminnan. Mikäli arvioiva taho havaitsee puutteita, ne 
korjataan ja arviointilaitoksen hyväksyttyä korjaukset, se myöntää 
yritykselle sertifikaatin. (Secrays, 2020) 
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5. Jatkuva parantaminen. ISO 27001 -standardin keskeinen ajatus 
riskiperusteisuuden lisäksi on jatkuva parantaminen. 
Hallintajärjestelmän toteutus ei siis pääty vaiheen 3 tai 4 jälkeen vaan 
jatkuu osana organisaation normaalia toimintaa. Ajatuksena on 
kehittää ja parantaa hallintakeinoja ja -järjestelmää. (Secrays, 2020) 

2.5 Sertifioitumisprosessi 

Tietoturvasertifioitumisprosessin perusperiaatteena on, että yritys tai 
organisaatio valitsee standardin, jota haluaa noudattaa, tekee tarvittavat 
toimenpiteet vastatakseen standardin vaatimuksiin, ottaa yhteyttä ulkoiseen 
akkreditoituun arviointilaitokseen, joka arvioi vaatimuksen mukaisuuden 
täyttymisen ja todetessaan toiminnan tason standardien mukaiseksi myöntää 
yritykselle sertifikaatin (DNVGL, 2019).  
          Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) esitetään sertifiointiprosessi. 

 

KUVIO 2 Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifioitumisprosessi (Haarni, 2019) 

2.6 Mitä hyötyä sertifioitumisella tavoitellaan ? 

Sertifioitumisella organisaatiot voivat näyttää noudattavansa todistetusti hyvää 
tietoturvallisuutta toiminnassaan. ”Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmälle 
myönnetty akkreditoitu sertifikaatti osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppa-
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neille, että organisaatio käsittelee hallinnassaan olevia tietoja siten, että niiden 
luottamuksellisuus, saatavuus ja eheys säilyvät.” (Haarni, 2019) 
Niemimaa (2019) jakaa ISO27001-sertifioitumisen hyödyt yritykselle seuraavasti: 

 

• Myynnin kasvattaminen: Kyetään osoittamaan ISO 27001-standardin 
mukaisuus liiketoiminnassa tai, että ISO 27001 -sertifikaatti kasvattaa 
asiakkaiden luottamusta ja toimii myyntivalttina. 

 

• Tasapainotetaan riskejä resursseilla: Riskiperustainen lähestymistapa  
tietoturvaan. Yritys kykenee priorisoimaan tärkeimmät riskit ja 
keskittymään niihin. 

 

• Rahan ja resurssien säästäminen: Turvallisuuteen liittyvien ongelmien 
väheneminen tarkoittaa usein säästöjä. 

 

• Lean: Toiminta on sujuvampaa, kun vastuut ja prosessit ovat selvästi 
määritelty. 

 

• Laajentaminen uusille markkinoille: Kun riskejä hallitaan kunnolla, 
uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin voidaan tarttua. 

 

• Parantaa tietoturvatietoisuutta koko yrityksessä. 
 
(Niemimaa, 2019) 

2.7 Jatkuvuuden hallinta ISO 27001 -standardissa 

Jatkuvuudenhallinta on osa tietoturvanhallintajärjestelmää. ISO/IEC 
27001 :2017 -standardi kattaa jatkuvuuden hallinnan osa-alueen A-liitteissään. 
Liite A, Velvoittava hallintatavoitteiden ja -keinojen luettelo, määrittelee 
kohdassa A.17 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan liittyvät 
tietoturvanäkökohdat. (SFS, 2017) 

Kohta ”A.17.1 Tietoturvallisuuden jatkuvuus” Määrittelee 
seuraavaa: ”Tietoturvallisuuden jatkuvuuden on sisällyttävä organisaation 
liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmiin. ”(SFS, 2017) 

A.17.1 on jaettu kolmeen alakohtaan : 

• A.17.1.1 Tietoturvallisuuden jatkuvuuden suunnittelu 
Hallintakeino : Organisaation on määriteltävä tietoturvallisuutta ja 
sen jatkuvuutta epäsuotuisissa tilanteissa koskevat vaatimukset. 
 

• A.17.1.2 Tietoturvallisuuden jatkuvuuden toteuttaminen 
Hallintakeino : Organisaation on laadittava, dokumentoitava, 
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toteutettava ja ylläpidettävä prosesseja, menettelyjä ja 
hallintamekanismeja, joilla varmistetaan, että tietoturvallisuuden 
jatkuvuuden vaadittu taso säilyy epäsuotuisissa olosuhteissa. 
 

• A.17.1.3 Tietoturvallisuuden jatkuvuuden todentaminen, 
katselmointi ja arviointi 
Hallintakeino : Organisaation on todennettava laaditut ja toteutetut 
tietoturvallisuuden jatkuvuuden hallintamekanismit säännöllisin 
aikavälien, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat päteviä ja 
vaikuttavia epäsuotuisissa olosuhteissa. 

(SFS, 2017 s. 26) 
 
Tietoturvallisuuden kolmiomallissa : luottamuksellisuus, eheys, saatavuus, 
toiminnan jatkuvuuden hallinta painottuu eniten saatavuuden osa-alueeseen. 
Mikäli liiketoiminta keskeytyy, ei tieto tai palvelu ole saatavissa.  
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3 JATKUVUUDEN HALLINTA 

Tässä luvussa kuvataan jatkuvuuden hallinnan teoriaperusta alan kirjallisuu-
den, tutkimuksen ja standardien kautta. Luku käsittelee jatkuvuuden hallinnan 
kokonaiskuvan, määrittelee jatkuvuuden hallinnan käsitteistön, avaa jatku-
vuussuunnittelun perusteet ja esittelee erilaisia jatkuvuussuunnittelumalleja ja 
prosesseja.  

Jatkuvuuden hallintaa käsittelevä kirjallisuus on valittu sen perusteella, et-
tä löydetään malleja erilaisista toimintaympäristöistä. Tyypillisesti jatkuvuuden 
hallintaa käsittelevä teos esittää yhden näkökulman tai mallin, jonka teoksen 
kirjoittaja on kehittänyt. Kirjallisuuskatsaukseen pyrittiin hakemaan erilaisia 
lähestymistapoja jatkuvuuden hallinnan toteuttamiseen. Samankaltaisten ja 
samanlaiseen toimintaympäristöön sijoittuvia malleja ei ole hedelmällistä ver-
tailla. Teokset on haettu perehtymällä jatkuvuuden hallinnan tutkimuksiin ja 
niiden lähdekirjallisuuteen. Tutkimukset, julkaisut ja kirjallisuus on haettu pää-
asiassa Jyväskylän yliopiston Jykdok -tietokannasta, Pro Quest -tietokannasta 
sekä Researchgate -tutkijayhteisöpalvelusta. Tutkimuksessa käytettiin lisäksi eri 
standardeja, jotka ovat jatkuvuuden hallinnan kannalta keskeisiä. 

Kirjallisuuskatsaukseen valittiin teoksia, joilla saadaan mahdollisimman 
kattava näkökulma yhteiskunnan eri toimintaympäristöihin ja niissä toteutet-
tuihin jatkuvuussuunnitteluratkaisuihin. Valittujen teosten avulla pystyttiin 
tarkastelemaan yksityistä sektoria, julkista sektoria, tarkkaa järjestelmätason 
toipumissuunnitteluun keskittyviä malleja, laveampia luonnonkatastrofeihin ja 
terroriuhkiin varautumiseen keskittyviä malleja sekä erilaisia suunnittelu- ja 
johtamisfilosofioita käsittäviä malleja. Kirjallisuuden tueksi haettiin tutkimuk-
sia ja julkaisuja, joissa käsitellään teoriaa jatkuvuuden hallinnan johtamisen, 
sosiaalisen ulottuvuuden sekä yksityisen sektorin ja julkisen sektorin yhteistoi-
minnasta.  

Kriteeriksi tutkimusaineiston valinnassa on asetettu juuri sen kattavuus 
eri yhteiskunnan osa-alueisiin, jotta aiheen käsittely ei rajaudu tiettyyn kapeaan 
sektoriin. Jatkuvuuden hallinnan ulottuvuudet jaettiin kategorioihin: yksityinen 
sektori, julkinen sektori, yritysmaailman ja viranomaisten yhteistyö, johtaminen 
ja sosiaalinen ulottuvuus. Aineiston oli vastattava kuhunkin kategoriaan vähin-
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tään yhdellä kirjallisuusteoksella, tutkimuksella tai jatkuvuussuunnittelumallil-
la. 

Tutkielmassa esitellään viisi erilaista jatkuvuussuunnittelumallia. Ne on 
valittu sillä perusteella, että ne pystyvät kattamaan jatkuvuuden hallinnan ko-
konaisuuden mahdollisimman laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Käsiteltävät jatku-
vuussuunnittelumallit ovat käytössä kansainvälisesti hyvin laajasti. Nämä mal-
lit ovat keskenään hyvin erilaisia ja sen vuoksi vertailu niiden välillä on hyvin 
hedelmällistä. Näin tutkimuksessa pystytään katsomaan tutkittavaa prosessia 
hyvin monista eri lähtökohdista ja näkökulmista. Tutkittavaksi on valittu viisi 
eri jatkuvuussuunnittelumallia, jotta tutkimuksessa kyettäisiin mahdollisim-
man syvälliseen tarkasteluun. Suurempi määrä tutkittavia malleja olisi ongel-
mallinen, koska tällöin mallien käsitteleminen jäisi liian pintapuoliseksi. Tutki-
musaihetta rajatessa on myös pyritty huomioimaan se, että joitain jatkuvuus-
suunnittelumalleja on jätetty pois, mutta malleja valitessa on pyritty huomioi-
maan kokonaisuus siten, että tämä rajaus vaikuttaisi mahdollisimman vähän 
tutkimustuloksiin. Tämä on pyritty tekemään siten, että valituissa malleissa ei 
ole painotettu mitään instanssia enemmän kuin toista vaan mallit on valittu 
mahdollisimman laajasti eri yhteiskunnan toimialoilta.  

3.1 Jatkuvuuden hallinnan kokonaisuus 

Jatkuvuuden hallinnan kokonaisuus suhteessa riskienhallinnan, tietoturvalli-
suuden ja tietosuojan kokonaisuuksiin on käsitetasolla tasavertainen. Valtiova-
rainministeriön (2020) mukaan nämä kaikki yhdessä todetaan yhdistyvän kiin-
teästi kyberturvallisuuden kokonaisuuteen. Seuraavassa kuviossa (kuvio 3) esi-
tetään digitaalisen turvallisuuden viitekehys. 

 
KUVIO 3 Digitaalisen turvallisuuden viitekehys (Valtiovarainministeriö, 2020 s. 16) 
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Jatkuvuuden hallinta on Herbanen (2010) mukaan kehittynyt eräänlaisena krii-
sinhallintamenetelmänä 1970-luvulta lähtien reaktiona yrityksiä koskeviin tek-
nisiin ja operatiivisiin riskeihin. (Herbane, 2010) 

Jatkuvuuden hallinta on ydintoimintojen varmistamista ennalta määritel-
tyjen mallien mukaan normaalioloissa, normaaliolojen häiriötilanteissa ja poik-
keusoloissa. Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on varmistaa organisaation 
ydintoimintojen mahdollisimman häiriötön toiminta. (Valtiovarainministeriö, 
2016) 

Niemimaa, Heikkilä M., Heikkilä J. ja Järveläinen (2019) määrittelevät tut-
kimuksessaan jatkuvuuden hallinnan yrityksen sosiotekniseksi kyvyksi kestää 
ja palautua organisaation sisäisistä ja ulkoisista ennakoimattomuuksista (Nie-
mimaa, Heikkilä, Heikkilä & Järveläinen, 2019). 

Disaster Recovery Journal (2020) puolestaan näkee jatkuvuuden hallinnan 
(Business Continuity Management - BCM) kokonaisvaltaisena johtamisproses-
sina, jossa tunnistetaan mahdolliset uhkat ja niiden vaikutukset yritysten liike-
toimintaan. Tämä johtamisprosessi tarjoaa kehyksen organisaation resilienssin 
rakentamiselle, jolla suojataan sidosryhmien etuja, mainetta, brändiä ja arvoa 
luovaa toiminta. (Disaster Recovery Journal, 2020) 

Salmisen (2003) mukaan joillain toimialoilla toiminnan jatkuvuuden var-
mistaminen voi perustua osin myös lakisääteisien tehtävien asettamiin velvoit-
teisiin (Salminen, 2003). Näin on myös Suomen Erillisverkot -konsernin tapauk-
sessa, johon tässä tutkimuksessa keskitytään. 

3.2 Jatkuvuuden hallinnan määritelmät 

Tässä tutkielmassa käytettävät käsitteet ovat keskeisiä termejä, jotka ymmärre-
tään kansainvälisesti jatkuvuuden hallinnasta kommunikoidessa. Käsitteet ovat 
pääasiassa Valtionvarainministeriön VAHTI-ohjeistuksen määritelmiä ja sanas-
to on koottu kansainvälisen Disaster Recovery Journalin sivustolta, joka toimit-
taa asiantuntijajulkaisuja jatkuvuuden hallinnan, riskien hallinnan ja kriisien-
hallinnan aihealueilta. Seuraavassa kuviossa (kuvio 4) esitellään termien suhde 
toisiinsa. 
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KUVIO 4 Jatkuvuussuunnittelun termien ja määritelmien suhde toisiinsa (Valtiovarainmi-
nisteriö, 2016 s. 23) 

3.2.1 Jatkuvuussuunnittelu 

Jatkuvuussuunnittelu on osa organisaation kokonaisturvallisuutta, johon kuu-
luvat mm. turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, jatkuvuuden hallinta, häiriö-
tilanteiden hallinta ja johtaminen, tilannekuvan muodostaminen sekä huolto-
varmuus ja varautuminen (Valtiovarainministeriö, 2016). 

Jatkuvuussuunnittelu tarkoittaa niitä toimia, joiden avulla pyritään pie-
nentämään ja lyhentämään toimintaa haittaavien tapahtumien vaikutusta ja 
kestoa. Se sisältää varajärjestelyitä sekä toimenpiteitä, jotka parantavat toimin-
taa häiriötilanteissa tai toipumista ongelmien jälkeen. Jatkuvuussuunnittelu 
sisältää myös suunnitelmat, joissa kuvataan johtaminen, vastuut ja toimenpiteet, 
joiden mukaan toimintoja voidaan jatkaa erilaisissa häiriötilanteissa. (Valtiova-
rainministeriö, 2016)  

Jatkuvuussuunnittelun tarkoituksena on varmistaa yrityksen edellytykset 
toimia tarkoituksenmukaisesti vakavassa häiriötilanteessa. Valmiudet toimin-
nan jatkamiselle tällaisessa tilanteessa voidaan saavuttaa, mikäli toiminnan jat-
kuvuuden näkökulma otetaan osaksi yrityksen suunnittelu- ja johtamisjärjes-
telmää. (Salminen, 2003) 

3.2.2 Toipumissuunnittelu 

Toipumissuunnittelu liittyy yleensä tietojärjestelmiin ja niiden toipumiseen häi-
riötilanteissa, ja se on tärkeä osa jatkuvuussuunnittelua. Yksittäinen toipumis-
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suunnitelma määrittelee ja dokumentoi suunnitelman piirissä oleviin toimin-
toihin liittyville tietojärjestelmille käytännön toimenpiteet, roolit ja vastuut 
normaalitilaan palaamiseksi. Lisäksi toipumissuunnitelmassa kuvataan tekni-
sesti korkean käytettävyyden vaatimat toteutustavat sekä miten häiriötilantees-
sa viestitään toipumista ohjaavalle taholle.  

Toipumissuunnitelmat kuvaavat operatiivisella tasolla ja konkreettisesti 
järjestelmien palauttamisen häiriötilanteista. Ne sisältävät ohjeet vakavasta häi-
riöstä toipumiseen, normaaliin toimintaan paluusta ja toiminnan jatkamisesta. 
Jatkuvuussuunnitelma ohjaa toipumissuunnitelmien toteutusta.  

Ostetuissa palveluissa toipumissuunnitelmat tulee vaatia palvelun tuotta-
jalta tai alihankkijoilta sekä samalla sopia niiden säännöllisestä ylläpidosta, kat-
selmoinnista ja mahdollisesti tarvittavasta harjoittelusta. (Valtiovarainministe-
riö, 2016) 

3.3 Jatkuvuussuunnittelun perusteita 

Yrityksen liiketoiminta voi keskeytyä erilaisten tapahtumien tai vahinkojen seu-
rauksena. Keskeytykset voivat olla yksittäisiä, suuren mittakaavan vahinkoja tai 
pienempien vahinkojen sarjoja, joilla on kumulatiivisia seurauksia ja tuloksena 
on liiketoiminnan keskeytyminen. Pahimmillaan yrityksen toiminta voi loppua 
kokonaan tai keskeytyä siten, että se aiheuttaa vakavia vahinkoja asiakkaalle tai 
organisaatiosta riippuvaisille sidosryhmille (Salminen, 2003).  

Viime vuosien merkittävimpiä esimerkkejä on tanskalaisen logistiikka-
alan jättiyhtiö Maerskin joutuminen NotPetya -haittaohjelman uhriksi, jolloin 
yhtiö kärsi arviolta 200−300 miljoonan dollarin tappiot liiketoimintansa pysäh-
tymisestä (Viestintävirasto, 2017; Suoninen, 2018).  

On todettu, että organisaatiot, joissa jatkuvuussuunnitelmat ovat ajanta-
saisia ja testattuja, ovat selvinneet katastrofeista huomattavasti vähemmin vau-
rioin kuin jatkuvuussuunnittelunsa laiminlyöneet organisaatiot (Toigo, 2002; 

Salminen, 2003).  
Jatkuvuuden hallinnan ja riskianalyysien tekemisellä ja liiketoiminnan 

keskeytyksillä, häiriöillä ja katastrofeilla on Filipovićin, Krišton ja Podrugin 
(2018) mukaan todettu olevan yhteys. Suunnittelua ja varautumista toteuttaneet 
organisaatiot joutuvat tutkitusti harvemmin epäsuotuisien tilanteiden uhreiksi. 
Tämä johtuu siitä, että häiriöihin valmistautuneet organisaatiot ovat suunnitte-
lullaan tulleet jo usein ennaltaehkäisseeksi tilanteita, jotka ilman eri skenaarioi-
den pohtimista olisivat tulleet yllätyksenä. Näin ollen suunnittelu jo itsessään 
voidaan nähdä edistävän liiketoiminnan keskeytyksetöntä jatkumista (Filipović, 
Krišto & Podrug, 2018). 

Worstellin (2013) mukaan jatkuvuussuunnittelunsa ja liiketoiminnan vai-
kutusanalyysinsä hyvin hoitaneiden yritysten todetaan saavan selkeitä etuja 
suhteessa suunnittelunsa huonosti hoitaneisiin yrityksiin. Suunnittelu pakottaa 
yrityksen eri osa-alueet miettimään yhdessä toimintaansa. Sitä kautta eri orga-
nisaatiotasojen ja liiketoiminta-alueiden ”siilot” pääsevät tekemisiin toistensa 
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kanssa ja tunnistavat paremmin riippuvuussuhteensa. Tämä saa aikaan säästöjä 
ja tehostaa organisaation yhteistoimintaa (Worstell, 2013). 

Yrityksen liiketoiminta tarvitsee Salmisen (2003) mukaan tuekseen monen-
laisia resursseja. Keskeisimpiä ovat henkilöstö, tietotekniset järjestelmät, toimi-
tilat, infrastruktuurit sekä mahdolliset raaka-aineet ja tuotantolaitteet. Tämän 
lisäksi tietoaineisto, data, viestintäjärjestelmät, kuljetus, rahoitus sekä yhteis-
työkumppanit ja toimittajat ovat liiketoiminnan kannalta tärkeitä resursseja. 
Toiminnan jatkuvuuden edellytyksiin vaikuttaa eri toimintojen verkostoitumi-
nen ja se sitoo jatkuvuussuunnittelun kattamaan koko organisaation toimialu-
eet läpikotaisin. Tietojärjestelmien merkitys organisaatioissa on alati kasvavaa 
ja niiden merkitys liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta muodostuu yhä kriitti-
semmäksi (Salminen, 2003; Lahnalahti, 2015). 

Jatkuvuussuunnittelua ohjaa ennen kaikkea yrityksen liiketoiminta ja sen 
muoto (Niemimaa ym., 2019). Suunnittelua ohjaa myös se, kuinka kauan liike-
toimintaa halutaan ylläpitää erityistilanteissa tai vakavissa kriisitilanteissa 
(Salminen, 2003). Yrityksen asema ja liiketoimintamalli määrittelee, minkä 
tyyppisiin tilanteisiin suunnittelulla varaudutaan. Mikäli organisaation on mää-
rä jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa, sen on suunniteltava jatkuvuutensa eri-
tyisen hyvin ja rakennettava toimintamallinsa nopeasti poikkeusoloihin sopeu-
tuvasti.  

Nopea teknologinen kehitys on aiheuttanut sen, että jatkuvuussuunnitel-
mien ajantasaisuus on yhä suurempi haaste. On pysyttävä teknologian mukana, 
jotta voidaan varautua alati muuttuvaan tekniseen toimintaympäristöön ja sen 
mukana muuttuviin riskeihin. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea ajantasaisuuden 
säilyttämistä suunnittelussa katselmoinnin, riskien arvioinnin ja testaamisen 
muodossa. Alati verkottuvassa ja nopeatempoisempaan suuntaan kehittyvässä 
yhteiskunnassa liiketoiminnan reaaliaikaisuus ja nopeus ovat valttia. Näissä 
ympäristöissä toiminnan keskeytykset aiheuttavat yhä suurempia tappioita 
verrattuna menneisiin vuosikymmeniin. Nopea teknologinen kehitys yhdistet-
tynä innovatiivisiin liiketoimintamallin muutoksiin aiheuttaa merkittäviä uhkia 
organisaatioille (Niemimaa ym, 2019). 

Tämä asettaa liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnalle yhä suuremman roo-
lin yritysten liiketoimintamalleissa ja strategioissa. Herbanen, Elliotin ja Swart-
sin (2004) mukaan tulevaisuudessa jatkuvuuden hallinta nousee yhä lähemmäs 
strategista tasoa yrityksien liiketoiminnassa (Herbane, Elliot & Swarts, 2004). 
Niemimaa (2019) puolestaan näkee, että kun jatkuvuuden hallinnasta tulee osa 
yrityksen strategista päätöksentekoa, se luo toiminnalle lisäarvoa ja auttaa 
organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa (Niemimaa ym., 2019). 

3.4 Jatkuvuussuunnittelumenetelmiä 

Jatkuvuussuunnittelumenetelmiä on useita erimallisia.  
Menetelmätyyppejä ovat:  

• standardit, jotka asettavat vaatimukset jatkuvuussuunnittelulle,  
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• kirjallisuudessa esiintyvät menetelmät, jotka ohjeistavat jatkuvuus-
suunnitelmien laatimisessa,  

• jatkuvuussuunnitelmien arviointimenetelmät, sekä 

• kansalliset ohjeet 
 
Tutkimuksessa esitellään erilaisia jatkuvuussuunnittelumenetelmiä ja -malleja. 
Esiteltävät menetelmät on valittu sillä perusteella, että ne ovat toisistaan poik-
keavia ja eri toimintaympäristöihin ja organisaatiorakenteisiin suunniteltuja. 
Täten ne antavat laajan kirjon vertailuun ja mahdollisimman paljon eri näkö-
kulmia tutkimuskysymyksiin vastattaessa.  

Tutkimuksen aikana perehdyttiin useisiin eri menetelmiin ja malleihin, 
joista päädyttiin käsittelemään tässä luvussa esitetyt viisi jatkuvuussuunnitte-
lumallia. Nämä mallit edustavat laajaa kirjoa jatkuvuuden hallinnan toteutta-
misen vaihtoehdoissa. Menetelmät ovat luotuja niin pienten kuin suurten orga-
nisaatioiden käyttöön sekä julkiselle että yksityiselle sektorille kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Tulosten analysoinnin kannalta on tärkeää rajata käsiteltävät 
vaihtoehdot riittävän suppeaksi joukoksi, jotta analyysissa kyetään keskitty-
mään tarpeeksi syvälliseen tarkasteluun. 

3.4.1 VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta 

Valtiovarainministeriön VAHTI-johtoryhmä on tuottanut Toiminnan jatkuvuu-
den hallinta -ohjeen. Sen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa jatkuvuu-
den hallintaa valtioneuvostossa, hallinnonalojen organisaatioissa sekä julkisessa 
hallinnossa. (Valtiovarainministeriö 2016) 

VAHTI-ohje on hyvin kattava. Sen rakenne on muovautunut valtionhal-
linnon linjaorganisaatioiden malliin, mikä ohjaa suunnitteluprosessia ja suun-
nittelun rajaamista eri organisaatiotasojen mukaisessa linjassa.  

VAHTI 2/2016 suunnitteluprosessissa pyritään korostamaan sekä yksik-
kö-/toimintotaso että organisaatiotasojen huomioimista. Suunnittelun tulokse-
na haetaan kokonaisvaltaista organisaation eri osien kattavaa suunnitelmaa, 
joka on erinäköinen eri organisaatiotasoilla. Lopputuloksena ylätason suunni-
telma kattaa ikään kuin ”sateenvarjona” alleen hierarkiassa alemman tasoiset 
suunnitelmat. ”Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat muodostavat hierarkkisen 
kokonaisuuden, jossa eri tasoiset jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat muodos-
tavat jatkuvuuden hallinnan kokonaisuuden.” (Valtiovarainministeriö, 2016 s. 
41). 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 5) esitetään VAHTI 2/2016 mukainen suun-
nitteluhierarkia. 
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KUVIO 5 VAHTI 2/2016 ohjeen mukainen suunnitelmien välinen hierarkia (Valtiovarain-
ministeriö, 2016 s. 41) 

VAHTI 2/2016 -suunnitteluprosessi koostuu kahdeksasta osa-alueesta, jotka 
toteutetaan vaiheittain. Seuraavassa kuviossa (kuvio 6) esitellään tämä prosessi. 
Vaiheet voidaan nähdä jatkuvana kehänä ja osana jatkuvuuden hallinnan kehit-
tämistä. Suunnittelua toteutetaan toistuvien katselmointien tai muutosten yh-
teydessä. 
 

 
KUVIO 6 Jatkuvuussuunnittelun keskeiset prosessit ja vaiheet (Valtiovarainministeriö, 
2016 s. 42) 
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VAHTI 2/2016 -ohjeen mukaan jatkuvuuden hallinta on jatkuva prosessi, jota 
kehitetään säännöllisessä syklissä. Prosessi perustuu jatkuvan parantamisen 
ideaan, jossa ensin suunnitellaan (Plan), sitten toteutetaan (Do), tarkistetaan 
(Check) ja tehdään tarvittavat korjaukset tai kehitystoimet (Act). Seuraavassa 
kuviossa (kuvio 5) esitetään PDCA-syklinä tunnettu spiraali, joka kiertää päät-
tymättömästi parantaen toimintaa kulloisenkin tavoitteen mukaisesti.  

 
KUVIO 7 PDCA-sykli jatkuvuuden hallinnan kehittämiseen (Valtiovarainministeriö, 2016 s. 
65) 

VAHTI 2/2016 -ohje jakaa jatkuvuuden hallinnan toteuttamisen seuraaviin ko-
konaisuuksiin: 

1. Toiminnan suunnittelu ja ohjaus 
2. Toimintaympäristön riskianalyysit ja skenaariot 
3. Toiminnan vaikutusanalyysi (BIA) 
4. Toimintojen priorisointi 
5. Järjestelmien ja palvelujen luokittelu 
6. Palautumistavoitteiden määrittely 
7. Ohjelmistojen ja lisenssien hallinta 
8. Järjestelmien toipumistoimenpiteet 
9. Häiriötilanteen johtaminen ja ohjaus 
10. Tilannekuvan luominen ja ylläpito 
11. Toipumisen edellyttämät tilat ja varatilat 
12. Toiminta toipumistilanteessa 
13. Palvelutuottajan tehtävät, vastuut ja velvollisuudet 
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14. Toimittajien ja alihankkijoiden ohjaus ja hallinta 
15. Sopimukset ja palvelutasot 
16. Sisäinen ja ulkoinen viestintä häiriötilanteessa 
17. Testaaminen, harjoittelu ja koulutus 
18. Suunnitelmien säilytys 

 
VAHTI 2/2016 -ohje antaa esimerkkimalleja jatkuvuussuunnitelmien ja toipu-
missuunnitelmien sisällöstä. Ohje on kaiken kaikkiaan hyvin kattava ja antaa 
peruslähtökohdat jatkuvuussuunnittelulle. Malli on valtionhallinnon itselleen 
luoma, joten sen yhteensopivuus viranomaistoimintaan on erityisesti huomioitu. 
Malli toimii niin julkisen kuin yksityisen sektorin jatkuvuussuunnittelun työka-
luna sen yleisluontoisuuden ja väljän muotoilun vuoksi. Malli ottaa laajasti kan-
taa eri alueisiin, mutta ei mene yksityiskohtiin, jolloin se ei rajaa käyttäjäryh-
määnsä liialti. 

3.4.2 SFS-EN ISO 22301 (2014) 

ISO 22301 on standardi, joka pohjautuu Iso-Britanniassa kehitetystä BS 25999 -
standardista.  ISO 22301 on toimialariippumaton malli kaiken kokoisille organi-
saatioille ja yhteensopiva työkalu täydentämään muita hallintajärjestelmiä, ku-
ten laadun ja tietoturvallisuuden järjestelmiä. (Lahnalahti, 2015)  

ISO 22301 ja ISO/IEC 27001 -standardien rakenne noudattaa hyvin pitkälti 
samaa kaavaa ja ne sisältävät samoja vaatimuksia. 
 
ISO22301 -standardin rakenne: 
 

Esipuhe  

0. Johdanto  
1. Soveltamisala  
2. Velvoittavat viittaukset  
3. Termit ja määritelmät  
4. Organisaation toimintaympäristö  
5. Johtajuus  
6. Suunnittelu  
7. Tukitoiminnot  
8. Toiminta  
9. Suorituskyvyn arviointi   
10. Parantaminen  

- Kirjallisuus 

Kohdat 4-10 ovat yhteensopivia ISO 27001 -standardin kanssa.  
 
ISO 22301 liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän keskeiset elementit: 
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• liiketoiminnan vaikutusanalyysi (Business Impact Analysis - BIA) 
o liiketoiminnan kannalta kriittisten aktiviteettien tunnistaminen 
o analyysi siitä, miten näiden aktiviteettien häiriöt vaikuttavat liike-

toimintaan  
 

• riskien arviointi 
o mitä riskejä kriittisiin aktiviteetteihin kohdistuu?  
o Kuinka merkittäviä ja todennäköisiä ne ovat?  
o Miten niitä voidaan lieventää?  

  

• Liiketoiminnan jatkuvuuden strategia  
o perustuu BIA:an ja riskien arviointiin  
o miten kriittisiä aktiviteettejä suojataan, miten niiden häiriötilanteis-

ta toivutaan ja miten häiriöiden seuraukset käsitellään, mitä re-
sursseja tarvitaan? 

  

• Häiriöihin reagoinnin menettelyt ja käytännöt  

• Jatkuvuussuunnitelmat, niiden harjoittelu ja testaus  

• Suunniteltu viestintä 

ISO 22301 -standardin mukaisen jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on ennen 
kaikkea pyrkiä integroimaan jatkuvuuden hallintajärjestelmä osaksi organisaa-
tion johtamista, ettei se jäisi vain irralliseksi ohjeeksi tai politiikaksi. Suuri peri-
aatteellinen muutos standardin aikaisempiin versioihin on termin ”johtajuus” 
(”leadership”) käyttöönotto. Sillä korvattiin ”johtaminen” (”management”). 
Tällä pyritään sitomaan johto entistä tiiviimmin mukaan jatkuvuusprosessiin ja 
aidoksi osaksi organisaation johtamiskäytäntöjä. (Lahnalahti, 2015)  

Seuraavassa kuviossa (kuvio 8) esitetään jatkuvuuden hallintajär-
jestelmän rakentuminen.  
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KUVIO 8 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmän rakentaminen (Lahnalahti, 2015) 

3.4.3 Toigon malli 

Toigo (2002) esittää teoksessaan Disaster recovery planning – Preparing for the 
unthinkable jatkuvuussuunnittelulle mallin, joka on projektiluontoinen. Toigo 
vertaa jatkuvuussuunnittelua järjestelmäkehityksen projektimalliin ja muodos-
taa samanmallisen kuusiportaisen suunnittelumalliin jatkuvuussuunnittelulle 
(Toigo, 2002). 

Mallin kuusi vaihetta koostuvat seuraavista elementeistä: 

1. Riskianalyysi (Risk Analysis) 
2. Toipumisstrategiat (Recovery Strategies) 
3. Budjetti ja toteutus (Budget and Implementetion) 
4. Menettelyjen kehittäminen (Procedures Development) 
5. Testaus ja koulutus (Testing and Training) 
6. Suunnitelman ylläpito (Test Maintenance) 

(Toigo, 2002 s.21) 
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Riskianalyysivaiheen tarkoituksena on tunnistaa potentiaaliset uhat ja haavoit-
tuvuudet. Liiketoiminnan vaikutusanalyysin (BIA) avulla tunnistetaan kriitti-
simmät liiketoiminnot ja niiden vaatimat resurssit. Tämän pohjalta voidaan 
määritellä toipumisen prioriteetit tavoitteet sekä vaatimukset. Toisessa vaihees-
sa hahmotellaan toipumisstrategiat. Kolmannessa vaiheessa toipumissuunni-
telmat toteutetaan ja toteutukselle laaditaan budjetti, joka katselmoidaan ja hy-
väksytään johdon toimesta, kuten muissakin kehitysprojekteissa. Hyväksynnän 
jälkeen on vuorossa toipumismenettelyiden toteuttaminen projektille suotujen 
resurssien puitteissa. Lopuksi suunnitelmat ja menetelmät testataan ja harjoitu-
tetaan. Tämän jälkeen alkaa toipumissuunnitelman ylläpitovaihe. (Toigo 2002) 

Toigon jatkuvuussuunnittelumalli on hyvin kattava ja yksityiskohtainen 
step-by-step -menetelmä. Malli ottaa hyvin tarkasti kantaa tilaturvallisuuteen, 
laiteturvallisuuteen, back-up -menettelyihin sekä toipumisstrategioiden luomi-
seen. Toigon aiempi kirja Disaster recovery planning for computers and com-
munication resources ohjaa jatkuvuussuunnitteluprosessia vielä tarkemmin 
yksityiskohdin. Se sisältää tarkkoja ohjeita projektisuunnittelusta ja organisoin-
nista sekä useita erilaisia lomakemalleja käytettäväksi jatkuvuussuunnittelun 
mittaamiseen sekä dokumentointiin. (Toigo, 1996) 

Toigon mallin ollessa hyvin laaja ja yksityiskohtainen, asettaa se mallin 
sovellettavuudelle joitain rajoitteita. Malli vaatii ammattitaitoisen henkilön täy-
sipäiväisesti koordinoimaan toimintaa. Tämä soveltuu hyvin suuriin yrityksiin. 
Toigon malli suuntautuu hyvin läheisesti käsittelemään yritysmaailmaa, joten 
sen sovellettavuus julkisen hallinnon tarpeisiin voi ontua. Myös pienten ja kes-
kisuurten yritysten käytettäväksi tämä malli on liian monimutkainen ja raskas 
toteuttaa. Monimutkaisuuden ja yksityiskohtaisuuden heikkoutena voidaan 
nähdä suunnitelman ylläpitäminen ja muuttaminen organisaation muuttuessa 
tai toimintaympäristön muuttuessa. Yksityiskohtainen ja kattava suunnittelu ei 
välttämättä pysty vastaamaan nopeatahtiseen ympäristön muutokseen, jolloin 
se ei enää palvelisi tarkoitustaan. (Salminen, 2003) 

3.4.4 Salmisen malli 

Helvi Salminen on luonut jatkuvuussuunnittelumenetelmän Teknillisen kor-
keakoulun Master of Security -koulutusohjelman palkitussa opinnäytetyössään 
vuonna 2003. Salmisen jatkuvuussuunnittelumenetelmän tavoitteena on pitää 
kukin suunnittelun vaihe selkeänä, yksinkertaisena ja työmäärältään hallittava-
na.  

Uuden suunnittelumallin johtoajatuksena on kokonaisuuden hahmotta-
minen yksittäisten järjestelmien sijaan sekä integroida jatkuvuuden hallinta 
muuhun yrityksen johtamiseen (Salminen, 2003). Myös raportointi ja riippu-
vuussuhteiden kuvaaminen liiketoiminnan sisällä ovat painopistealueena tässä 
suunnittelumallissa.  
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Salmisen jatkuvuussuunnittelumalli koostuu seuraavista vaiheista: 

1. Jatkuvuussuunnittelun toimintamallin määrittely 
o Organisointi ja vastuut 

2. Liiketoiminnan kuvaaminen 
o Liiketoiminnot, riippuvuudet, resurssit 

3. Jatkuvuussuunnittelun tavoitteiden määrittely 
o Suunnittelun laajuus, keskeiset periaatteet ja tavoitteet 

4. Keskeytysriskien liiketoimintavaikutusten määrittely 
o Riskien kartoitus ja analysointi, niiden vaikutukset liiketoimin-

taan 
5. Jatkuvuussuunnitteluratkaisuiden kehittäminen 

o Perusratkaisuiden suunnittelu jatkuvuuden varmistamiselle ja 
vakavista häiriötilanteista toipumiselle 

6. Päätös jatkuvuussuunnitteluratkaisuista 
o Yritysjohdon päätös suunnitteluratkaisujen toteutuksesta 

7. Jatkuvuussuunnitelmien toteutus 
o Toteutetaan ratkaisut 

8. Jatkuvuussuunnitelmien testaus 
o Laaditaan testisuunnitelma ja testataan tehdyt suunnitelmat 

9. Jatkuvuussuunnitelmien ylläpito 
o Tehdään testitulosten ja havaintojen perusteella havaitut tarvit-

tavat muutokset 
10. Jatkuvuussuunnitelmien arviointi 

o Toteutetaan riippumaton arviointi 
11. Jatkuvuusvalmiuden raportointi 

o Tuotetaan määräaikaisraportti johdolle valmiustilanteesta 
12. Jatkuvuussuunnittelukoulutus 

o Suunnitelmiin liittyvää koulutusta eri kohderyhmille 

(Salminen, 2003 s. 19-20) 
 

Salmisen jatkuvuussuunnittelumallin vahvuus on raportoinnin ja liiketoiminta-
lähtöisen ajattelun korostamisessa. Tämän mallin mukainen toiminta tuottaa 
organisaation johdolle selkeää tilannetietoa sekä sitoo jatkuvuuden hallinnan 
olennaiseksi osaksi organisaation johtamista. Menetelmässä esiintyvät lomake-
mallit ja raportointipohjat auttavat suunnittelu ja ylläpitotoimenpiteissä. Kaiken 
kaikkiaan menetelmä on hyvin käytännönläheinen. Soveltuvuutta arvioitaessa 
tämän menetelmän sopivimpana kohdeorganisaatioina voidaan pitää keskisuu-
ria yrityksiä. Malli on sovellettavissa myös pienemmille yrityksille sen mahdol-
listaessa jatkuvuusorganisaation karsimisen kevyemmäksi ja tehtävien jakami-
sen oman toiminnan ohella toteutettaviin jatkuvuuden hallinnan tehtäviin ja 
mekanismeihin. 
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3.4.5 Ison-Britannian malli 

Raggad (2010) viittaa teoksessaan Information Security Management: Concepts 
and Practice jatkuvuuden hallintaa käsitellessään virtaviivaiseen malliin, joka 
on käytössä Isossa-Britanniassa (Raggad 2010). Isossa-Britanniassa kehitetty 
Expecting the unexpected, Business continuity in an uncertain world -malli on kol-
men merkittävän yhteiskunnallisen ryhmän aikaansaannos: National Counter 
Terrorism Security Office (NaCTSO), London First ja Business Continuity Insti-
tute. Sen tarkoituksena on sulauttaa yhteen julkisen hallinnon ja merkittävien 
suuryritysten varautuminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinta sekä toimia 
linkkinä yksityisen sektorin viranomaisyhteisön välillä. (UK Cabinet Office, 
2014)  

Counter Terrorism Security Office (NaCTSO), terrorismin vastainen tur-
vallisuusvirasto, on poliisin yksikkö, joka toimii koordinoivassa roolissa terro-
rismin torjunnassa ja turvallisuudessa. Yksikkö kokoaa ja levittää hyviä käytän-
töjä ja on vastuussa poliisikoulutuksen johtamisesta terrorismin torjunnassa. 
Vahvojen yhteyksien kehittäminen ja ylläpitäminen muihin organisaatioihin on 
elintärkeä osa yksikön työtä, joka mahdollistaa alan uusien ja tarpeiden tunnis-
tamisen. (UK Cabinet Office, 2014) 

London First on yritysjärjestö, jota tukee yli 300 pääkaupungin suuryritys-
tä. Sen tehtävänä on kehittää Lontoota. London Firstin yritysjäsenet toimivat 
avainaloilla, kuten rahoitus, ammatilliset palvelut, kiinteistöt, tietotekniikka, 
luova teollisuus ja vähittäiskauppa. Sen jäsenyyteen kuuluvat käytännöllisesti 
katsoen kaikki Lontoon korkeakoulut, NHS-rahastot ja riippumattomat sairaa-
lat. London First -jäsenten osuus on 17 prosenttia kaikista Lontoon työntekijöis-
tä ja niiden osuus bruttokansantuotteesta on 22 prosenttia. (UK Cabinet Office, 
2014) 

Business Continuity Instituten tehtävänä on edistää liiketoiminnan jatku-
vuuden hallintaa (BCM) ja tiedettä maailmanlaajuisesti. Se tarjoaa kansainväli-
sesti tunnustetun sertifiointijärjestelmän BCM-harjoittajille ja on mukana kehit-
tämässä kansainvälisiä standardeja. Tällä hetkellä instituutissa työskentelee yli 
1300 jäsentä 40 maassa. (UK Cabinet Office, 2014) 

Ison-Britannian mallissa näkyy merkittävänä vaikuttimena Kenneth N. 
Meyersin esittämä ”What if” -malli, joka esiteltiin teoksessa Manager’s guide to 
conteingency planning for disasters (Meyers, 1999). Ison-Britannian mallissa 
näkyy sama suuntaus, jossa pyritään yksinkertaiseen ja yrityksen tai organisaa-
tion toiminnan kautta rakennettavaan jatkuvuussuunnitteluun, eikä niinkään 
pyritä toimimaan jonkin ennalta määritetyn kaavan mukaan. Mallissa pyritään 
virtaviivaiseen ja yksityiskohtia välttävään suunnitteluun.  

Mallin johtoajatuksena näkyy vastuunottamisen ja vastuiden jakamisen 
painotus. Johdon sitouttaminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää. 
Samalla halutaan painottaa koko organisaation ymmärrystä liiketoiminnankriit-
tisistä tekijöistä ja haavoittuvuuksista. (UK Cabinet Office, 2014) 
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Ohje on hyvin käytännönläheinen ja opastaa kädestä pitäen tekemään rat-
kaisuja ja kysymään organisaatiolta kysymyksiä (”What if”), joilla selvitetään 
kriittisiä pisteitä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. 

 
Riskien arviointi jakautuu mallissa kolmeen osaan: 

A. Kysy ‘what if?’ -kysymykset. 
B. Kysy, mikä on pahin mahdollinen skenaario. (Worst case scenario) 
C. Kysy, mitkä toiminnot ja henkilöt ovat tärkeimmässä roolissa,  

ja milloin? 

Ohje ei ota kantaa muotoseikkoihin tai tarkkoihin toipumismenettelymalleihin. 
Se pyrkii ohjaamaan toimintaa siihen suuntaan, että organisaatio ymmärtää 
liiketoimintansa ytimen, tunnistaa tärkeimmät toimintonsa ja suojattavat koh-
teensa, jakaa vastuut ja sitoutuu integroimaan jatkuvuusajattelun toimintaansa. 
Mallin tärkein viesti on, että yrityksen tai organisaation on keskityttävä ennen 
kaikkea henkilöstönsä ymmärrykseen ja tietoisuuteen yllättävän tilanteen toi-
mintamalleista ja vastuista. On tunnettava omat vastuunsa sekä muiden vas-
tuukokonaisuudet. Tällöin organisaatio kykenee nopeaan päätöksentekoon ja 
toimintaan yllättävän tilanteen sattuessa. Tämä jatkuvuussuunnittelumalli pyr-
kii luomaan edellytykset vastuiltaan selkeälle ja toimintatavoiltaan joustavalle 
organisaatiolle, jossa johtamisen edellytykset kriisissä ovat hyvät. Yksilöt tietä-
vät vastuunsa ja tuntevat organisaationsa. Tällöin kyetään vastaamaan tehok-
kaasti ja nopeasti ongelmiin. Tilannejohtaminen korostuu tässä mallissa. Malli 
pyrkii pois kaavamaisista prosesseista, jotka ovat kankeita ja yleensä toimimat-
tomia ennalta-arvaamattomissa tilanteissa.  

Tämä malli tuo monella tapaa mieleen saksalaisen sodanjohdon opin, Auft-
ragstaktik tehtävätaktiikka, jonka tavoitteena on joustava ja ketterä toiminta no-
peasti muuttuvissa olosuhteissa. Yksilöt ovat perillä vastuualueistaan ja kyke-
nevät mukautumaan nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja tekemään päätöksiä 
tuntiessaan organisaationsa ja toimintansa tavoitteet. Tällöin johtamisyhteyk-
sien ollessa katki toiminta jatkuu edelleen, eikä kankeita aiemmin määriteltyjä 
prosesseja tarvitse hyväksyttää ylemmältä taholta, mikä tarkoittaa toiminnan 
pysähtymistä. (Mälkki, 2009) 

Tärkeimmäksi painopisteeksi mallin mukaisessa suunnittelussa muodostuu 
henkilöstö ja sen roolitus sekä organisaation sisäinen kommunikointi. Suunnit-
telumallissa organisaatio jaetaan kolmeen tasoon, jolla toimintaa toteutetaan 
kriisitilanteessa: Strateginen, Taktinen ja Operatiivinen taso. Nämä tasot on ero-
tettu toisistaan värikoodein (kulta, hopea, pronssi) (UK Cabinet Office, 2014). 
Seuraavassa kuviossa (kuvio 9) esitellään kolmeen eri tasoon jaettu kriisiorgani-
saatio.  
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KUVIO 9 Kriisiorganisaatio (UK Cabinet Office, 2014 s. 19) 

• Kultainen taso: Tämä viittaa yleensä toimitusjohtajaan tai muuhun 
ylimpään johtoon, jotka tekevät strategisia päätöksiä liiketoiminnasta ja 
jotka vastaavat strategisesta vastuusta tapahtumaan vastaamiseen, esi-
merkkeihin puhuessaan tiedotusvälineille tapahtumasta. 'Kulta'-tason 
henkilöt kommunikoivat terrori-iskun tai muun merkittävän tapahtu-
man jälkeen tapahtuneita strategisia yrityspäätöksiä suoraan 'Hopea'-
tason henkilöille. 
 

• Hopeinen taso: Yleensä ylimmän johdon asiantuntijaryhmä yrityksessä, 
jotka ovat osallistuneet sekä yleiseen BCM-lähestymistapaan että yksi-
tyiskohtaiseen suunnitteluun. He vastaavat liiketoiminnan resurssien 
koordinoinnista ja ohjaamisesta suunnitelmien asianmukaisen täytän-
töönpanon varmistamiseksi. 'Hopea'-tason henkilöt ovat yhteydessä suo-
raan 'Kulta'-tasoon pitäen heidät ajan tasalla kehittyvästä tilanteesta. 

 

• Pronssinen taso: Vastuutettu toimintojen palauttamiseen ja uudelleen 
käynnistämiseen. He vastaavat siitä, että liiketoiminnan jatkuvuussuun-
nitelmat toimeenpannaan käytännössä. Toteuttavat 'Hopea'-tasolta saa-
dut ohjeet ja pitävät heitä ajan tasalla. 

 
(UK Cabinet Office, 2014 s.20) 
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Luonteensa vuoksi mallin voidaan nähdä toimivan parhaiten pienemmissä ja 
keskisuurissa organisaatioissa, joissa eri liiketoiminnan ymmärtämys on koko 
yrityksen läpi hyvällä tasolla. Tämä vaatii keskijohdolta aktiivista otetta sekä 
runsasta harjoittelua, jotta suunnitelma toimii. Malli on kuitenkin luotu Lon-
toon suuryritysten kesken, joten sen käytettävyys on mitoitettu kaikenkokoisiin 
ja monien eri toimialojen organisaatioihin. Näihin lukeutuvat muun muassa 
Shell, Ernst & Young, KPMG, Tesco plc ja Morley Fund Management (UK Ca-
binet Office, 2014). Ketteryytensä vuoksi tämä jatkuvuussuunnittelumalli on 
erittäin helppo ottaa käyttöön ja kehittää. 

3.5 Yhteenveto teoriasta 

Tässä luvussa esitetyssä kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin jatkuvuuden hallin-
nan teoriaperusteita sekä käytännön toteutusvaihtoehtoja viiden eri mallin 
kautta. Nämä mallit ovat yleisesti käytössä niin kansallisesti kuin kansainväli-
sesti. Jatkuvuuden hallinta on oltava suhteutettua organisaation kokoon ja toi-
mintaan. Tämän vuoksi toteutusvaihtoehtoja on oltava erilaisia eri tarpeisiin ja 
toimintaympäristöihin.  

Tutkimuksen seuraavissa luvuissa käsitellään tämän tutkimuksen tutki-
mustapaukseksi valittua suunnitteluprojektia ja siinä käytettyä jatkuvuussuun-
nittelumallia. Lopuksi projektissa käytettyä mallia vertaillaan tässä luvussa esi-
tettyihin muihin toteutusmalleihin. Näiden mallien eroja ja yhtäläisyyksiä arvi-
oidaan ja vedetään yhteen johtopäätökset siitä, miten jatkuvuussuunnittelua voi 
kehittää muista malleista opittujen tekniikoiden ja toimintatapojen avulla. Sa-
malla arvioidaan eri mallien käytettävyyttä ICT-alan toimintaympäristössä sekä 
projektissa käytetyn jatkuvuussuunnittelumallin hyödyllisyyttä. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät, kuva-
taan tutkimuksen viitekehys, esitetään tutkimuskysymykset sekä käsitellään 
tutkimuksen rajaukset ja tutkimusprosessi. Luku kertoo, millä tavoin tutkimus-
ongelmaan saadaan vastattua ja miten tutkimusprosessissa edettiin havainnois-
ta johtopäätöksiin. 

4.1 Tutkimuksen viitekehys 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 10) esitellään tutkimuksen viitekehys.  
 

KUVIO 10 Tutkimuksen viitekehys 
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Tutkimuksen viitekehys (kuvio 10) kuvaa tutkimuksen kohteena olevassa orga-
nisaatiossa toteutetun jatkuvuussuunnitteluprojektin ja tutkimuksen toteutuk-
sen välistä suhdetta. Kuvion avulla voidaan hahmottaa, miten kukin tutkimuk-
sen osa-alue ottaa kantaa tutkimustapaukseen, eli havainnoituun projektiin. 
Tutkimuksen toteutustapa on rakennettu tukemaan tutkittavaa tapausta. Tut-
kimus on jaettu osa-alueisiin, jotka on esitetty kuvion 8 vasemmassa laidassa. 
Tämän jaottelun avulla tutkittava projekti saadaan ositettua pienempiin koko-
naisuuksiin ja jäsennettyä tutkielman muotoon.  

Organisaation tavoitteena oli ISO 27001 sertifioituminen, joka voidaan 
nähdä ylätason projektina. Se kattaa alleen useampia pienemmän kokoluokan 
alaprojekteja, joita myös jatkuvuussuunnittelu oli. Jatkuvuussuunnittelu on tut-
kimuksen kannalta pääasiallisessa roolissa ja esitetty kuviossa keltaisella värillä. 
ISO 27001 sertifioitumisprosessin seuraaminen on kuitenkin kokonaisuuden 
hahmottamisen kannalta välttämätöntä jatkuvuuden hallinnan liittyessä niin 
kiinteäksi osaksi sitä. Tämän vuoksi ISO 27001 -sertifioitumisprosessi on esitet-
ty hallitsevana elementtinä isona nuolena kuvion oikeassa laidassa kuvaamassa 
etenevää kokonaisuutta, jonka tavoitteena on ISO/IEC 27001 -sertifikaatti. 

4.2 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden 
hallinta on toteutettava, miten toimintaa voidaan kehittää ja miten ISO 27001 -
standardin vaatimukset vaikuttavat jatkuvuussuunnittelun toteutukseen. 
 
Tutkimusongelma: 

• Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinta on toteutettava? 
o Mitä toteutusvaihtoehtoja Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallin-

nalle on? 
o Miten ISO 27001 -standardin vaatimusten noudattaminen vaikuttaa 

jatkuvuussuunnitteluun? 
o Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaa voidaan kehittää? 

Tutkimuksen peruslähtökohtana on löytää paras ratkaisu yrityksen jatkuvuu-
den hallinnan toteuttamiseen siten, että se läpäisee ISO 27001 sertifiointiaudi-
toinnin sekä kehitysmahdollisuuksia suunnitteluun.  Ratkaisun löytämiseksi on 
vastattava esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

Jatkuvuuden hallinnan toteutukseen on olemassa useita erilaisia ratkaisuja. 
Organisaation liiketoimintamalli ja sen asema vaikuttaa ratkaisumallien valin-
taan. Tässä yhden tapauksen tutkimuksessa (Single Case Study) tarkastelun alla 
olevana kohdeorganisaationa toimii Suomen Erillisverkot -konsernin tytäryhtiö 
Leijonaverkot Oy. Yrityksen toiminnassa on omat erityispiirteensä, minkä 
vuoksi jatkuvuuden hallinnan toteutusmalliksi on valittu VAHTI-ohjeistuksen 
mukainen toteutus.  
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Tutkimuksessa tätä valittua VAHTI -ohjeistuksen mukaista toteutusmallia 
verrataan muihin yleisiin ja kansainvälisesti käytettyihin kirjallisuudessa sekä 
tutkimuksessa esiintyviin jatkuvuuden hallinnan toteutusmalleihin. Tällä ver-
tailulla pyritään löytämään muita mahdollisia ratkaisuja tai kehittämisideoita 
jatkuvuuden hallinnan toteuttamiseen tutkimuksen kohdeorganisaation toimin-
taympäristössä, ICT-liiketoiminnassa. Vertailun tuloksena ymmärretään, miten 
jatkuvuuden hallintamekanismeja, menettelyjä, suunnittelua, johtamista, pro-
sesseja, dokumentointia ja mittaamista voidaan kehittää. Vertailu muihin mah-
dollisiin käytäntöihin antaa uutta näkökulmaa ja toiminnan parannusmahdolli-
suuksia.  

Tutkimuskysymys ”Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinta on to-
teutettava?” on ylätason tutkimuskysymys, johon vastataan tarkentavien alaky-
symysten vastausten yhteenvedolla. Alakysymykset tuottavat tarvittavan yksi-
tyiskohtaisen tiedon, jonka avulla voidaan muodostaa johtopäätöksiä varsinai-
seen tutkimusongelmaan vastaamiseksi.  

Tutkimuskysymykseen ”Mitä toteutusvaihtoehtoja on?” vastaamiseksi eri-
tellään viisi erilaista jatkuvuussuunnittelumallia. Tämän jälkeen arvioidaan Lei-
jonaverkot Oy:n jatkuvuussuunnitteluprosessissa käytetyn toteutusmallin ja 
muiden jatkuvuussuunnittelumallien välisiä eroja.  Analyysin perusteella muo-
dostetaan päätelmiä Leijonaverkot Oy:n jatkuvuussuunnittelun onnistumisesta 
sekä arvioidaan muiden mahdollisten toteutustapojen tarpeellisuutta ja sovel-
tuvuutta. 

Tutkimuskysymykseen ”Miten ISO 27001 -standardin vaatimusten nou-
dattaminen vaikuttaa jatkuvuussuunnitteluun?” vastaamiseksi tutkielmassa 
avataan standardin vaatimukset jatkuvuuden hallinnan osalta ja eritellään, mi-
ten vaatimuksiin vastattiin Leijonaverkot Oy:ssa toteutetussa suunnittelupro-
jektissa.  

Tutkimuskysymykseen ”Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuussuunnittelua 
voidaan kehittää?” vastataan johtopäätösosiossa samalla, kun vastataan päätut-
kimuskysymykseen. Toiminnan kehittäminen ja päätutkimuskysymys linkitty-
vät toisiinsa. Kun toteutetun projektin tuloksena aikaansaatua jatkuvuuden hal-
lintamallia kehitetään tutkimuksen kautta saatujen havaintojen ja tulosten avul-
la, voidaan yritykselle aikaansaada paras mahdollinen jatkuvuussuunnittelun 
toteuttamistapa. 

4.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus on rajattu Leijonaverkot Oy:n liiketoiminnan osa-alueisiin, jonka 
jatkuvuussuunnittelu kattaa ja johon ISO 27001 -sertifikaatin hakeminen on 
yrityksessä rajattu. Tutkimus keskittyy varautumisen, jatkuvuuden hallinnan, ja 
toipumisen suunnittelun osakokonaisuuteen, joka on yksi osa ISO 27001 tieto-
turvallisuuden hallinnan standardia.  

Tutkimuksen aikarajauksena on neljä kuukautta kestänyt 
projekti, jonka aikana jatkuvuussuunnittelua toteutettiin. Kyseisen jakson aika-
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na toteutetun observoinnin tuloksia käytetään tämän tutkimuksen keskeisim-
pänä lähteenä.  

4.4 Tutkimusmenetelmät 

4.4.1 Tutkimusstrategia 

Laadullinen tutkimus antaa vastauksen kysymyksiin mitä, miksi ja miten? 
(McCusker & Gunaydin, 2015). Laadullinen lähestymistapa antaa Ranjit Kuma-
rin (2014) mukaan tutkijoille mahdollisuuden keskittyä kokemusten, käsitysten 
ja tunteiden kuvaamiseen tekemättä suurten näytteiden ottoa tarpeellisiksi. 
Tämä lähestymistapa tukee tutkijoita tutkimaan perusteellisesti ja saamaan kä-
sityksen erityisolosuhteista (Kumar, 2014). Kaplanin ja Maxwellin (2005) mu-
kaan laadullista lähestymistapaa käytetään, kun tutkijan päätavoitteena on ana-
lysoida koko prosessia tai tilannetta: Miten prosessi toimii? Miten se on vuoro-
vaikutuksessa muiden prosessien kanssa? Mitkä ovat prosessin komponentteja 
ja millaiset niiden väliset suhteet ovat? (Kaplan & Maxwell, 2005) 

Tutkimusmenetelmäni on tapaustutkimus – Single Case Study, joka on 
laadullisen tutkimuksen lähestymistapa. Tapaustutkimuksessa pyritään Hirs-
järven, Remeksen ja  Sajavaaran (2014) mukaan ymmärtämään ja tulkitsemaan 
syvällisesti yksittäistä tapausta sen erityisessä kontekstissa ja hakemaan tietoa 
ilmiöön liittyvän toiminnan mekanismeista, prosesseista ja lainalaisuuksista 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2014).  

Yksittäisen tapauksen tutkinnassa Single Case Study osoittautuu käyttö-
kelpoisimmaksi vaihtoehdoksi tapauksen poikkeuksellisen luonteen vuoksi. 
Poikkeavan tutkittavasta tapauksesta tekee tutkittavan organisaation rooli ja 
asema yhteiskunnassa. Tutkittava organisaatio, Suomen Erillisverkot -konserni, 
on yhtiö, joka on täysin valtion omistama. Se ei ole täysin vertailukelpoinen 
esimerkiksi vastaavan kokoisten verrokkiyhtiöidensä kanssa, sillä sitä sitovat 
erilaiset normit ja velvoitteet tietoturvallisuuden järjestämisen osalta. Konsernia 
ei voi verrata myöskään esimerkiksi valtion virastoihin sen yhtiömuodon takia 
ja sen vuoksi, että yhtiö ei käytä toiminnassaan julkista valtaa. Viranomaiset 
toteuttavat tehtäviään yhtiön mahdollistamien palveluiden kautta. Silti yhtiötä 
koskevat tietyt lait, jotka määräävät tehtävistä, jotka ovat viranomaistehtäviin 
rinnastettavia. Tämä asetelma tekee tutkimustapauksesta ainutlaatuisen ja mie-
lenkiintoisen. 

ISO/IEC 27001: 2017 standardiversion muutos edeltäviin versioihin ver-
rattuna on muuttunut jatkuvuudenhallinnan vaatimusten osalta. Uusin versio 
käsittelee jatkuvuuden hallintaa ainoastaan tietoturvallisuuden jatkuvuuden 
näkökulmasta ja tuo tutkimustapaukseen täten oman erityislaatuisen ominai-
suutensa, minkä vuoksi tapaus poikkeaa useimmista aiemmista tutkimuksista.   

Tutkimusmenetelmä valintaa puoltaa myös se seikka, että tietoturvalli-
suuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan tutkimuksia on tehty pääsään-
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töisesti juuri tapaustutkimuksina. Koska tutkimusaihe keskittyy organisaation, 
prosessien ja niiden välisten suhteiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen, on 
laadullisen tutkimusmenetelmän ja Single Case Study -strategian käyttäminen 
perusteltu vaihtoehto. 

4.4.2 Aineistonkeruumenetelmä 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin havainnointia eli observointia. Tutki-
muksen aineisto kerättiin kokoamalla havaintoja jatkuvuuden hallinnan suun-
nittelusta ja toteutuksesta. Havainnointi suoritettiin neljän kuukauden ajanjak-
solla, jolloin työskentelin Leijonaverkot Oy:ssä turvallisuusasiantuntijan tehtä-
vässä.  Toteutin projektin, jossa tein yrityksen varautumisen jatkuvuuden hal-
linnan ja toipumisen suunnitelmat. Havainnointi toteutettiin osallistuvasti. Tut-
kija oli henkilökohtaisesti mukana koko prosessin ajan tutkimuksen aiheen kes-
kiössä.  

Lopputuotteena laadittiin projektimuistio, jonka avulla tehtiin päätelmiä 
prosessista. Projektimuistio on kirjalliseen muotoon laadittu asiakirja, jossa pro-
jektin etenemistä kuvataan päiväkirjamuodossa sanallisesti kommentoiden ja 
aikaan sitoen. Osana työtehtäviä pidettiin yllä päiväkirjamuotoon laadittua 
muistiota, jossa seurattiin viikkotasolla projektin etenemistä. Muistioon kirjat-
tiin merkintöjä suunnitteluprosessin eri vaiheista, työn edistymisestä ja tavoit-
teiden saavuttamisesta, erilaisista työsuorituksista, havaintoja sidosryhmäyh-
teistyöstä, havaintoja työympäristöstä ja toimintatavoista sekä huomioita on-
gelmakohdista. Projektin vaiheittaisen etenemisen ja siihen liittyvien toimenpi-
teiden kuvaamisen lisäksi tekstissä esiintyy muistiinpanoja, tutkijan pohdintaa 
eri ratkaisuvaihtoehdoista ja mietteitä toimintatapojen sopivuudesta sekä näkö-
kulmia toiminnan kehittämisestä. Muistiossa on tekstin lisäksi taulukkoraken-
teita, joilla pyritään hahmottamaan kokonaisuuksia aika- ja toteutusjärjestyk-
sessä. 

Tutkimuksessa on tärkeää hahmottaa ja kuvailla toimintaympäristön 
erityispiirteet sekä organisaation erityisasema, jota määrittävät useat eri lait, 
määräykset ja ohjeet. Toiminnan merkityksen ymmärtämisen tutkimuksessa 
tapaustutkimus on laadullisista tutkimustyypeistä se, joka pystyy parhaiten 
tuottamaan tietoa valitusta tutkimusaiheesta. Observointi ja osallistuva aineis-
tonkeruumenetelmä antaa mahdollisuuden perehtyä aiheeseen syvällisesti 
(Hirsjärvi ym., 2014). Myös useat varautumista ja jatkuvuuden hallintaa käsitte-
levät tutkimukset on toteutettu vastaavaa aineistonkeruumenetelmää käyttäen.  

4.4.3 Aineiston analyysimenetelmä 

Tutkimustapauksen analyysiyksiköksi määriteltiin Leijonaverkot Oy:n 
jatkuvuussuunnittelun toteuttaminen ja kehittäminen. Tapauksen 
havainnointiyksikkönä toimi Leijonaverkot Oy:n organisaatio ja siellä toteutettu 
jatkuvuussuunnitteluprojekti.  
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Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Tuomen ja Sarajärven 
(2002) mukaan sisällön analyysissa yhdistetään asiakirjatutkimuksen tulokset 
havaintoihin prosessin toteutumisesta. Sisällönanalyysi on tekstin sisällön 
sanallista kuvailua. Sisällönanalyysissä aineistosta eritellään yhtäläisyyksiä ja 
eroja sekä pyritään tiivistämään tulkittua aineistoa. Sisällönanalyysi on 
tekstianalyysia, jossa tarkastellaan tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja 
aineistoja.  

Tutkittavat tekstit esiintyvät monissa eri muodoissa: kirjoina, 
päiväkirjoina, haastatteluina, puheina tai keskusteluina. Tutkittavasta ilmiöstä 
muodostetaan sisällönanalyysilla tiivistetty kuvaus. Pyrkimyksenä on kytkeä 
tulokset laajempaan kontekstiin ja muihin aihetta koskeviin tutkimustuloksiin. 
(Tuomi & Sarajärvi 2002) 

Aineistoa analysoitaessa tutkittiin alan kirjallisuutta, julkaisuja sekä 
tutkimuksia ja verrattiin havainnoista laaditun projektimuistion sisältöön, joka 
kuvasi jatkuvuussuunnittelua Leijonaverkot Oy:ssa. Aineistosta analysoitiin 
erilaisia jatkuvuussuunnittelumalleja ja niitä verrattiin suunnitteluprojektissa 
käytettyyn jatkuvuussuunnittelumalliin. Näiden mallien yhtäläisyyksiä ja eroja 
eriteltiin toteutettuun suunnitteluprojektiin verrattuna ja yhdistettiin tulokset 
aiempaan tutkimukseen osaksi laajempaa kokonaisuutta. Induktiivisen, eli 
aineistolähtöisen päättelyn tuloksena saatiin aikaan johtopäätökset siitä, miten 
jatkuvuuden hallinnan suunnittelu on parasta toteuttaa ja kehittää yrityksessä. 

 

4.4.4 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksessa kuvataan lähtötilanne, josta projekti aloitettiin eli, kun jatku-
vuussuunnittelu aloitettiin tyhjältä pöydältä. Tutkimuksessa esitellään prosessi, 
millä tavalla suunnittelu toteutettiin. Havainnot suunnitteluprosessista, joita 
neljän kuukauden projektin aikana tehtiin, esitellään ja verrataan määrittäviin 
normeihin ja standardeihin sekä alan kirjallisuuteen ja tutkimusjulkaisuihin, 
joissa esitellään ratkaisumalleja jatkuvuussuunnitteluun.  

Kirjallisuuskatsauksessa muodostetaan tutkimuksen teoriaperusta. Se on 
katsaus tietoturvallisuuden teorioihin, määritelmiin ja malleihin. Kirjallisuus-
katsauksessa pyritään käsittelemään jatkuvuuden hallintaa mahdollisimman 
laajasta näkökulmasta ja ottamaan teoriaperusteissa huomioon erilaisia koulu-
kuntia.  

Tutkimustapauksena toimivan projektin tulokset esitellään ja onnistuminen 
arvioidaan. Projektin toteutusta verrataan kirjallisuuskatsauksessa esiteltyihin 
muihin jatkuvuussuunnitteluvaihtoehtoihin. Päätelmissä esitetään tutkimuk-
sessa löydetyt parhaat käytänteet jatkuvuuden hallinnan toteuttamiseen sekä 
vaihtoehdot yrityksen jatkuvuussuunnittelun kehittämiseen. 
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5 SUOMEN ERILLISVERKOT OY JA SUUNNITTE-
LUPROJEKTI 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen kohteena oleva organisaatio siellä toteu-
tettu kehitysprojekti. Luku avaa Suomen Erillisverkot Oy:n ja sen tytäryhtiö 
Leijonaverkot Oy:n liiketoimintamallin ja aseman yhteiskunnan turvallisuus-
kriittisenä toimijana sekä niiden vaikutukset tutkimusasetelmaan. Luvussa kä-
sitellään yhtiön tavoitteleman tietoturvallisuuden sertifioitumishankkeen 
(ISO/IEC 27001) perusteet sekä kuvataan yhtiön lainsäädännöllisistä velvoit-
teista muodostuvien määräysten vaikutukset jatkuvuussuunnitteluprosessiin.  

Organisaation esittelyn jälkeen luvussa siirrytään käsittelemään Suomen 
Erillisverkoissa toteutettua jatkuvuuden hallinnan kehittämisprojektia. Projek-
tin lähtötilanne, suunnitteluprosessi ja tulokset kuvataan. Tämän luvun lähde-
materiaalina toimii tutkijan projektin aikana toteuttama observointi eli havain-
nointi suunnitteluprosessista ja sen perusteella tekemät huomiot, päätelmät ja 
muistiinpanot suunnittelun vaiheista ja onnistumisesta.  

Turvallisuussyistä tässä luvussa esitetyt havainnot yhtiön jatkuvuuden 
hallinnan toteutuksesta eivät käsittele tarkalla tasolla organisaation rakennetta, 
henkilöstöä tai liiketoiminnan osa-alueita. Näitä kokonaisuuksia kuvatessa py-
sytään ainoastaan yleisellä julkisista lähteistä saatavan tiedon tasolla. Vain jat-
kuvuussuunnitteluprosessia kuvataan aikataulujen ja prosessin osien kannalta 
tarkasti. Prosessi noudattelee VAHTI-ohjeistuksen prosessimallia, joka on tä-
män tutkimuksen kohteena. Täten yhtiön toimintatavoista, organisaatioraken-
teesta tai henkilöstöstä ei tarvita yksityiskohtaisia kuvauksia tutkimustulosten 
saamiseksi. 

5.1 Konsernin toiminta 

Suomen Erillisverkot on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyh-
tiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. Erillisverkot on 
keskeinen valtion sisäinen palveluntuottaja (Valtiovarainministeriö 2016). Eril-
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lisverkot tarjoaa konesalipalveluita, tietoliikennepalveluita sekä tilannekuva-
palveluita viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille. Palveluja ovat 
muun muassa viranomaisradioverkko Virve, yhteiskunnan kriittisten organi-
saatioiden valvomoiden yhteistyötä tukeva Krivat sekä johtojen ja kaapeleiden 
sijaintitietoja tarjoava Johtotieto (Erillisverkot, 2020).  

Erillisverkkojen asiakkaita ovat muun muassa puolustusvoimat, poliisi, 
pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, val-
tion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset. Suomen Erillis-
verkot -konserni koostuu emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy:sta ja sen kokonaan 
omistamista tytäryhtiöistä: Suomen Turvallisuusverkko oy, Leijonaverkot oy ja 
Johtotieto oy (Erillisverkot, 2020). 

5.2 Leijonaverkot Oy 

Leijonaverkot Oy on ICT-talo, joka tuottaa konesali-, kapasiteetti- ja laitetilapal-
veluita. Organisaation toiminta perustuu erityisesti turvallisten tietoliikenne-
ratkaisuiden toteuttamiseen. Leijonaverkot Oy tarjoaa ratkaisuja yhteiskunnan 
turvallisuudelle kriittisten palveluiden toteuttamiselle (Erillisverkot, 2020).  

Liiketoimintamallin idea on tuottaa asiakkaiden tieto- ja viestintäjärjestel-
mille turvalliset laitetilat, varmennetut olosuhteet sekä ympärivuorokautinen 
hallintapalvelu. Leijonaverkkojen laitetilat varmistavat yhteiskunnan turvalli-
suuden ja huoltovarmuuden kaikkina aikoina, kaikissa olosuhteissa. Toiminnan 
keskeytymättömän jatkuvuuden takaaminen on olennainen osa yhtiön strategi-
aa (Erillisverkot, 2020). 

Tilat toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Turvallisten laitetilojen 
lisäksi Leijonaverkot tuottaa kahdennetut toisiaan peilaavat kapasiteetti- ja tie-
toliikennepalvelut. Leijonaverkkojen laitetilat sijaitsevat valtakunnallisten tie-
donsiirron runkoverkkojen solmukohdissa ja ne ovat pääosin maanalaisia suo-
jatiloja (Erillisverkot, 2020). 

Leijonaverkkojen kapasiteettipalvelut toteutetaan virtualisoituna ja hajau-
tetusti varmennettuina. Asiakas voi valita vaihtoehdot kahdesta eri virtualisoi-
dusta toteutuksesta ja kolmannesta varmentavasta konesalista. Palvelun var-
mistaminen voidaan toteuttaa yhden konesalin sisällä tai hajauttamalla ne kah-
teen tai kolmeen varmentavaan konesaliin. Kaikki Leijonaverkkojen konesalit 
sijaitsevat maantieteellisesti erillään, ja ne on yhdistetty toisiinsa varmennetuil-
la ja salatuilla valokuituyhteyksillä. Palveluiden valvonta on toteutettu keskite-
tysti Leijonaverkkojen omasta toimesta ja valvonta toimii 24/7/365 -
periaatteella. Tämän lisäksi Leijonaverkot tuottaa tilannekuva- ja alustapalvelu-
ja viranomais- ja huoltovarmuuskriittisille toimijoille (Erillisverkot, 2020). 
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5.3 ISO 27001 sertifioituminen ja jatkuvuussuunnittelu 

Leijonaverkot Oy:n ISO 27001 sertifikaatti haettiin rajatulle osalle liiketoimintaa. 
Jatkuvuuden hallinnan suunnitteluprojektissa suunnitelmat toteutettiin juuri 
näiden liiketoimintojen osalta.  

Valtion omistamana yhtiönä Erillisverkkojen ja edelleen Leijonaverkkojen 
toiminta rakentuu valtionhallinnon ohjeistusten, lakien ja määräysten pohjalle. 
Konsernin tietoturvatoimintaa ohjaa valtionhallinnon VAHTI-ohjeistus, Kansal-
linen tietoturvallisuuden auditointikriteeristö KATAKRI sekä Viestintäviraston 
ohjeet, joista merkittävämpänä MPS54-määräys viestintäverkkojen ja -
palvelujen varmistamisesta. Erillisverkkojen toimintaa määrittää valmiuslaki 
sekä laki turvallisuusverkkotoiminnasta. Tämä tarkoittaa toiminnan jatkumista 
myös poikkeusolojen vallitessa, mikä asettaa varautumistoiminnan ja jatku-
vuussuunnittelun erityisen merkittävään asemaan liiketoiminta-ajatuksessa. 

Leijonaverkkojen turvallisuuskriittinen asema valtion palveluntuottajana 
ohjaa kaikkea sen liiketoimintaa. Palvelujen toteuttamisen esisijainen prioriteet-
ti on turvallisuus ja varautuminen. Liiketoiminnan strategiassa varautuminen ja 
jatkuvuuden hallinta nivoutuvat yhteen. Ratkaisut ja päätökset tehdään toi-
minnan jatkuvuuden ehdoilla. Leijonaverkkojen liiketoiminta-ajattelussa näkyy 
sama ajattelumalli kuin Herbanen (2004) tulkinta strategisesta jatkuvuuden hal-
linnasta. Herbanen tutkimuksessa  päätellään, että jatkuvuuden hallinta tulee 
nousemaan yhä lähemmäs organisaatioiden strategista päätöksentekoa 
(Herbane ym., 2004). 

Tilat täyttävät viranomaisten korkeimmat turvallisuusvaatimukset ja ne 
on varmistettu teknisiä vikoja, ulkopuolisia uhkia, yhteiskunnan kriisitilanteita 
ja tietoliikennehäiriöitä ja -hyökkäyksiä vastaan. Liiketoiminnan lähtökohtana 
on taata häiriötön palvelu (Erillisverkot, 2020; Puolustusministeriö, 2015). 

Organisaation toiminnan lähtökohdan ollessa kuvatun kaltainen, on Lei-
jonaverkkojen varautumis- ja jatkuvuussuunnittelulla erittäin suuri painoarvo 
sen toiminnan kannalta. Liiketoiminta nojautuu näiden suunnitelmien pohjalle 
ja palvelut on toteutettava niiden ehdoilla, jotta luvattu häiriötön palvelu voi-
daan todellisuudessa tarjota.  

Turvallisuuskulttuuri on organisaatiossa sisäänrakennettua ja se kulkee 
mukana päivittäisessä toiminnassa. Sertifioitumisen ja suunnittelun kannalta 
tämä on hyvä lähtökohta. Suunnittelun johtoajatuksena on ollut dokumentoida 
jo olemassa oleva toimintatapa arvioitavaan ja mitattavaan standardin mukai-
seen muotoon ja sitä kautta parantaa yrityksen kilpailukykyä sekä kehittää 
omaa toimintaa. 
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5.4 Suunnitteluprojekti, tausta ja lähtöasetelma 

”Projekti on ennalta määritettyyn päämäärään tähtäävä, monimutkaisten ja toi-
siinsa liittyvien tehtävien muodostama ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudel-
taan rajattu ainutkertainen kokonaisuus.” (Artto, Martinsuo & Kujala, 2006) 

Suomen Erillisverkot -konsernin Leijonaverkot Oy:ssä toteutettu jatku-
vuuden hallinnan kehitysprojekti kesti neljä kuukautta. Projektin aikana toteu-
tettiin Leijonaverkot Oy:n ICT-varautumissuunnitelma, jatkuvuudenhallinta-
suunnitelmat sekä toipumissuunnitelmat.  

Suunnittelutyö aloitettiin elokuussa 2019 ja projekti päätettiin marras-
kuussa 2019. Projektin lähtötilanne oli seuraavanlainen: yrityksen tavoitteena 
oli ISO 27001 sertifioituminen. Toimenpiteitä standardin mukaisen toiminnan 
hyväksi oli jo tehty ja alkukartoitusta vaatimuksen mukaisuudesta aloitettu.  

Puuteanalyysissa oli todettu, että jatkuvuuden hallinta oli yksi merkittä-
vimmistä osakokonaisuuksista, joka yhtiössä oli suunniteltava ja dokumentoi-
tava vastataksemme ISO 27001-standardin vaatimuksiin. Jatkuvuussuunnitte-
lua valtionhallinnon organisaatioissa ohjaa VAHTI 2/2012 ICT-varautuminen 
sekä VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta asiakirjat. Suunnittelu 
aloitettiin perehtymällä näihin ohjeisiin ja muodostamalla kokonaiskuva siitä, 
minkä muotoiseksi jatkuvuuden hallinnan kokonaisuus yrityksessä haluttaisiin 
muodostaa. Päätös oli, että noudattaisimme VAHTI-ohjeiden henkeä ja niiden 
esimerkkiä jatkuvuussuunnittelun mallina. 

 Suunnittelu aloitettiin niin sanotusti ”puhtaalta pöydältä”. Aiemmista 
suunnitelmista ei ollut käytännössä virallista dokumentaatiota, vaan jatkuvuus- 
ja toipumistoimenpiteet olivat pienen organisaation epävirallisina irrallisina 
ohjeina ja toimintamalleina. Joitain asiakkaan vaatimuksesta esitettyjä jatku-
vuus- ja toipumissuunnitelmia oli valmisteltu ja aloitettu, mutta ne eivät olleet 
jalostuneet organisaation sisäisiksi ohjeiksi, jotka toimisivat toimintaa ohjaavina 
tai mittaavina malleina.  

 Organisaation avainhenkilöt organisoivat toimintaa sisään rakentuneiden 
toimintatapojen ohjaamana ja vanhojen hyviksi todettujen käytäntöjen pohjalta. 
Mitään määriteltyä ohjeiden ja prosessien kokonaisuutta tai dokumentoitua 
jatkuvuuden hallintajärjestelmää ei ollut olemassa. Juuri tämän vuoksi alussa 
tärkeintä oli pohtia malli, jota dokumentoinnissa ja sen myötä hallinnoinnissa 
alettaisiin noudattaa.  

5.5 Projektin valmistelut 

Ennen varsinaista jatkuvuussuunnitteluprosessin käynnistämistä aloitettiin 
projektin peruslähtökohtien selvittäminen - projektin määrittely: Tavoite, aika-
taulu ja kustannukset. Tämän jälkeen määriteltiin projektin toteuttamisen kan-
nalta olennaisimmat osa-alueet: projektiryhmä, projektin kannalta avainase-
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massa oleva henkilöstö ja sidosryhmät, projektin hallinnan menetelmät, rapor-
tointi, ohjaus, työskentelytavat ja välineet 

Jatkuvuuden hallinnassa olennaista on organisointi ja vastuuttaminen. 
Jatkuvuussuunnittelun koordinaattoriroolissa eli varsinaisena toteuttajana toi-
mi tämän tutkimuksen tekijä. Jatkuvuussuunnittelua ohjasi ja jatkuvuuden hal-
linnasta vastasi Leijonaverkot Oy:n turvallisuuspäällikkö. Jatkuvuuden hallin-
nan prosessiomistajana toimii Leijonaverkot Oy:n toimitusjohtaja ja alaproses-
sien omistajina liiketoiminta-alueiden päälliköt, jotka vastaavat omien liiketoi-
minta-alueidensa kokonaisuuksista samoin myös jatkuvuuden hallinnasta.  

Projektin ositus suoritettiin osana toimintaympäristöanalyysia, jolloin to-
dettiin sopivin tapa toteuttaa jatkuvuussuunnittelua ja päätettiin, millaiseen 
hierarkiaan ja muotoon suunnitelmat tehtäisiin. Vasta toimintaympäristöana-
lyysin vaiheessa työt kyettiin pilkkomaan osa-alueisiin ja jakamaan prioriteetti-
järjestykseen, kun oli ymmärretty, mitä kokonaisuuksia lähdetään työstämään 
ja millä menetelmillä työ toteutetaan.  

Toimintaympäristöanalyysin kautta löydettyjen suunnittelutyökalujen ja 
rajausten kautta kyettiin määrittämään myös vastuut ja työmäärien jaot sekä 
asettamaan aikataulutavoitteet eri projektiaktiviteettien suorittamiselle. Aika-
taulutavoitteiden asettamiseksi ja seurannan avuksi ei luotu virallista ja yleisesti 
käytössä olevaa taulukointimallia, kuten GANTT-kaaviota tai käytetty muuta 
vastaavaa työkalua. Ajanhallinta toteutettiin projektikoordinaattorin omalla 
excel-seurannalla.  

Projektin riskiarvioinnissa todettiin, että projektin kannalta kriittisiä re-
sursseja olivat organisaation avainhenkilöiden saatavuus projektille määritetyn 
neljän kuukauden aikaikkunassa. Kommunikointi ja yhteydenpitokäytäntöjen 
onnistuminen näiden avainhenkilöiden kanssa oli toinen kriittinen resurssi. 
Avainhenkilöt sijoittuivat maantieteellisesti eri puolille Suomea, joten tavoitet-
tavuusriskit olivat suuria näiden henkilöiden matkustamisen ja kiireellisyyden 
takia 

5.6 Projektin rajaukset 

Projektin alussa tärkeintä oli määrittää tavoitteet ja aikataulu sekä mihin suun-
nittelu rajataan. Projektisuunnitelmassa aikataulutavoitteeksi määritettiin neljä 
kuukautta. Tässä ajassa jatkuvuussuunnitelmien tulisi olla valmiina. Seuraa-
vaksi tärkeintä oli määritellä rajaukset mihin liiketoiminnan osa-alueisiin suun-
nittelu kohdistetaan (scope). Tämä määrittely kulkee käsi kädessä sertifioitumi-
sen kanssa eli sen, mille liiketoiminta-alueille ISO 27001-sertifikaattia haetaan.  

Rajausten suunnittelu kyettiin toteuttamaan vasta toimintaympäristöana-
lyysin kautta. Kun organisaatiorakenne ja liiketoiminta-alueiden suhteet sekä 
riippuvuudet oli kartoitettu, voitiin aloittaa rajausten suunnittelu. Resurssien 
säästämiseksi jatkuvuussuunnittelua ei kohdistettu koko organisaatioon vaan 
päätettiin, että ensimmäisessä jatkuvuussuunnitteluvaiheessa keskitytään aino-
astaan niihin osa-alueisiin, jotka halutaan sertifioida ISO 27001 mukaisiksi. 
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Myöhemmin jatkuvuussuunnittelua voitaisiin laajentaa myös muihin organi-
saation osa-alueisiin. Jatkuvuussuunnittelu ja sertifiointi rajattiin liiketoiminnan 
kannalta tärkeimpään palvelualueeseen, ICT- ja konesaliliiketoimintaan. 

Kun sertifioitavat ja suunnittelun kohteeksi valittu liiketoiminta-alue oli 
päätetty, oli valittava malli tai kehys, jonka mukaan suunnittelua alettaisiin to-
teuttaa. Erillisverkkojen tapauksessa valinta oli selkeä, VAHTI 2/2016 -
jatkuvuuden hallintamalli. Valtionhallinnossa erityistehtävää toteuttavassa pal-
veluntuottajaorganisaatiossa on luontevaa noudattaa muille valtion organisaa-
tioille tarkoitettua mallia. Täten yhteensopivuus on taattua. VAHTI-malli antoi 
myös mallin jatkuvuussuunnittelun asiakirjahierarkialle.  

5.7 Projektin aikajana 

Jatkuvuussuunnitteluprojekti toteutettiin neljän kuukauden ajanjaksolla 
1.8.2019 – 22.11.2019. Seuraava kuvio (kuvio 11) kuvaa suunnitteluprojektin 
aikajanalla. 

 
KUVIO 11 Jatkuvuussuunnitteluprojektin aikajana, syksy 2019 

5.8 Suunnitteluprosessi 

VAHTI 2/2016 – Toiminnan jatkuvuuden hallinta kuvaa jatkuvuuden hallinnan 
periaatteet, joiden pohjalle suunnittelutoiminta voidaan perustaa. Erillisverkko-
jen jatkuvuuden hallinnan suunnittelussa lähdettiin toteuttamaan näitä periaat-
teita. 
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Jatkuvuuden hallinnan periaatteissa tulee huomioida: 

• Johdon sitoumus  

• Linkitys organisaation strategiaan 

• Vaatimukset (ml. säätely) jatkuvuuden hallinnalle 

• Jatkuvuuden hallinnan tavoitteet  

• Sitoutuminen jatkuvuuden hallinnan jatkuvaan parantamiseen  

• Roolit ja vastuut jatkuvuuden hallinnan johtamisessa 

• Viittaukset tarkentaviin periaatteisiin tai ohjeisiin. 

(Valtiovarainministeriö, 2016 s.31) 
 

Suunnitteluprosessi aloitettiin tutustumalla VAHTI 2/2016 – Toiminnan jatku-
vuuden hallinta -ohjeeseen, jota oli päätetty käyttää suunnittelutyökaluna ja 
suunnitelman runkona.  

 

 
KUVIO 12 Jatkuvuussuunnittelun keskeiset prosessit ja vaiheet (Valtiovarainministeriö, 
2016 s. 42) 

Toimintaympäristöanalyysi 
 
Suunnittelutyö aloitettiin VAHTI-ohjeistuksen mukaisesti kartoittamalla orga-
nisaation rakenne, listaamalla tärkeimmät tuotannon tekijät ja suojattavat koh-
teet, listaamalla tärkeimmät sidosryhmät ja yhteistyökumppanit, listaamalla 
yhtiön sopimusvelvoitteet, kartoittamalla lakivaatimukset, ja perehtymällä kes-
keisimpiin ohjeisiin sekä vaatimuksiin. Organisaation toiminnot, palvelut, pro-
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sessit ja tietojärjestelmät sekä tietovarannot kuvattiin ja dokumentoitiin. Samal-
la myös näiden keskinäisriippuvuudet ja kriittisyys selvitettiin 

Toimintaympäristöanalyysi on erittäin tärkeä vaihe koko projektisuunnit-
telun kannalta. Toimintaympäristöanalyysin kautta pystyttiin toteuttaa lopulli-
nen projektimäärittely: aikataulu, resurssit, rajaukset, vastuut. Vasta ymmärtä-
mällä organisaatiota, on mahdollista suunnitella itse projektin toteutusta, kun 
tiedetään, millaisia toimenpiteitä tarvitaan ja millä laajuudella.  
 
Sisäinen toimintaympäristö 
 
Sisäinen toimintaympäristöanalyysi toteutettiin perehtymällä yhtiön strategi-
aan, tavoitteisiin, politiikkoihin ja ohjeisiin. Näistä nousivat esiin toiminnan 
periaatteet, organisaatiorakenne, resurssit, prosessit, järjestelmät, teknologiat ja 
noudatettavat standardit.  

Ensiksi pyrittiin ymmärtämään yrityksen liiketoimintaideaa ja sitä, mihin 
yritys toiminnallaan pyrkii. Mikä sen asema yhteiskunnassa on ja miten se toi-
mii. Pyrittiin ymmärtämään sitä, mitä yritys tekee, miten ja miksi? 

Seuraavaksi kartoitettiin organisaatio, sen hallintotapa, rakenne sekä roolit 
ja vastuut. Kartoituksen avulla saatiin kuva Leijonaverkkojen eri liiketoiminta-
alueista, henkilöstöhierarkiasta, palvelualueista, erillisistä projektiorganisaa-
tioista sekä eri toimintojen ja järjestelmien omistajista. Matriisiorganisaatio, joka 
toteuttaa ketterästi useita päällekkäisiä projekteja, ei ole helppo kuvata. Liike-
toiminta-alueiden välisten suhteiden kuvaaminen ja ymmärtäminen oli haasta-
va vaihe. Vastuualueiden rajat ovat usein löyhiä ja epäselviä eivätkä hallinnolli-
set organisaatiokaaviot vastaa todellisia palvelualueita, koska henkilöillä on 
useita erilaisia vastuita ja toimenkuvia, jotka menevät usein päällekkäin. Tämä 
aiheuttaa varsinkin projektin rajauksen (Scope) selkeyttämisessä usein ongel-
mia. 
 
Ulkoinen toimintaympäristö 
 
Ulkoisen toimintaympäristöanalyysin tekemisessä oli perehdyttävä valtionhal-
linnon strategioihin ja kansalliseen lainsäädäntöön, jotta kyettiin asemoimaan 
yhtiön velvollisuudet kansalliseen toimintaympäristöön. Mitä yhteiskunta meil-
tä vaatii ja mikä roolimme on kansallisen turvallisuuden toteuttamisessa? Poik-
keusoloja varten rakennetussa organisaatiossa ulkoisen toimintaympäristön 
tunteminen korostuu entisestään. Ulkoista toimintaympäristöä määrittävät 
muun muassa taloudelliset suhdanteet, poliittinen tilanne niin ulko- kuin sisä-
poliittisestikin, tulevaisuuden suuntaukset ICT-toimialalla ja moni muu ulkoi-
nen muuttuva tekijä.  

Sidosryhmien tunnistaminen ja listaaminen on toimintaympäristöanalyy-
sin viimeinen vaihe ja jatkuvuussuunnittelun kannalta erittäin merkittävä. On 
kyettävä tunnistamaan ja kuvaamaan sidosryhmät ja riippuvuussuhteet niihin. 
Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä yhteydessä organisaation ulkopuolisia tahoja. 
Näitä ovat viranomaiset, alihankkijat ja asiakkaat. Palveluntuottajaorganisaatiot 
ovat merkittävä osa yhtiön toimintaa, joten näiden suhteiden ja yhteistoiminta-
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prosessien kuvaaminen on toiminnan jatkuvuuden kannalta erityisen kriittistä. 
Näin ollen yhteistoiminta erityisesti kriisitilanteissa on oltava ennalta hyvin 
suunniteltua ja organisoitua (Valtiovarainministeriö, 2016). 
 
Määrittävät normit 
 
Yhtiön liiketoimintaa määrittävät lait, asetukset ja määräykset sekä sidosryh-
mien asettamat vaatimukset luovat raamit suunnittelutoiminnalle. Organisaati-
on on tärkeää tunnistaa velvoitteensa niin sopimusten kuin lakienkin puitteissa. 
Suunnittelun alkuvaiheissa kartoitettiin kaikki velvoittavat asiakirjat ja pyrittiin 
luomaan kokonaiskuva regulaatioympäristöstä, joka yhtiötä velvoittaa. 

Leijonaverkkojen varautumis- ja jatkuvuussuunnittelua määrittävät:  

• Asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) 

• KATAKRI 2015 – Tietoturvallisuuden auditointityökalu viranomaisille, 

• Laki turvallisuusverkkotoiminnasta (53/2919 

• MPS 54 B/2014 - Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistami-
sesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista,  

• Puolustustilalaki (1083/1991) 

• Suomen kyberturvallisuusstrategia (2019) 

• VAHTI 2/2016 toiminnan jatkuvuuden hallinta,  

• VAHTI 2/2012 ICT-varautuminen,  

• Valmiuslaki (1552/2001), 

• Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013) 

• Valtioneuvoston periaatepäätökset valtionhallinnon tietoturvallisuuden 
kehittämisestä (2009)  

• Voimassa olevat palvelusopimukset asiakkaiden ja palveluntuottajien 
kanssa. 

• Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (2017) 

Näiden määrittävien normien pohjalta koottiin jatkuvuussuunnitteluperusteet 
ja alettiin muodostamaan kuvaa siitä, kuinka Leijonaverkkojen jatkuvuuden 
hallinta olisi toteutettava ja minkä kriteerien puitteissa suunnittelua alettaisiin 
toteuttamaan. Normit antavat perustan sille, mitä voidaan tehdä ja millä tavalla 
varautumistoiminta tulee järjestää. 
 
Organisaation ydintoimintojen tunnistaminen ja kriittisten toimintojen mää-
rittäminen 
 
Seuraavassa vaiheessa oli tunnistettava ICT- ja konesaliliiketoiminnan ydintoi-
minnot, joita ovat kyseisen liiketoiminta-alueen tuottamat palvelut. Kun ydin-
toiminnot oli määritetty, valittiin niiden joukosta ICT- ja konesaliliiketoiminnan 
kannalta kriittisimmät palvelut, jotka ovat toiminnan jatkuvuuden kannalta 
tärkeimpiä suojattavia kohteita.  
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Tässä vaiheessa pyrittiin analysoimaan liiketoimintaa ja tärkeimpiä tuo-
tannon tekijöitä. Mitkä toiminnot ovat sellaisia, joita ilman yhtiö ei kykene toi-
mimaan ja mistä puolestaan voidaan tarpeen tullen luopua? 

Tämän analyysin perusteella jatkuvuussuunnittelu kyettiin kohdistamaan 
vain olennaisiin osa-alueisiin. Suunnittelun toteuttaminen kaikelle toiminnalle 
ei ole kustannustehokasta eikä järkevää toteuttaa niille osa-alueille, jotka eivät 
ole kriittisiä tai organisaation ydintehtäviä (Valtiovarainministeriö 2016). Seu-
raavassa kuviossa (kuvio 13) esitetään, kuinka riittisiksi toiminnoiksi valittiin 
kolme eri toimintoa, joiden kautta jatkuvuussuunnittelua lähdettiin toteutta-

maan. 
 

KUVIO 13 Liiketoiminta-alueen kriittisten toimintojen määrittämisen periaate 

Riskianalyysi ja skenaariot 
 
Seuraavaksi täytyi muodostaa uhkaavimmat skenaariot, jotka voisivat olla liike-
toiminnalle kaikista haitallisimpia. Skenaariot luotiin yhteiskunnan turvalli-
suusstrategiassa (Turvallisuuskomitea, 2017) kuvattujen uhkamallien myötäi-
sesti ja johdettiin niistä Leijonaverkkojen toimintaan sopiviksi. Näille riskeille 
laskettiin konsernin riskienhallintaperusteiden mukaisesti keskeytysvaikutus-
analyysi ja riski-indeksi. Riskien arvioinnissa arvioitiin epäsuotuisan tapahtu-
man seurausvaikutusta ja riskin toteutumistodennäköisyyttä. Nämä riskiske-
naariot liitettiin jatkuvuussuunnitelmiin 

 
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kuvatut uhkamallit: 

1. Organisaation toimitilat tai merkittävä osa niistä ei ole käytössä (voima-
huollon tai yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt, onnettomuudet, luon-
non ääri-ilmiöt, ympäristöuhkat, terrorismi, sotilaallisen voiman käyttö) 
 

2. Organisaation henkilöstö, merkittävä osa siitä, ylin johto tai avainhenki-
löt eivät ole käytettävissä (kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt, elintarvi-
kehuollon vakavat häiriöt, väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat 
häiriöt, suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt, ympäristöuhkat, terro-
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rismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus, sotilaallisen 
voiman käyttö) 

 
3. Tietovarantojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenteen vakavat häiriöt (ky-

beruhkat, sovellus- tai ohjelmistovika, voimahuollon tai yhdyskuntatek-
niikan vakavat häiriöt, onnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt, terrorismi, 
sotilaallisen voiman käyttö) 

 
4. Merkittävä palveluntoimittaja, vastapuoli, sidosryhmä tms. ei ole käytet-

tävissä (rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt, julkisen talouden 
rahoituksen saatavuuden häiriintyminen, voimahuollon tai yhdyskunta-
tekniikan vakavat häiriöt, onnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt, ympäris-
töuhkat, terrorismi, sotilaallisen voiman käyttö) 

(Valtiovarainministeriö, 2016; Turvallisuuskomitea, 2017) 
 
Jatkuvuusriskien arvioinnissa nojattiin yhtiön yleiseen riskien hallintaprosessiin 
ja analysoitiin riskejä aiempien riskianalyysien pohjalta. Tällä tavoin vältettiin 
laadittavien asiakirjojen päällekkäisyyttä ja tehostettiin työtä. Jatkuvuusriskit 
ovat yleensä pääasiassa samoja kuin riskit, jotka muutoinkin uhkaavat organi-
saation toimintaa (Valtiovarainministeriö, 2016). 
 
Toiminnan vaikutusanalyysi (BIA) 
 
Toimintaympäristön kartoituksen avulla tunnistetut riskit listattiin ja arvioitiin 
vaikutusanalyysityökalulla. Riskien toteutumisen todennäköisyys ja vaikutuk-
set arvioitiin. Työkalun avulla kyettiin saamaan laskennallinen arvo kuullekin 
riskille ja ne voitiin jakaa kriittisyysluokkiin. Tämän avulla jatkuvuuden ja va-
rautumisen toimenpiteitä voitiin keskittää merkittävimpien riskien torjuntaan. 

Vaikutusanalyysissa oli tärkeää käyttää työkalua ja soveltaa sitä kaikkien 
riskien arviointiin yhden mukaisesti, jotta riskien painotus ei vääristyisi ja jat-
kuvuustoimenpiteiden kohdistaminen ei kohdistuisi vääriin osa-alueisiin. 
 
Toimintojen priorisointi ja palvelutasojen tarkastus 
 
Ydintoimintojen tunnistamisen ja vaikutusanalyysin kautta päästiin toimintojen 
priorisointiin. Näiden vaiheiden toteuttaminen mahdollisti toimintojen ja järjes-
telmien priorisoinnin eri tasoille niiden kriittisyyden mukaan. Tähän mukaan 
liitettiin sopimusvelvoitteiden ja niiden aiheuttamien riippuvuuksien arviointi.  

Ydintoiminnoille oli asetettava palvelutasovaatimukset (Service Level Ag-
reement - SLA). SLA kuvaa palvelun, dokumentoi palvelutasotavoitteet ja yksi-
löi palveluntuottajan ja asiakkaan vastuut (Valtiovarainministeriö, 2016). Vaa-
timukset löytyivät monessa tapauksessa suoraan palvelusopimuksista, joten 
niiden määrittely suunnitteluvaiheessa oli helppoa. Tosin joissain tilanteissa 
palvelutasoja tarkennettiin uudelleen tarkastelun yhteydessä.  
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Palvelutasot ohjaavat suunnittelun priorisointia. Palvelutasot on jaoteltu 
eri tasoille kriittisyyden mukaisesti. Eri toiminnoille ja palveluille on määritelty 
sopimuksissa omat tasonsa. Näin ollen korkeimmat palvelutasot omaavien, eli 
kriittisimpien palveluiden jatkuvuus on tärkeintä turvata suunnittelun avulla. 
Kriittisimmillä palveluilla toipumisvaatimukset asetetaan tiukemmiksi, kuin 
alemman palvelutason toiminnoilla.  

Palvelutasovaatimuksia asetettaessa on huomioitava myös alin hyväksytty 
palvelutaso, jonka alituttua palvelun ei voida enää katsoa olevan käyttökelpoi-
nen. Jatkuvuussuunnittelussa on huomioitava sopimusriskit ja varamenettelyt, 
mikäli esimerkiksi jokin palveluntuottaja ei syystä tai toisesta kykene tuotta-
maan palvelua tarvittavalla tasolla tai on kokonaan estynyt. Tähän vastatak-
semme kartoitimme vaihtoehtoisia toimijoita tai muita menettelyjä, joilla voitai-
siin korvata menetetty palvelu.  

Sopimusten katselmoinnissa tarkastettiin sanktiot sekä arvioitiin niiden 
riskivaikutukset toiminnan jatkuvuudelle. Sopimuksista tarkastettiin asiakkail-
lemme lupaamat palvelutasot sekä vastaavasti alihankkijoidemme ja palvelun-
tuottajiemme kanssa sovitut palvelutasot. Myös riippuvuus sopimuskumppa-
neista erityistilanteiden aikana arvioitiin. Tilanne voi olla erilainen kuin nor-
maaliolojen aikana.  

Palveluntuottaja- ja kumppaniverkosto määrättiin toimittamaan jatku-
vuus- ja toipumissuunnitelmansa ja näin pystyttiin yhtenäistämään kriisitilan-
teiden toiminta-ajatus ja varmistumaan siitä, että sopimuskumppanit toimivat 
sovitulla tavalla. Samalla tarkastettiin sopimusosapuolten yhteyshenkilötiedot 
ja varmistettiin yhteydenpitokanavat myös häiriötilanteissa. 

Sopimushallinta on tärkeä osa liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaa Pal-
velutasojen tarkastaminen ja sopimusten kartoittaminen on jatkuvuussuunnit-
telussa merkittävä osa-alue, joka tulee ottaa huomioon niin projektisuunnitte-
lussa ja hankkeissa kuin jokapäiväisessä toiminnassa.  

Seuraavassa taulukossa (taulukko 1) esitetään JHS174 mukaiset palveluta-
sot.  
 
TAULUKKO 1 JHS174 mukaiset palvelutasot (Valtiovarainministeriö, 2016 s. 57) 

 
Palautumistavoitteiden määrittely (RPO, RTO) ja järjestelmien luokittelu  
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Palautumistavoitteiden määrittelyssä eri toimintojen ja järjestelmien osalta on 
otettava huomioon ennen kaikkea sopimuksissa määritellyt palvelutasovaati-
mukset (SLA) ja mahdolliset vasteaika ja ratkaisuaikavaatimukset. Palautumis-
tavoitteiden määritteleminen vastuutettiin järjestelmien, prosessien tai palve-
luiden omistajille. Alansa asiantuntija ja vastaava henkilö kykenee parhaiten 
arvioimaan sopivimmat palautumistavoitteet ja toteuttamaan keskeytysvaiku-
tusanalyysin. Keskeytysvaikutusanalyysilla saadaan tieto pisimmästä toimin-
nan sietämästä käyttökatkosta (RTO, toipumisaika) sekä toipumispisteestä 
(RPO), eli ajasta, kuinka pitkältä ajalta tieto voidaan menettää (Valtiovarainmi-
nisteriö, 2016). Suunnitteluvaiheessa palveluntuottajilta vaadittiin suunnitel-
missaan palautumistavoitteiden määritelmät ja dokumentointi siitä, kuinka ta-
voitteet tosiasiassa saavutetaan. 

Järjestelmien luokittelussa on otettava huomioon järjestelmien käytön laa-
juus, kriittisyys, käyttökatkojen vaikutus tuotettavaan palveluun, tietosisällön 
kriittisyys sekä tietoliikenteen sisältö (Valtiovarainministeriö, 2016). Järjestel-
mien luokitteluvaiheessa ensimmäinen tärkein tehtävä oli kartoittaa kaikki 
kriittisiä toimintoja palvelevat järjestelmät. Tällä tavoin voidaan sulkea suunnit-
telun ulkopuolelle ne järjestelmät, joita ilman toiminta pyörii häiriötilanteissa-
kin. 

Kartoittaminen osoittautui haasteelliseksi tehtäväksi. Haasteellisuuden ai-
heutti joissain tilanteissa vastuiden epäselvyys. Matriisiorganisaatiossa eri asi-
antuntijoiden vastuut jakautuvat hyvin laajalle omien organisatoristen rajojen 
yli. Täten järjestelmävastaavien löytäminen esimerkiksi hallinnollisten esimies-
ten kautta ei usein tuottanut tulosta. Kun olemassa olevat järjestelmät oli saatu 
kartoitettua ja listattua, oli vastuutehtävien jakamisen aika. Jokaiselle järjestel-
mälle nimettiin vastuuhenkilö, joka vastaa järjestelmän dokumentaatiosta ja 
ylläpitämisestä sekä toipumissuunnittelusta ja käytännön toimenpiteistä mah-
dollisten häiriötilanteiden aikana.  

Järjestelmävastuita määritettäessä jatkuvuuden kannalta oleellinen huo-
mio oli henkilöstön koulutus ja osaaminen ja sitä kautta varajärjestelyjen mah-
dollistaminen. Kriittiset tietojärjestelmät ovat monimutkaisia ja laajaa asiantun-
temusta vaativia. Tietoturvallisuuden jatkuvuuden kannalta tarkasteltuna juuri 
yksilöllisen osaamisen varmistaminen korostui suunnittelussa. Kriittisimpien 
järjestelmien vastuissa teknisen tietoturvallisuuden osaamisen jatkuvuuden 
varmistaminen on erittäin tärkeää. Esimerkkinä varautuminen tietoverkkouh-
kiin ja kyvykkyys havainnoida sekä estää teknisiä tietoturvapoikkeamia. 
Avainhenkilöiden varamiesjärjestelyt on huomioitava suunnittelussa, jotta vika-
tilanteiden aikana henkilöstön saatavauus ja osaaminen kyetään varmistamaan. 
Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) esitetään JHS174 mukaiset palvelutasovaa-
timukset johdettuna tietojärjestelmän käytettävyysvaatimuksista  



58 

 

TAULUKKO 2 JHS174 mukaiset palvelutasovaatimukset johdettuna tietojärjestelmän käy-
tettävyysvaatimuksista (Valtiovarainministeriö, 2016 s.46) 

 

 
Suojattavien kohteiden prioriteetti on määriteltävä. Prioriteetit muodostuvat 
järjestelmien palautumistavoitteiden pohjalta. Seuraavassa taulukossa (tauluk-
ko 3) esitetään esimerkki valtionhallinnossa käytössä olevasta mallista tietojär-
jestelmien priorisointiin (Valtiovarainministeriö, 2016) 

TAULUKKO 3 Esimerkki valtionhallinnossa käytössä olevasta mallista tietojärjestelmien 
priorisointiin (Valtiovarainministeriö, 2016 s. 47) 

 
Kriittisten palveluiden jatkuvuussuunnittelu 
 
Suunnitteluprosessi eteni siten, että prioriteeteissa tärkein palvelu otettiin en-
simmäisenä suunnittelutyön alle. Jokaiselle valitulle palvelulle tehtiin oma jat-
kuvuussuunnitelmansa. Jokaisen palvelun osalta oli määritetty tärkeimmät 
toiminnot, joita ilman palvelua ei pystytä tuottamaan. Tärkeimpien toimintojen 
kuvaukset sisältävät kuvauksen siitä, mitä kokonaisuuksia palvelun tuottami-
nen vaatii. Niistä löytyvät myös järjestelmät, joita ilman toimintoa ei pystytä 
toteuttamaan. Seuraavassa kuviossa (kuvio 14) kuvataan palvelun jatkuvuus-
suunnitelman periaate. 
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KUVIO 14 Palvelun jatkuvuussuunnitelman periaatekuvaus 

Organisaation jatkuvuussuunnittelussa otettiin huomioon eri toimintojen ja yk-
siköiden väliset eroavaisuudet sekä organisaatiotason aiheuttamat eroavaisuu-
det suunnitteluprosessissa. Eritasoiset suunnitelmat muodostavat jatkuvuuden 
hallinnan kokonaisuuden. Eri toimintojen ja yksiköiden väliset suunnitelmat 
muodostettiin yhteismitallisiksi ja asetettiin hierarkiassa oikeille tasoille, jotta 
jatkuvuussuunnittelun kokonaisuus pysyisi hallinnassa. Lopuksi koottiin koko 
organisaation yhtenäistävä jatkuvuussuunnitelma, joka kokoaa eri tasoiset 
suunnitelmat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.  

Jatkuvuussuunnitelmat toimivat asiakirjahierarkiassa ylemmän tason 
asiakirjoina. Niissä ei kuvata tarkkoja laitteiden teknisiä yksityiskohtia tai toi-
pumismenettelyjä. Tarkemmat tekniset tiedot kuvataan erillisissä järjestelmien 
toipumissuunnitelmissa, jotka liitetään palveluiden jatkuvuussuunnitelmien 
liitteiksi. 

Jatkuvuussuunnitelmissa kuvattiin palvelun yleiskuvaus, henkilöstön roo-
lit ja vastuut, riskianalyysi, eritellään palvelua tuottavat prosessit ja niiden kriit-
tisyys, kuvattiin varautumistoimenpiteet häiriöiden varalta, selvittiin johtosuh-
teet ja häiriön aikaiset toimintamenettelyt, kuvattiin normaalitilaan palautumi-
nen sekä avattiin suunnitelman ylläpitoon, koulutukseen, harjoitteluun ja ra-
portointiin liittyviä seikkoja. 

Jatkuvuussuunnitelmien tarkoitus on olla ohjeistus toimenpiteisiin, joilla 
varaudutaan toiminnan häiriö- ja keskeytystilanteisiin sekä toimintaohje kriisi-
tilanteen aikana. Suunnitelma vastuuttaa henkilöstön varautumistoimenpitei-
siin omilla toimialoillaan ja luo mallin kriisitilanteen toimenpiteille. Jatkuvuus-
suunnitelma on katsaus tulevaisuuteen ja mahdollisiin skenaarioihin, joihin 
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tulee varautua. Jatkuvuussuunnitelman avulla toiminta saadaan nopeasti käyn-
tiin epäselvässä tilanteessa ja harjoiteltuna henkilöstö on varautunut vastuisiin-
sa. Suunnitelman jatkuva kehittäminen, katselmointi ja päivittäminen ovat jat-
kuvuuden hallinnan perusperiaatteita. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 15) kuvataan jatkuvuussuunnittelun hierar-
kia. 

 
KUVIO 15 Jatkuvuussuunnittelun hierarkia 

Huomiot ja suunnitteluun vaikuttavat tekijät 
 
Kriittisten palveluiden jatkuvuussuunnittelussa korostuivat seuraavat kokonai-
suudet:  

1. Henkilöstön vastuiden määrittäminen ja varajärjestelyt  
2. Tilojen varajärjestelyt 
3. Järjestelmien kartoitus, dokumentointi ja vastuuhenkilöiden märittämi-

nen 
4. Sidosryhmäyhteistyö 
5. Jatkuva kehittäminen 
6. Koulutus ja harjoittelu 

(Valtiovarainministeriö, 2016) 
Erillisverkkojen laitesuoja- ja konesalipalvelut on hajautettu maantieteellisesti 
ympäri Suomea. Suunnittelun kannalta tärkeää oli tavoittaa maantieteellisten 
alueiden ja palvelualueiden vastuuhenkilöt sekä eri järjestelmien ja prosessien 
omistajat sekä avainhenkilöt, joiden kanssa voitiin toteuttaa suunnittelun koor-
dinointi, tiedonvaihto ja vastuiden jakaminen. Suunnittelussa tuli ottaa huomi-
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oon eri kohteiden erovaisuudet keskenään niin teknisen toteutuksen, laitekan-
nan kuin johtosuhteidenkin kannalta. Myös kohteiden palvelutuotanto- ja asi-
akkuuseroavaisuuksien vuoksi toimintatavat poikkesivat toisistaan eri kohtei-
den välillä. 

Toinen merkittävä suunnitteluun vaikuttava tekijä oli eri järjestelmien vas-
tuuhenkilöiden löytäminen ja määrittäminen. VAHTI-mallin mukaisen jatku-
vuuden hallinnan perusperiaatteena on jatkuva parantaminen. Toiminnan ke-
hittäminen ei toteudu ilman selvää vastuiden jakoa. Tämä on usein ongelma 
organisaatioissa. Järjestelmien tekniset vastuuhenkilöt on määritettävä ja vas-
tuutettava toteuttamaan järjestelmäkuvaukset ja suunnitelmat häiriötilanteiden 
varalle. Dokumentoinnin tarkkuus on jatkuvuuden ehdoton edellytys. Tietojär-
jestelmien ja tietoverkkojen kuvaukset ja dokumentoinnin päivittäminen ei on-
nistu ilman selkeitä määriteltyjä vastuita. Huonosti dokumentoitu verkkoinfra-
struktuuri on suuri riski toipumiselle. Mikäli ei tunneta verkon rakennetta ja 
laitekantaa, on häiriöiden paikantaminen vaikeaa ja toipuminen hidasta. 

Myös varamiesjärjestelyt ja henkilöstön käytettävyys ovat kriittisiä suun-
nittelukohteita. Tämä korostui etenkin tiettyjen organisaation avainhenkilöiden 
kohdalla. Mikäli vastuuhenkilö ei kykene tehtäväänsä, varahenkilö voi ottaa 
ensisijaisen vastuuhenkilön tehtävät itselleen ja jatkaa toimintaa. Tämä vaatii 
kouluttamista ja suunnitelmien jatkuvaa kehittämistä. Jatkuvuuden hallinnan 
suunnittelussa nivoutuvat yhteen vastuiden määrittäminen, dokumentointi, 
säännöllinen katselmointi, kehittäminen ja koulutus. Kaikessa suunnittelussa 
niin henkilöstön kuin järjestelmien osalta nämä viisi kokonaisuutta kulkevat 
käsi kädessä. 

Seuraava tärkeä elementti suunnittelussa oli ulkoisten sidosryhmien ta-
voittaminen. Palveluntuottajat ja alihankkijat ovat suunnittelussa erityisessä 
asemassa. Nämä tahot on koulutettava ja ohjeistettava toimimaan halutulla ta-
valla ja yhteistoimintamenetelmät kriisitilanteissa on saatava sovittua ja kuvat-
tua hyvin tarkalla tasolla. Palvelutasojen sopimusvelvoitteiden läpikäynti ja 
konkreettinen selvittäminen oli erityisen tärkeää. Eli millä tavoin mikäkin so-
pimuksessa kuvattu toiminta aiotaan todellisuudessa toteuttaa ja kuka on vas-
tuussa?  
 
Toipumissuunnitelmien dokumentointi 
 
Toipumissuunnitelmat täydentävät jatkuvuussuunnitelmia. Ne kuvaavat järjes-
telmiä tarkalla tasolla. Ne laaditaan konkreettisiksi käytännön ohjeiksi toipu-
mistilanteita varten.  

Toipumissuunnittelu järjestelmien osalta toteutettiin pääasiassa järjestel-
mävastaaviksi nimettyjen asiantuntijoiden toimesta sekä niiden palveluntuotta-
jien ja alihankkijoiden toimesta, jotka hallinnoivat ulkoisia palveluja tuottavia 
järjestelmiä ja laitekantaa. Näiden tahojen vastuuhenkilöiden kanssa koordinoi-
tiin laitteiston ja järjestelmien osalta yhteistoimintamenettelyt vika- ja häiriöti-
lanteissa. Toipumissuunnittelussa käytettiin apuna jo olemassa olevaa doku-
mentaatiota järjestelmistä sekä yhtenäistettiin ohjeiden sisältöjä muun muassa 
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pelastussuunnittelussa käytettyjen järjestelmäkuvausten kanssa, jotta tieto ei 
olisi päällekkäistä tai ristiriitaista.  

Toipumissuunnitelmat sisälsivät kattavat kuvaukset järjestelmistä. Niissä 
käsiteltiin:  

- järjestelmien sijainti,  
- mallit sarjanumeroineen,  
- vastuuhenkilöt,  
- tekniset kuvaukset ja piirrokset, 
- kuvaukset huoltosopimuksista,  
- varajärjestelmät ja -menettelyt,  
- järjestelmien alasajo ja uudelleen käynnistämiset,  
- korjaus- ja palautustoimenpiteet,  
- referenssit huoltopäiväkirjoihin ja muihin tarkempiin historiatietoihin,  
- yhteystiedot toimittajiin,  
- palveluntuottajien ennakkohuoltoprosessit sekä 
- hälytysprosessit vikatilanteissa.  
 

Järjestelmien toipumissuunnitelmat liitettiin ylemmän tason, tiettyä toimintoa 
käsittelevän, jatkuvuussuunnitelman liitteiksi.  

Päivittämisen yhteydessä muiden suunnitelmien tarkastaminen ja ristirii-
tojen poistaminen on huomionarvoista kaikessa suunnittelutyössä ja dokumen-
taatiossa. Toipumissuunnitelmien dokumentoinnissa on tärkeää, että suunni-
telmat ovat hierarkiassa oikein suhteessa ylemmän tason jatkuvuus- ja varau-
tumissuunnitelmiin. Samoin ylätason suunnitelmia päivitettäessä on huomioi-
tava muutokset myös teknisen tason suunnitelmiin. Suunnitelmia dokumentoi-
taessa määrämittaisuuden ja muotoseikkojen huomioiminen on oleellista, jotta 
suunnitelmat ovat käyttökelpoisia ja helppoja tulkita vika- ja häiriötilanteissa. 
Niiden on oltava mahdollisimman yhteensopivat ja samantasoiset sidosryh-
mien vastaavien suunnitelmien kanssa. Näin toimittaessa varajärjestely on 
helppo toteuttaa ja tehtävien siirtäminen henkilöltä toiselle helpottuu ja nopeu-
tuu. Tämä vaatii paljon yhteistoimintaa palveluntuottajien ja jatkuvuussuunnit-
telukoordinaattorin välillä, jotta saadaan yhteisymmärrys aikaiseksi. Päivitys-
käytännöt ja suunnitelmien katselmointi sekä harjoittelu yhteistyöorganisaa-
tioiden kanssa on oltava toistuvaa ja suunniteltua. 

 
Häiriötilanteen johtaminen 
 
Häiriötilanteen johtamista varten määriteltiin tilannejohtoryhmä. Tilannejohto-
ryhmä käynnistää jatkuvuuden hallinnan toimenpiteet. Tilannejohtoryhmä 
noudattaa samaa organisaatiorakennetta kuin normaaliolojen aikana, sillä yhtiö 
on muodostettu toimimaan niin normaali kuin poikkeusoloissakin.  

Jatkuvuussuunnitelmissa määriteltiin organisaatioiden kokoonpanot, yh-
teystiedot, varamiesjärjestelyt, väistötilat, johtamisvälineet ja varamenettelyt 
sekä vastuut johtamisyhteyksien katketessa. Häiriötilanteita varten laadittiin 
erillinen erityistilanteiden johtamisprosessi, joka tukee toipumistoimenpiteiden 
käynnistämistä sekavassa tilanteessa. Erityistilanneprosessin tarkoituksena on 
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tarjota malli ja ohjerunko, jota kohta kohdalta noudattamalla päästään alkuun ja 
saadaan toipumistoimenpiteitä käynnistettyä. Kriisitilanteissa juuri aloitteelli-
suus ja toiminnan nopea käynnistäminen ovat ensiarvoisen tärkeää, jotta va-
hingot saadaan minimoitua.  

Yhtiölle muodostettiin kriisiviestintäsuunnitelma, joka toimii ohjenuorana 
viestimiseen niin organisaation sisällä kuin ulospäinkin. Kriisiviestintäsuunni-
telmassa yhtiön johdolle ja viestinnälle asetetaan vastuita ja selkeytetään vies-
tintätapoja kriisitilanteessa, jotta yhtiön maineriskit pysyvät hallinnassa. Suun-
nitelmassa kuvataan yhteyspisteet sidosryhmiin ja viranomaisiin. 
 
Jatkuva parantaminen - testaaminen, harjoittelu, koulutus 
 
Jatkuvuuden hallinnan perusperiaatteena on jatkuva toiminnan parantaminen, 
arviointi ja testaaminen PDCA-syklin mukaisesti. Jatkuvuuden hallinta vaatii 
johdon sitouttamista tavoitteelliseen kehittämiseen. Tämä jatkuvuussuunnitte-
lukierros oli käytännössä ensimmäinen ponnistus yhtiön standardin mukaises-
sa jatkuvuuden hallintatyössä. Seuraava vaihe on alkaa kehittää toimintaa si-
säisten auditointien ja toiminnan tason mittaamisella.  

Jatkuvuuden hallinnan kehittämisen ja seurannan tärkein työkalu on vuo-
sikello. Organisaatiolle luotiin oma jatkuvuuden hallinnan vuosikello, joka mu-
kaili muita yritysturvallisuuden vuosikellon tapahtumia. Vuosikelloon aikatau-
lutettiin koulutus, testaus ja tarkastus, harjoitukset, auditoinnit, suunnitelmien 
katselmoinnit ja johdon katselmoinnit. Näiden vuosikelloon sidottujen tapah-
tumien kautta voidaan arvioida tavoitteiden toteutumista ja luoda suunnitelmia 
toiminnan parantamisesta. 

Päivittäinen toiminnan seuranta ja tarkastukset ovat olennainen osa jatku-
vuuden hallintaa. Vain toistuvalla seurannalla voidaan ylläpitää toimivaa hal-
lintajärjestelmää. Juuri seurannan ja sitä kautta muodostuvan tilannekuvan 
kautta ennakointi ja varautuminen tuleviin tilanteisiin on tehokkainta. Jatku-
vuuden hallinnan tulee perustua ennalta suoritettuihin toimenpiteisiin ja ris-
kien hallintaan, jolla pyritään toiminnassa tilanteeseen, että yllättäviä häiriöitä 
tulisi mahdollisimman vähän. Suunnittelun ja ennakoinnin tavoite on oltava se, 
että toiminnassa päästään tasolle, jolloin häiriötilanteessa toimiminen ja siitä 
palautuminen olisi niin hyvin harjoiteltu, että häiriön aikainen toiminta olisi 
mahdollisimman lähellä normaaleja työskentelymalleja ja toiminnan taso mah-
dollisimman automaattista. Jatkuvuuden hallinnan testaus- ja tarkastustoimen-
piteet kuvattiin jatkuvuussuunnitelmiin. Suunnitelmissa kuvattiin toistuvat 
testaustapahtumat ja tarkastukset:  

- päivittäiset testit ja tarkastukset, 
- viikoittaiset testit ja tarkastukset, 
- kuukausittaiset testit ja tarkastukset,  
- kvartaaleittain tapahtuvat testit ja tarkastukset, 
- puolivuosittain tapahtuvat testit ja tarkastukset 
- vuosittain tapahtuvat testit ja tarkastukset 
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Jatkuvuuden hallinnan kouluttamisessa tavoitteeksi asetettiin organisaation 
oppiminen nopeaan häiriötilanteen aikaiseen toimeenpanoon. Koulutuksen 
painopisteeksi muodostettiin johtamisvälineiden käyttö, tilannejohto-
organisaation vastuiden tunteminen ja varamiesjärjestelyiden omaksuminen. 
Koulutuksessa käytiin läpi valmiita suunnitelmia ja tutustutaan toipumistoi-
menpiteisiin. Koulutus ulotettiin myös ulkoisiin sidosryhmiin, jotka ovat jatku-
vuuden kannalta tärkeässä asemassa. Kouluttamisessa huomioitavaa oli erityi-
sesti kaikkien organisaation avainhenkilöiden motivointi jatkuvuuden hallintaa 
ja varautumista edistäviin tekijöihin. Tämä oli otettava muutoinkin suunnitte-
luprosessissa huomioon, jotta tärkeät asiantuntijat saataisiin antamaan panok-
sensa suunnitelmiin ja dokumentointiin. Jonna Järveläinen (2020) painottaa tut-
kimuksessaan juuri sidosryhmäroolien tärkeyden ymmärtämistä jatkuvuuden 
hallinnan toteuttamisessa. Hänen tulkintansa mukaan ajatuksen ”myyminen” 
organisaatiolle lähtee johdon sitoutumisesta ja sen oikeanlaisesta viestinnästä 
henkilökunnalle sekä prosessinomistajille (Järveläinen, 2020).  

Samalla tavoin sosiaalisia näkökohtia tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden 
hallinnan johtamisessa arvioi Niemimaa (2015). Hän näkee nimenomaan sosiaa-
lisuuden tietoturvallisuuden jatkuvuuden varmistajana. Asenteet, arvot, taidot 
ja suhteet ovat sosiaalisuusnäkökohtien keskeisimmät vaikuttimet, jotka ovat 
vähintään yhtä merkittäviä osa-alueita teknologian rinnalla. Teknologia on 
mahdollistaja, mutta ilman organisaation sosiaalisia suhteita toimintaa ei ta-
pahdu. On havaittu, että tietoturvallisuudesta vastaavien henkilöiden sosiaali-
set piirteet ja taidot ovat keskeisessä roolissa jatkuvuuden hallinnan toimenpi-
teiden käynnistäjänä ja toteuttajana (Niemimaa, 2015). 

Näin ollen voidaan todeta, että tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallin-
nan vastuuhenkilöitä määritettäessä on otettava huomioon myös sosiaaliset nä-
kökohdat, kun mietitään millä tavalla organisaatio suoriutuu kriisitilanteista. 
Näihin vastuullisiin rooleihin tarvitaan henkilöitä, joiden sosiaaliset kyvyt kes-
tävät paineen alaiset ongelmanratkaisutilanteet. Vastuutehtäviä määritettäessä 
on löydettävä yhteistyökykyisin organisaatio. 

Suunnitelmat harjoitellaan ja katselmoidaan toistuvasti vuosikellossa 
suunnitellun ohjelman mukaisesti. Harjoitukset toteutetaan sekä organisaation 
sisäisesti, että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Harjoitustoimintaa toteutetaan 
myös osallistumalla ulkoisten tahojen järjestämiin yhteisharjoituksiin, joissa eri 
organisaatiot toimivat keskenään tavoitteena parantaa yhteistoimintaa ja oppia 
muilta organisaatioilta uusia toimintamalleja. 
 
ISO/IEC 27001 sertifiointivalmistelut 
 
Jatkuvuussuunnitteluprojektin tavoitteena oli saada aikaan toimiva jatkuvuu-
den hallintajärjestelmä ja vastata ISO 27001 -standardin vaatimuksiin jatkuvuu-
den hallinnan osalta. ISO 27001 sertifioitumiseen tähtäävää projektia työstettiin 
jatkuvuussuunnitteluprojektin rinnalla. Jatkuvuussuunnittelun voidaan katsoa 
olleen ISO 27001 -projektin osaprojekti. 

Sertifioitumisvalmistelut oli jo aloitettu jatkuvuussuunnitteluprojektin al-
kaessa. Oltiin prosessin alkuvaiheissa, jolloin puuteanalyysi ja ensimmäiset yh-
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teydenotot arviointilaitokseen oli tehty, ja aloituskokous oli pidetty. Soveltu-
vuuslausunnon tekeminen ja standardin mukaisten vaatimusten toteuttaminen 
oli aloitettu. Jatkuvuussuunnittelun riskienarviointi tehtiin yhteistoiminnassa 
ISO 27001 -projektiryhmän kanssa. Tällä tavoin suunnittelutoimintaa saatiin 
yhdenmukaistettua. Jatkuvuussuunnittelua toteutettiin yhtä matkaa muiden 
standardin vaatimien hallintamenettelyjen rakentamisen ohella ja lopulta jatku-
vuuden hallinnan kokonaisuus saatiin valmiiksi osana sertifioitumisprosessia.  

On huomioitavaa, että viimeisin ISO/IEC 27001: 2017 standardiversio 
keskittyy vaatimuksissaan ainoastaan tietoturvallisuuden jatkuvuuden hallin-
taan, eivätkä vaatimukset koske varsinaisesti muita liiketoiminnan jatkuvuuden 
hallinnan osa-alueita (SFS, 2017). Suunnittelutoiminnan kannalta tämä ei kui-
tenkaan aiheuttanut vaikutuksia. ISO 27001 -standardin vaatimuksiin tietotur-
vallisuuden jatkuvuuden hallinnasta saatiin vastattua VAHTI 2/2016 -ohjeen 
menetelmillä: Tietoturvallisuuden palvelutasovaatimusten asettaminen (SLA) ja 
seuranta, vastuiden määrittely, dokumentoitu hallintajärjestelmä, jatkuva pa-
rantaminen – PDCA, koulutus ja harjoittelu.  

ICT- ja konesaliliiketoiminnassa juuri tietoturvallisuuden huomioiminen 
on keskiössä etenkin yhtiön roolin ollessa turvallisten tietoliikenneyhteyksien 
tarjoajana viranomaisympäristössä. 

5.9 Projektin tulokset 

Projektin tuloksena saatiin aikaan toimiva yrityksen jatkuvuuden hallintajärjes-
telmä. Projektin tavoitteisiin päästiin ja toteutus oli onnistunut. Jatkuvuuden 
hallinnan suunnitelmat ja prosessit saatiin dokumentoitua ja hyväksyttyä käyt-
töön. Henkilöstö saatiin koulutettua uuden jatkuvuuden hallintajärjestelmän 
tuomiin toimintatapoihin.  

Jatkuvuussuunnitelmat saatiin sovitettua onnistuneesti yhtiön liiketoimin-
tamalliin ja suunnitelmien hierarkia pystyttiin muokkaamaan yhtiön liiketoi-
mintayksiköihin sopivaksi. VAHTI 2/2016 jatkuvuuden hallinnan ohjeistus 
toimi hyvänä työkaluna suunnittelussa. Suunnittelu oli sujuvaa ja helppo to-
teuttaa mallilla, joka antaa havainnollistavia esimerkkejä toteutuksesta. 

Ensimmäinen dokumentoitu jatkuvuuden hallintajärjestelmä vastaa ta-
voitteiden mukaisesti ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksia jatkuvuuden 
hallinnasta. Projektin tuloksena aikaan saatua jatkuvuussuunnittelua voidaan 
tästä eteenpäin kehittää suunnitelmallisesti jatkuvan parantamisen periaattei-
den mukaisesti.  

Projektin toteutusta arvioidessa on huomion arvoista nostaa esiin sosiaa-
listen näkökohtien merkitys jatkuvuussuunnittelun ja jatkuvuuden hallintajär-
jestelmän kokonaisuuden kannalta. Niemimaan (2015) ja Järveläisen (2020) tut-
kimustuloksiin nojaten voidaan myös tämän tapaustutkimuskohteen kannalta 
todeta, että suunnittelun ja hallinnan kannalta on merkityksellistä huomioida 
henkilöstön yksilöllisiä erityispiirteitä jatkuvuuden hallintaorganisaatiota ra-
kennettaessa. Erityisesti sosiaaliset näkökohdat nousevat esiin tilanteissa, joissa 
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on määritettävä uusia vastuualueita ja -tehtäviä, joita ei ennestään ole ollut 
olemassa. Organisaatio, jossa useat päällekkäiset projektit ulottuvat läpi hallin-
nollisten organisaatiorajojen, on haastavaa lähteä luomaan uusia käytänteitä ja 
lisäämään vastuutehtäviä.  

Onnistumiseen tarvitaan sitouttamista ja idean ”myymistä” jo suunnitte-
luvaiheesta saakka, jotta organisaatio saadaan toimimaan tehokkaasti. Paperilla 
täydellinen jatkuvuuden hallintajärjestelmä ei tosiasiallisesti toimi, mikäli sosi-
aalinen näkökohta sivuutetaan. Pahimmillaan suunnitteluvaiheessa luodut jat-
kuvuuden hallintaorganisaatiot ovat ”haamuorganisaatioita”, joissa vastuiden 
määrittelyn ja sitouttamisen epäonnistumisen myötä tosiasiallinen jatkuvuuden 
hallintatoiminta ei jalkaudu käytäntöön suunnitellusti. Tähän on lääkkeenä har-
joittelu ja suunnitelmien säännöllinen testaaminen. Suunnittelu- ja kehitystoi-
minnassa on syytä varautua kommunikaatio-ongelmiin sekä mahdolliseen 
muutosvastarintaan. Koordinaattorin roolissa toimivan henkilön on tärkeää 
huomioida sosiaaliset näkökohdat suunnittelutoimia aloittaessaan. 

5.10 Suunnittelutoimenpiteiden yhteenveto 

Suunnitteluprojekti toteutettiin VAHTI 2/2016 -suunnitteluprosessin mukaises-
ti. Seuraavassa taulukossa (taulukko 4) esitetään prosessin aikana toteutetut 
suunnittelutoimenpiteet kronologisessa järjestyksessä. 
  
TAULUKKO 4 Jatkuvuussuunnittelutoimenpiteet  
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6 JATKUVUUDEN HALLINTAMALLIEN VERTAI-
LUA 

Tässä luvussa tarkastellaan sisällönanalyysin ja aineistolähtöisen päättelyn tu-
loksia. Luku erittelee Leijonaverkot Oy:n jatkuvuussuunnitteluprojektissa 
VAHTI -ohjeistuksen perusteella rakennetun jatkuvuuden hallintamallin yhte-
neväisyyksiä sekä eroavaisuuksia muihin yleisesti sekä kansainvälisesti käytös-
sä oleviin jatkuvuuden hallintamalleihin sekä suunnitteluprosesseihin. Tutki-
muksessa esiteltyjen jatkuvuussuunnittelumallien käytettävyyttä arvioidaan 
Leijonaverkot Oy:n toimintaympäristössä ja niitä verrataan projektissa hyödyn-
nettyyn VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta -suunnittelumalliin.  

6.1 Suunnittelumallien yhteneväisyydet 

On huomionarvoista, että ISO 27001 -standardi on hyvin pitkälti vertailukel-
poinen jatkuvuuden hallinnan standardiin ISO 22301. Niiden rakenne on suu-
relta osin yhteneväinen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sertifioituessaan 
ISO 27001 -standardin mukaisesti organisaatio kykenisi hyvin pienillä muutok-
silla saamaan myös ISO 22301 -sertifikaatin.  

Vastaavasti VAHTI 2/2016 noudattaa otsikkotasolla ISO 22301 -
standardin rakennetta (Valtiovarainministeriö, 2016). Täten Leijonaverkot Oy:n 
jatkuvuussuunnittelu noudatteli toteutukseltaan läheisesti ISO 22301 -
standardin mukaista toimintatapaa. Näissä malleissa yhdistyvät eritoten riskien 
arvioinnin, johtajuuden sekä jatkuvan parantamisen periaatteet. Riskien arvi-
ointi tapahtuu yhteismitallisesti samoilla työkaluilla ja toimintaa kehitetään 
samalla tavoin PDCA-syklin mukaisesti (Plan-Do-Check-Act). VAHTI 2/2016 
voidaan nähdä ISO 22301 -hallintamallista johdettuna versiona, joka on räätä-
löity erityisesti valtionhallinnon käyttöön. ISO 22301 on universaali standardi, 
joka on tarkoitettu soveltumaan useisiin erilaisiin ympäristöihin. 

Salmisen mallissa samankaltaisuuksia ovat juuri PDCA-syklin mukainen 
suunnitelmien kehittäminen ja testaaminen. Vastuiden jako jatkuvuussuunnit-
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telun osalta toimii Salmisen mallissa hyvin pitkälti VAHTI 2/2016 -ohjeen 
kanssa samassa linjassa. Lisäksi rakenteessa on paljon yhdenmukaisuuksia. 
Suunnitteluprosessi etenee pääosin samankaltaisessa järjestyksessä, mutta yksi-
tyiskohtiin otetaan kantaa huomattavasti kevyemmin. Salmisen malli on kehi-
tetty ajallisesti aikaisemmin kuin VAHTI 2/2016. Salmisen mallissa on kuiten-
kin hyödynnetty vaikutteita Iso-Britanniasta peräisin olevasta BS 7799 -
standardista, joka on ISO 27001 -standardin edeltäjäversio. Näin ollen nämä 
jatkuvuussuunnittelumallit jakavat osittain saman historian ja yhteneväisyyksiä 
löytyy joistain jatkuvuussuunnittelun periaatteista, jotka ovat universaaleja laa-
tu- ja informaatioteknologiastandardeissa (Salminen, 2003). 

Toigon mallissa voidaan nähdä samankaltaisuuksia VAHTI 2/2016 -
ohjeen toipumissuunnittelussa. Siinä dokumentoinnilla on suuri painoarvo ja 
toipumissuunnitelmat toteutetaan, testataan ja kehitetään yksityiskohtaisesti 
järjestelmäkehityksestä tutun projektimallin tavoin. 

Ison-Britannian mallin yhteneväisyydet projektin toteutukseen ovat ennen 
kaikkea johtajuuden ja vastuiden määrittämisessä. Ison-Britannian mallissa 
nämä tulevat kuitenkin vielä selkeämmin esiin ja niitä painotetaan voimak-
kaammin. Lisäksi on tärkeää huomata, että Ison-Britannian mallilla on osittain 
samanlainen historia ja asema kuin VAHTI 2/2016 -mallilla. Siinä sovelletaan 
yksityisen ja julkisen sektorin käytäntöjä ja tavoitteena on tehdä yhteiskunnasta 
vahvempi yritysmaailman ja viranomaisten tiiviillä yhteistyöllä. Muun muassa 
kriisijohtamisen perusteet tulevat viranomaismaailmasta ja niissä on nähtävissä 
samankaltaisuuksia VAHTI -ohjeiden tilannejohtamismalleihin. 

6.2 Suunnittelumallien eroavaisuudet 

Merkittävimmät erot jatkuvuussunnittelumallien ja projektin toteutuksen 
välillä ovat mallien skaalautuvuuden, yksityiskohtaisuuden ja 
käyttötarkoituksen välillä.  

ISO 22301 -standardin merkittävin ero on, että se on yleisen tason 
standardi, joka on rakennettu sovellettavaksi useissa eri toimintaympäristöissä. 
Sitä leimaa tietynlainen universaalius verrattuna VAHTI 2/2016 -malliin. Tämä 
johtuu siitä, että VAHTI 2/2016 on jalostettu nimenomaan valtionhallinnon 
tarpeisiin ja se ohjaa esimerkiksi velvoittavien lakisäädösten käytössä ja 
vastaavissa kyseisen toimintaympäristön erikoispiirteissä. 

John Toigon malli on luotu suuryrityksille ja huomattavasti Erillisverkot -
konsernia suurempien sekä kansainvälisesti toimivien organisaatioiden 
käyttöön. Sen ongelmana on hyvin mittava dokumentaatio, jonka 
yksityiskohtaisuus tekee järjestelmästä kankean. Se vaatii paljon 
henkilötyötunteja ja on ICT-toimialan nopeasti muuttuvaan teknologiseen 
toimintaympäristöön vaikeasti sovellettavissa. Mikäli tekniset ratkaisut 
muuttuvat, on dokumentaation ja koko järjestelmän päivittäminen liian hidasta 
ja voi aiheuttaa riskejä suunnitelmien ajantasaisuudelle. Toigo ei esitä selkeää 
suunnitelmien kehittämismetodia. Plan-Do-Check-Act -sykliä ei hyödynnetä. 
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Toigon mallissa merkittävin ero tulee kuitenkin suunnitteluprosessista, jonka 
Toigo on rakentanut tietojärjestelmäkehityksen toimintamallien mukaisesti. Se 
on projektimainen lähestymistapa suunnitteluprosessiin. Toigon malli keskittyy 
hyvin pitkälti operatiivisen tason toipumiseen ja järjestelmätason toimintoihin. 
Johtajuus ja vastuiden määrittäminen sekä ylimmän johdon sitouttaminen jää 
tässä mallissa huomioimatta. 

Ison-Britannian mallin suurin eroavaisuus projektin toteutuksen kanssa 
on vertailukohteeseensa peilattuna äärimmäisyyksiin viety ketteryys. 
Suunnittelumalli perustuu selkeään vastuiden jakamiseen, mutta vastaavasti 
mahdollisimman keveään dokumentaatioon, mikä tuo kriisitilanteessa 
joustavuutta ja nopeutta päätöksentekoon. Tämä voidaan nähdä ICT-alan 
teknisessä toimintaympäristössä myös liian ”riisuttuna” mallina. Se voi 
aiheuttaa dokumentaation puutteellista toteuttamista, mikä voi pahimmillaan 
vaikuttaa kriisitilanteen toipumisnopeuteen. Malli on myöskin projektin 
toteutukseen verrattuna viety paremmin strategisen tason johtamisen alueelle, 
jossa suunnittelu- ja ohjausvastuuta on ulotettu organisaation strategiseen 
päätöksentekoon. Tällä tavalla jatkuvuuden hallinta on paremmin otettu 
huomioon koko organisaation toiminta-ajatuksessa, eikä se jää vain yksittäisten 
jatkuvuuskoordinaattorien tai turvallisuus- ja riskienhallintavastaavien 
jalkautettavaksi.  

Salmisen jatkuvuussuunnittelumallissa selkein ero on pyrkimys 
integroida  jatkuvuuden hallinta muihin organisaation johtamis- ja 
hallintatoimintoihin. Tämä johtuu siitä, että malli on kohdennettu pääasiassa 
pienten organisaatioiden käyttöön, jolloin pyritään keventämään hallinnollista 
taakkaa ja yhtenäistämään toimintoja. Se on pyritty luomaan mahdollismman 
kevyeksi ja liiketoimintalähtöiseksi. Eriävänä piirteenä Salmisen mallissa on 
myös erilaisten seuranta- ja raportointityökalujen määrä. Salmisen mallissa 
korostuva tilannekuvan tuottaminen ja johdolle raportointi ovat tuottaneet 
jatkuvuuden hallintaa tukevia työkaluja.  

6.3 Jatkuvuuden hallinnan johtaminen ja strateginen 
jatkuvuussuunnittelu 

Herbane (2010) on jatkuvuussuunnittelua tutkiessaan todennut, että menesty-
neimmät organisaatiot ovat niitä, joiden strategiaan toiminnan jatkuvuuden 
hallinta on nivottu yhteen. Nämä organisaatiot ovat tutkitusti selvinneet erilai-
sista katastrofeista ja poikkeustilanteista muita huomattavasti paremmin. Stra-
tegisen tason jatkuvuussuunnittelu on siis selkeä liiketoiminnan menestystekijä 
(Herbane, 2010).  

ICT-alan toimintaympäristössä jatkuvuuden hallinnalla on suuri painoar-
vo. Jatkuvuus on turvallisuutta. Etenkin nykypäivinä tietoturvallisuuden mer-
kitys on korostunut ja palveluiden keskeytymättömyyden takaamisesta on 
muodostunut tärkeä tekijä muun muassa markkinoinnissa. Mikäli yritys ei ky-
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kene pitämään huolta palvelujensa turvallisuudesta, sen maine palveluntuotta-
jana voi tuhoutua. Tämän vuoksi jatkuvuuden hallinta on tulossa entistä lä-
hemmäs yrityksen strategista päätöksen tekoa.  

Tämä korostuu varsinkin Leijonaverkot Oy:n tapauksessa, jolloin puhu-
taan valtion turvallisuutta takaavasta yhtiöstä. Varautumisen ja jatkuvuuden 
hallinnan on oltava keskiössä kaikissa ratkaisuissa, kun liiketoimintaa kehite-
tään. Näin ollen yrityksen strateginen suunnittelu ja päätöksenteko on pohjau-
duttava toiminnan jatkuvuuden takaamiseen kaikissa olosuhteissa, kuten yritys 
itseään ulospäin markkinoi (Herbane ym., 2004). 

Herbane, Elliot ja Swarts (2004) näkevät strategisen lähestymistavan jat-
kuvuuden hallintaan koostuvan seuraavista neljästä elementistä:  

• Nopeus – nopean toipumisen hyödyntäminen kilpailuetuna  

• Kokoonpanon joustavuus - toimitusketjun ja yritysverkon  
          haavoittuvuuden vähentäminen 

• Velvoite - lainsäädännölliset ja lainsäädännölliset tekijät  

• Upotettavuus – siirtyminen suunnittelusta johtamiseen 

(Herbane ym., 2004) 
 
Jatkuvuussuunnittelumalleja vertailtaessa strategiselle tasolle vietävää 
jatkuvuuden hallintaa edustavat parhaiten Ison-Britannian malli, VAHTI 
2/2016 sekä ISO 22301. Ison-Britannian mallissa liikkeen johto sidotaan mukaan 
suunnittelutoimintaan, jolloin jatkuvuuden hallinnan pääohjausvastuussa oleva 
henkilöstö on mukana strategisissa päätöksissä. Siinä korostuu organisaation 
nopea kyky siirtyä suunnittelusta päätöksentekoon. VAHTI 2/2016 Toiminnan 
jatkuvuuden hallinta -ohje ja ISO 22301 -standardi määrittävät johtajuuden ja 
vastuiden jaon siten, että organisaation ylin johto sitoutetaan jatkuvuuden hal-
lintaan. 

Vaikka Toigon suunnittelumalli on tarkoitettu suurten yritysten tarpeisiin 
ja suuren kokoluokan kansainväliseen ympäristöön, se ei vastaa strategisen 
päätöksentekoon, vaan keskittyy puhtaasti yksityiskohtaiseen operatiivisen 
tason toipumistoimenpiteiden suunnitteluun. Toiminnan kehittäminen Toigon 
mallissa suhteutuu sovelluskehityksen kaltaiseen pienen kokoluokan 
yksittäisten toimintojen iteratiiviseen kehittämiseen. 

Myös Salmisen jatkuvuussuunnittelumalli keskittyy selkeästi 
operatiivisen tason toimintaan. Vaikka Salmisen malli painottaa jatkuvuuden 
hallinnan sitomista muun organisaation johtamisen osaksi, se käytännössä 
sijoittuu operatiivisen tason johtamisen apuvälineeksi ja osaksi operatiivista 
johtamistoimintaa. Salmisen malli painottaa Ison-Britannian mallin ohella 
mahdollisimman keveää ja helposti hallinnoitavaa kokonaisuutta. Salmisen 
mallissa korostuu johdolle raportointi ja jatkuvuuden hallinnan tilannekuvan 
ylläpitäminen organisaatiossa. 
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7 TULOKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset vastaamalla tutkimusongelmiin. 
Luvussa arvioidaan tulosten merkitystä, luotettavuutta ja käytettävyyttä sekä 
pohditaan tulosten käytännöllistä ja tieteellistä merkitystä. Luvussa esitetään 
suosituksia ja nostetaan esiin muihin tapauksiin käyttökelpoisia ratkaisuja. 

7.1 Tulokset 

Tutkimuksen kohteena oleva Leijonaverkot Oy voidaan nähdä niin valtion hal-
linnon toimijana kuin yksityisenä yhtiönä. Sen liiketoimintamalli on täysin yksi-
tyiseen sektoriin verrattavissa, mutta sen toimintaympäristö ja -ajatus muotou-
tuvat valtion hallinnon vaatimuksista. Tämä asetelma ja monipuolinen toimin-
taympäristö mahdollistivat eri jatkuvuussuunnittelumallien hedelmällisen ar-
vioinnin niin yksityisen sektorin kuin julkisen sektorin näkökulmasta.  

Tutkimuksessa esiteltiin viisi erilaista jatkuvuussuunnittelumallia. Leijo-
naverkot Oy:n jatkuvuussuunnittelu toteutettiin VAHTI 2/2016 -Toiminnan 
jatkuvuuden hallinta -ohjeen mukaisesti ja tutkimuksessa seurattiin tätä suun-
nitteluprosessia. Suunnitteluprosessista tehtyjen havaintojen pohjalta arvioitiin 
VAHTI 2/2016 -suunnittelumallia ja verrattiin muita tutkimuksessa esitettyjä 
jatkuvuussuunnittelumalleja keskenään. Tämän vertailun pohjalta arvioitiin 
Leijonaverkot Oy:ssä toteutetun jatkuvuussuunnitteluprojektin onnistumista. 
Arvioinnin pohjalta tehtiin päätelmiä siitä, miten jatkuvuuden hallinta tulisi 
toteuttaa Leijonaverkot Oy:ssa ja mitä mahdollisia muita vaihtoehtoja VAHTI 
2/2016 -mallin lisäksi voidaan ottaa huomioon. Tutkimuksen tuloksena saatiin 
vastaukset siihen, miten ISO 27001 -standardin vaatimukset vaikuttavat jatku-
vuussuunnitteluun ja miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaa voidaan 
kehittää. 
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Tutkimusongelma oli seuraavanlainen: 

• Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinta on toteutettava? 
o Mitä toteutusvaihtoehtoja Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallin-

nalle on? 
o Miten ISO 27001 -standardin vaatimusten noudattaminen vaikuttaa 

jatkuvuussuunnitteluun? 
o Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaa voidaan kehittää? 

7.1.1 Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinta on toteutettava? 

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen pohjalta tultiin tulokseen, että käytännössä 
Leijonaverkot Oy:n jatkuvuussuunnittelua ei kyetä tekemään ilman VAHTI 
2/2016 -ohjetta. Leijonaverkot Oy:n ollessa valtionhallinnon kriittinen palvelun-
tuottaja, sen toiminnassa on otettava huomioon niin paljon valtion hallinnon 
toimintaa sääteleviä määräyksiä ja toimintamalleja, että ilman VAHTI 2/2016 -
ohjeistuksen käyttämistä jatkuvuuden hallintajärjestelmästä ei tulisi täysin so-
pivaa Leijonaverkot Oy:n toimintaympäristöön. Voidaan siis todeta, että Leijo-
naverkot Oy:n jatkuvuuden hallinta on toteutettava VAHTI 2/2016 Toiminnan 
jatkuvuuden hallinta -ohjeen mukaisesti ja sitä voidaan täydentää muilla jatku-
vuussuunnittelumenetelmillä. 

7.1.2 Mitä toteutusvaihtoehtoja Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinnalle 
on? 

Suunnitteluprosessin havainnoinnin ja vaihtoehtojen vertailun tuloksena tode-
taan, että VAHTI 2/2016 -mallin lisäksi realistiseksi jatkuvuuden hallinnan to-
teutusvaihtoehdoksi Leijonaverkot Oy:n toimintaympäristössä olisi soveltunut 
suoraan ISO 22301 -standardi, jonka vaatimusten mukaan toteutettuna Leijo-
naverkkojen jatkuvuudenhallintajärjestelmä olisi kyetty onnistuneesti toteutta-
maan. Muut tutkimuksessa käsitellyt suunnittelumallit eivät yksinään olisi ky-
enneet tarjoamaan tarvittavaa suunnittelun tukea. VAHTI 2/2016 -mallia voi-
daan kuitenkin täydentää muista malleista löydetyillä hyvillä käytänteillä kehi-
tettäessä Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaa ja sen suunnittelua. 

7.1.3 Miten ISO 27001 -standardin vaatimusten noudattaminen vaikuttaa 
jatkuvuussuunnitteluun? 

Jatkuvuussuunnittelun toteuttaminen osana ISO 27001 sertifioitumista ei ai-
heuttanut merkittäviä muutoksia suunnitteluprosessiin. ISO 27001 -standardin 
vaatimukset tietoturvallisuuden jatkuvuuden hallinnan osalta täydensivät ja 
tarkensivat VAHTI 2/2016 -ohjeen toteutusmallia. ISO 27001 antaa tarkat vaa-
timukset ja VAHTI -ohje antaa työkalut ja esimerkit toteutukselle. Tutkimuksen 
tuloksena voidaan todeta, että ISO27001 -standardi ja VAHTI 2/2016 Toimin-
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nan jatkuvuuden hallinta -ohje soveltuvat erittäin hyvin käytettäväksi yhdessä. 
VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta -ohjeen mukaisella toteutuksel-
la saadaan aikaan ISO/IEC 27001 -standardin vaatimukset täyttävä jatkuvuu-
den hallintajärjestelmä. 

7.1.4 Miten Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaa voidaan kehittää? 

Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen jatkuvuuden hallintaa on toteutettava 
siten, että sillä on strateginen rooli yrityksen päätöksenteossa (Herbane ym., 
2004). Leijonaverkot Oy:n toiminnan jatkuvuuden takaaminen on elintärkeää ja 
tämän vuoksi jatkuvuuden takaaminen on otettava huomioon myös strategisen 
tason valinnoissa. 

Tutkimuksen tulosten perusteella Leijonaverkot Oy:n jatkuvuussuunnitte-
lun kehittämisessä VAHTI 2/2016 -mallin tueksi on suositeltavaa ottaa vaikut-
teita Ison-Britannian mallista tulevasta strategisen tason lähestymistavasta jat-
kuvuuden hallintaan, jossa ylimmällä johdolla on suunnitteluvastuita. Tällaisel-
la menettelytavalla saadaan nostettua jatkuvuuden hallinta mukaan organisaa-
tiossa ylimmän tason päätöksentekoon ja osaksi strategisia valintoja. Johtamis-
vastuiden jakaminen Ison-Britannian mallin mukaisesti tuo lisää selkeyttä krii-
sitilanteisiin ja mahdollistaa nopeamman päätöksenteon sekä ketterämmän 
toimeenpanon. Lisäksi viranomaisten ja yritysmaailman välisen tiedon vaihta-
misen ja yhteistyön parantaminen suunnittelutoiminnassa Ison-Britannian mal-
lin mukaisesti on suositeltava kehittämistoimenpide. 

VAHTI 2/2016 -mallin noudattaessa päätasolla ISO 22301 -standardia on 
suositeltavaa asettaa tavoitteeksi kehittää jatkuvuuden hallintajärjestelmästä 
standardin mukainen. Tällä tavoin voidaan vastata useaan eri vaatimuskehyk-
seen samalla kertaa: ISO 27001, ISO 22301 sekä VAHTI 2/2016. ISO 27001 -
standardi ja VAHTI 2/2016 tukevat hyvin toisiaan. Niiden rakenteet vastaavat 
hyvin toistensa tarpeisiin. Voidaan todeta, että menettelemällä edellä mainitulla 
tavalla saadaan sekä katettua liiketoiminnan tietoturvallisuuden osa-alue mah-
dollisimman laajasti, että huomattavia synergiaetuja hallintajärjestelmien im-
plementoinnissa. Lisäksi tämä toimintatapa mahdollistaa nopean lisäsertifikaat-
tien hakemisen, kun toiminta on rakennettu ennalta standardin mukaiseksi. Se 
myös voi muodostua tehokkaaksi kilpailueduksi markkinoilla. 

7.2 Muita havaintoja 

Projektin havainnoinnin ja tutkimuksessa käsiteltyjen jatkuvuussuunnittelu-
mallien arvioinnin perusteella VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta -
ohje antaa erittäin hyvän perusrakenteen ja mallin jatkuvuuden hallinnan to-
teuttamiselle sekä yksityisen että julkisen sektorin ICT-ympäristöissä. VAHTI 
2/2016 -ohjeen vahvuus on siinä, että se ottaa huomioon parhaiten kotimaiset 
vaatimukset sekä erityispiirteet. VAHTI 2/2016 jatkuvuussuunnittelumalli so-
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veltuu monen kokoisiin organisaatioihin ja on joustava tapa toteuttaa jatku-
vuuden hallinta organisaatiorakenteen mukaisesti. VAHTI 2/2016 -ohje antaa 
hyvän ja käytännön läheisen suunnittelurungon esimerkkeineen, jota voidaan 
soveltaa monentyyppisiin organisaatiorakenteisiin. Mallin avulla on helppo 
lähteä toteuttamaan suunnittelutoimintaa. Erityisen hyväksi osoittautui VAHTI 
2/2016 -mallin tapa esittää ja jaotella asiakirjojen hierarkiatasot. Ne on kuvattu 
selkeästi ja ne ovat sovellettavissa monenlaisiin käyttötapauksiin. Tämä linkit-
tyy hyvin kiinteästi VAHTI 2/2016 -mallin tapaan priorisoida organisaation 
toiminnot. Kokonaisuus havaittiin erittäin toimivaksi verrattuna muihin tutki-
muksessa arvioituihin suunnittelumalleihin. Tämän havainnon pohjalta VAHTI 
2/2016 -mallia voidaan suositella harkittavan käytettäväksi myös muissa kuin 
julkisen sektorin organisaatioissa. 

Useissa muissa tutkimuksessa esitetyissä jatkuvuussuunnittelumalleissa 
on nähtävissä selkeitä kulttuurieroja suomalaiseen toimintatapaan verrattuna. 
Monet malleista ovat erittäin suurille monikansallisille organisaatioille kohden-
nettuja ja niiden skaalautuvuus suomalaisiin yrityksiin ja julkisen sektorin toi-
mijoihin on usein ongelmallista. Suuren kokoluokan organisaatioille suunnitel-
luissa malleissa on kehitettävää erityisesti selkeässä vastuiden jakamisessa ja 
johtajuudessa eri organisaatiotasoilla.  

Voidaan todeta, että mitä suuremmasta organisaatiosta on kyse, sitä suu-
rempi merkitys jatkuvuuden hallinnan strategisella johtamisella on. Pienem-
missä organisaatioissa, joissa organisaatiohierarkia on matalampi ja organisaa-
tiotasot ovat lähempänä toisiaan, jatkuvuuden hallinnan operatiivinen taso on 
lähempänä korkeimpia päätöksentekoelimiä ja näin ollen luontevasti osana 
myös strategista suunnittelua. Suuremmissa organisaatioissa puolestaan on pi-
dettävä huolta, että eri organisaatiotasoilla on erilaiset tehtävät ja vastuut jatku-
vuuden hallinnan toteuttamisessa ja, että tieto liikkuu eri organisaatiotasolta 
toiselle. Tätä on painotettava suunnittelussa, kun vastuualueet määritetään.  

7.3 Arviointi 

Tutkimuksen tavoite oli löytää uutta tietoa ja parhaita käytänteitä ja kehittä-
mismahdollisuuksia Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallintaan. Tutkimusase-
telma, tutkimuksen kohde ja tutkimusmenetelmä soveltuivat erittäin hyvin tä-
män tyyppiseen tutkimukseen. Tutkimuskysymysten määrittelyä voidaan pitää 
onnistuneena. Asetettuihin tutkimusongelmiin saatiin vastattua ja lopputulok-
sena saatiin tuotettua uutta tutkimustietoa ISO 27001 -standardin vaatimusten 
vaikutuksesta jatkuvuussuunnitteluun sekä löydettiin parhaat käytänteet jat-
kuvuuden hallinnan toteuttamiseen ja kehittämiseen kohdeorganisaatiossa. Tu-
loksilla saatiin vastattua alan aikaisemman tutkimuksen tunnistamaan tarpee-
seen uuden tutkimustiedon löytämisestä tietoturvallisuuden jatkuvuuden hal-
linnasta. Tutkimustiedolla saadaan tuotettua kohdeorganisaatiolle kehityssuosi-
tuksia ja lisättyä ymmärrystä eri toimintaympäristöjen vaatimuksista ja tuo-
maan sitä kautta uusia näkökulmia yrityksen jatkuvuuden hallintaan. Tutki-
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musmenetelmä osoittautui sopivaksi. Single Case Study antaa tutkijalle mah-
dollisuuden perehtyä erittäin syvällisesti kohteeseensa ja sitä kautta voidaan 
saada tarkkoja havaintoja ja kyetään käsittelemään monimutkaisia prosesseja 
tarvittavalla syvyydellä (Hirsjärvi ym., 2014).   Tutkimusta ja siitä saatuja tulok-
sia voidaan pitää onnistuneina sekä alan tutkimuksen ja kohdeorganisaation 
kannalta merkityksellisinä. Tutkimuksen päämäärät saavutettiin. Näin ollen 
tutkimuksen validiteettia, eli pätevyyttä voidaan pitää hyvänä.  

Tutkimuksen rajaus oli toimiva. Aineistonkeruun osalta neljän kuukauden 
havainnointi oli sopiva. Projektia pystyttiin havainnoimaan tehokkaasti, eikä 
kyllääntymistä tullut liian aikaisin suhteessa projektin kestoon. Hirsjärven ym. 
(2014) mukaan havainnointi on työläs aineistonkeruumenetelmä, mikä osoittau-
tui todeksi myös tämän tutkimuksen kohdalla (Hirsjärvi ym., 2014). Tutkimus-
kohteen valinta oli onnistunut, sillä kyseisen yrityksen toimintakulttuuri mah-
dollisti tutkimuksellisen työotteen erinomaisesti. Tämä on erityisen tärkeää 
osallistuvassa havainnoinnissa. Jatkuvuussuunnittelumallien valinnan määrit-
täminen viiteen erilaiseen tutkittavaan malliin tuntui sopivalta. Kaikkiin mal-
leihin kyettiin perehtymään tarpeeksi syvällisesti, jotta niiden tuntemus muo-
dostui tutkimuksen kannalta tarpeeksi kattavaksi. Suurempi määrä tutkittavia 
malleja olisi aiheuttanut liian pinnallisen läpikäymisen. Määrän vähentäminen 
puolestaan ei olisi ollut tutkimuksellisesti tarpeeksi kattavaa aihealueeseen pe-
rehtymistä. Tutkimuksen reliaabelius kertoo kuinka tutkimus vastaa tutkimuk-
sen kohdetta ja johtopäätökset tutkielman aihetta (Hirsjärvi ym., 2014). Tutki-
muksen reliaabeliuden voidaan todeta olevan hyvä. Tulokset ja päätelmät so-
veltuvat hyvin tutkittuun organisaatioon, jota varten koko tutkimusasetelma on 
luotu. Tutkimuskysymykset tukevat havainnoidun prosessin toteutusta. Tut-
kimuksessa pyritään löytämään ratkaisuja prosessiin, jota havainnoidaan ja 
toiminnan kehitysideoita organisaatioon, jota tutkitaan. 

Tutkimuksen rajoitteita kriittisesti arvioitaessa tulee huomioida tutki-
musmenetelmästä, että tutkimuksen tulokset perustuvat yhteen tutkimus ta-
paukseen (Single Case Study), minkä vuoksi tuloksista ei voi johtaa laajemmin 
yleistettävää, esimerkiksi koko alaa koskevaa, päätelmää. Tutkimuksen lähde-
materiaalin rajoitteita arvioitaessa on huomioitava, että tutkimuksessa käsitel-
tiin viittä erilaista jatkuvuussuunnittelumallia. Jatkuvuussuunnittelu malleja on 
olemassa huomattavasti paljon enemmän kuin tutkimuksessa esitetyt. Tutki-
muksessa käsitellyt mallit on kuitenkin pyritty valitsemaan sillä perusteella, 
että ne kattaisivat mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri osa-alueet ja antai-
sivat täten mahdollisimman laaja-alaisen näkymän jatkuvuussuunnitteluun. 
Valinnalla on luonnollisesti vaikutuksia tutkimustuloksiin, mikä on syytä huo-
mioida tuloksien käytettävyyttä ja yleistettävyyttä arvioidessa. Myös jatku-
vuussuunnitteluprosessin havainnoinnin lopputuotteena syntynyt kirjallinen 
päiväkirjamuotoon laadittu tuote on analyysin kannalta vaativa, sillä struktu-
roimaton aineisto jättää tutkijalle suuren vapauden aineiston tulkinnassa (Hirs-
järvi ym., 2014). 

Tapaustutkimuksen ajallinen kesto on huomioitava tulosten arvioinnissa. 
Analysoitavan tapauksen havainnointi rajoittui neljä kuukautta kestäneeseen 
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suunnitteluprojektin havaintoihin. Mikäli Leijonaverkkojen jatkuvuuden hallin-
taa olisi havainnoitu pitempään, olisi kyetty tekemään tarkempia päätelmiä ja 
kehittämisehdotuksia, kun suunnitelman toteutumista olisi käytännön tasolla 
kyetty seuraamaan. Täten suunnittelun kehittämisehdotuksiin olisi voitu konk-
reettisemmin tarttua ja ohjata suunnittelua suosituksilla siihen suuntaan, joka 
pitempiaikaisella seurannalla olisi voitu havaita. 
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8 YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin jatkuvuussuunnittelua ICT-liiketoiminnassa. 
Tutkimus kuvasi havainnot jatkuvuussuunnitteluprosessista Leijonaverkot 
Oy:ssa ja vertasi toteutusta kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin jatkuvuussuun-
nittelumalleihin.  

Leijonaverkot Oy oli tutkimuksen kohteena hyvin hedelmällinen. Tässä 
tutkimuskohteessa yhdistyivät sekä valtion hallinnon toiminnan että liiketoi-
minnan tutkimus. Samaan aikaan tuli ottaa huomioon kaksi täysin erilaista 
toimintaympäristöä ja ymmärtää niiden suhdetta toisiinsa. Tämä tutkimusase-
telma antoi hyvän mahdollisuuden testata ja arvioida tutkimuksen kautta eri-
laisten jatkuvuudenhallintamallien soveltuvuutta. 

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsiteltiin tietoturvallisuuden ja 
jatkuvuudenhallinnan teoriaperusta ja esiteltiin erilaisia jatkuvuussuunnittelu-
malleja. Tätä kautta muodostettiin käsitys jatkuvuudenhallinnan suuntauksista 
ja vaihtoehtoisista toteutusmalleista. Teorianpohjan perusteella lähdettiin käsit-
telemään tutkimustapauksen havaintoja ja vertailtiin toteutusta kirjallisuuskat-
sauksen teoriaperustaan ja esitettyihin vaihtoehtoisiin malleihin.  

Tällä vertailulla pyrittiin löytämään tietoa, onko VAHTI 2/2016 -mallin 
mukainen jatkuvuussuunnittelu paras mahdollinen vaihtoehto Leijonaverkot 
Oy:n jatkuvuuden hallinnan toteutuksessa vai voiko, joku muu malli toimia 
paremmin. Samalla tutkimus pyrki löytämään parhaan ratkaisun yrityksen jat-
kuvuuden hallinnan toteuttamiseen siten, että se läpäisee ISO 27001 sertifiointi-
auditoinnin sekä kehitysmahdollisuuksia suunnitteluun.  

Teoriapohjan kautta muodostettiin käsitys siitä, että jatkuvuudenhallintaa 
on vietävä kohti strategisempaa asemaa organisaatioissa. Tällöin pystytään vas-
taamaan huomattavasti tehokkaammin mahdollisiin toiminnan keskeytyksiin 
ennakoivasti, kun jatkuvuuden hallinta on osana pitkän tähtäimen päätöksen-
tekoa ja yrityksen strategisia valintoja.  

Jatkuvuudenhallintaprosessin havainnoinnin tuloksena todettiin, että 
merkittävimmäksi menestystekijäksi jatkuvuuden hallinnassa nousee johtajuu-
den ja vastuiden selkeyttäminen ja määrittäminen kaikilla organisaation tasoilla. 
Tällöin suunnittelutoiminta ja seuranta on tehokkaampaa ja kriisitilanteiden 
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johtaminen paranee. Päätöksiä saadaan nopeammin aikaan ja toimeenpano te-
hostuu. 

Tätä taustaa vasten arvioitiin kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyjen mallien 
soveltuvuutta Leijonaverkot Oy:n toimintaympäristöön ja verrattiin VAHTI 
2/2016 -mallin mukaiseen toteutukseen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset 
ovat, että Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinnan toteutuksessa on käytettä-
vä VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta -ohjetta. Muut jatkuvuus-
suunnittelumallit eivät sovellu yhtä hyvin sellaisenaan yrityksen toimintaym-
päristöön. Tutkimuksessa käsitellyistä vaihtoehdoista ISO 22301 -standardin 
mukainen toteutus olisi käytännössä ainoa varteenotettava vaihtoehto suunnit-
teluun. ISO 27001 -standardin vaatimukset jatkuvuuden hallinnasta saadaan 
toteutettua VAHTI 2/2016 -ohjeen avulla ja niiden yhteiskäyttöä jopa suositel-
laan, koska ne täydentävät toisiaan ja rakenteensa puolesta ovat sopivia käytet-
täväksi yhdessä. Jatkuvuussuunnittelua on suositeltavaa tutkimustulosten ja 
kirjallisuuden valossa kehittää strategisempaan suuntaan. Tällöin jatkuvuuden 
hallinta sulautuu tiiviimmin organisaation pitkän tähtäimen päätöksen tekoon, 
mikä parantaa organisaation resilienssiä – kykyä selvitä vastoin käymisistä.  
Jatkuvuussuunnittelussa käytettävä malli on valittava sen mukaisesti. Johta-
juutta ja strategista suunnittelua painottavat mallit edistävät tätä tavoitetta.  

Tämän tutkimuksen avulla saatiin tuotettua uutta tutkimustietoa ISO 
27001 -standardin vaikutuksista jatkuvuussuunnitteluun sekä tutkimustulok-
siin perustuvia suosituksia Leijonaverkot Oy:n jatkuvuuden hallinnan kehittä-
miseen. Tutkimustulokset lisäävät yrityksen ymmärrystä jatkuvuuden hallin-
taan vaikuttavaista tekijöistä ja antaa uusia näkökulmia erilaisista toimintaym-
päristöistä sekä toteutusvaihtoehdoista. 

Tämän tutkimuksen perusteella jatkotutkimuksen aiheiksi nousivat jatku-
vuuden hallinnan strateginen ulottuvuus sekä liiketoimintajohtamisen ja orga-
nisaatioteorioiden läheisempi yhdistäminen jatkuvuuden hallintaan ja kriisijoh-
tamiseen.  

Sotatieteissä yleisesti käsiteltävien kriisijohtamisen teorioiden ja jatku-
vuuden hallinnan sekä yritysturvallisuuden yleisten kriisijohtamismenetelmien 
vertailu nousi tutkimusprosessin aikana usein mieleen ja kehittyi jatkotutki-
musideaksi. Tällä vertailulla siviiliorganisaatiot voisivat oppia paljon ja saada 
lisää työkaluja omaan kriisiajan varautumiseensa ja harjoitteluunsa. 

Toinen jatkotutkimusidea nousi yrityksen ulkoisen toimintaympäristön 
analysoinnin kautta, jolloin heräsi mielenkiinto yritysvakoilun tutkimista koh-
taan. Miten organisaatiot pyrkivät saamaan tietoa kilpailijoistaan? Mitä mene-
telmiä ja lähteitä ne tähän käyttävät? Myös tätä aihetta olisi mielenkiintoista 
tutkia informaatio- ja sotatieteellisten teorioiden kautta. Tässäkin tapauksessa 
siviiliorganisaatiot voisivat oppia sotilasorganisaatioiden toimintatavoista pal-
jon ja kehittää omia kykyjään yritysvakoiluun vastaamiseksi, joka on tänä päi-
vänä huomattava jatkuvuusriski. 
 



79 

LÄHTEET 

Artto, K., Martinsuo, M., Kujala, J. (2006). Projektiliiketoiminta. (2. painos: 2008).  
Helsinki: WSOY 

Department of Parliamentary Services. (2017). Case Study : Reviewing Business 
Continuity Management. Haettu osoitteesta 
https://www.finance.gov.au/sites/default/files/2019-11/comcover-dps-
case-study.pdf  

Disaster Recovery Journal. (2020). Business Continuity Glossary. Haettu 16.2.2020 
osoitteesta https://drj.com/bc_glossary_index/b/ 

DNVGL. (2020). Sertifiointiprosessi. Haettu 3.4.2020 osoitteesta 
https://www.dnvgl.fi/sertifiointi/Johtamisjarjestelmat/akkreditoitu-
sertifiointi.html 

Filipović, Davor ; Krišto, Mate ; Podrug, Najla. (2018). Impact of crisis situations 
on development of business continuity management in Croatia.  Journal of 
Contemporary Management Issues Jun 2018, Vol.23(1), 99-122. 

Haarni, T. (2019, 31. lokakuuta). Kiwa Inspecta. Tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmä. Haettu 9.2.2020 osoitteesta 
https://www.slideshare.net/SuomenStandardisoimisliitto/tietoturvallisu
uden-hallintajrjestelm-tuukka-haarni 

Herbane B., Elliot. D & Swarts E. (2004). Business Continuity Management: 
Time for a Strategic Role? Long Range Planning. (454-455). 

Herbane,  B.  (2010).  The  evolution  of  business  continuity  management:  
          A historical  review  of  practices  and  drivers. Business History, 52(6), 978–

1002.  
 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Otava. 
 
Järveläinen, J. (2020). Understanding the Stakeholder Roles in Business 

Continuity Management Practices – A Study in Public Sector. Proceedings 
of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences vol. 53. (1966-
1975). Turku: University of Turku. 
 

Kaplan, B., & Maxwell, J. (2005). Qualitative research methods for evaluating 
computer information systems. Teoksessa J. Anderson, & C. Aydin, 
Evaluating the organizational impact of healthcare information system (30-49). 
Springer. 



80 

 
KPMG. (2019). Hallinnollinen tietoturva. Haettu 9.2.2020 osoitteesta 

https://home.kpmg/fi/fi/home/palvelut/neuvontapalvelut/teknologia
konsultointi/tietoturva/hallinnollinen-tietoturva.html 

 
Kumar, R. (2014). Research Methodology a step by step guide for beginners, London: 

SAGE Publications Ltd. Haettu osoitteesta 
http://www.sociology.kpi.ua/wpcontent/uploads/2014/06/Ranjit_Kum
ar-Research_Methodology_A_Step-by-Step_G.pdf 

 
Labquality. (2020). ISO-standardien mukaiset sertifioinnit. Haettu 10.2.2020 

osoitteesta https://www.labquality.fi/auditointi-ja-sertifiointi/iso-
standardien-mukaiset-auditoinnit/ 

 
Lagerblom, V. (2014). ICT-varautumisen analyysi ja kehittäminen julkisen sektorin 

virastossa (Diplomityö). Lappeenrannan teknillinen yliopisto.  
 
Lahnalahti, J. (2015, 6. lokakuuta) Kiwa Inspecta. SFS-EN ISO 22301 (2014): 

Yhteiskunnan turvallisuus. Liiketoiminnan jatkuvuuden 
hallintajärjestelmät. Vaatimukset. Haettu 17.2.2020 osoitteesta 
https://www.sfs.fi/files/7913/Yhteiskunnan_turvallisuus_-
_Liiketoiminnan_jatkumisen_hallintajarjestelma_-_SFS-
EN_ISO_22301._Jyrki_Lahnalahti_Inspecta_Sertifiointi_Oy.pdf 

 
Lahnalahti, J. (2019, 31. lokakuuta) Kiwa Inspecta. Tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän ISO/IEC 27000 -standardiperhe. Haettu 9.2.2020 
osoitteesta 
https://www.slideshare.net/SuomenStandardisoimisliitto/tietoturvallisu
uden-hallintajrjestelmn-isoiec-27000-standardiperhe-jyrki-lahnalahti 

 
McCusker K.  & Gunaydin S.  (2015).  Research using  qualitative,  quantitative  

or  mixed methods and choice based on the research. Perfusion. , 30 (7), 
537-542. 

 
Meyrs, K. (1999). Manager's Guide to Contingency Planning for Disasters: Protecting 

Vital Facilities and Critical Operations. (2nd Edition). Wiley.  
 
Mälkki, J. (2009). Tehtävätaktiikan olemus Tehtävätaktiikan muodostuminen 

preussilais-saksalaisessa sotataidossa vuosina 1806–1945 (Diplomityö). 
Maanpuolustuskorkeakoulu. Haettu osoitteesta 
https://core.ac.uk/download/pdf/39944371.pdf 

 
Niemimaa, M. (2015). Interdisciplinary Review of Business Continuity from an 

Information Systems Perspective: Toward an Integrative Framework. 



81 

Communications of the Association for Information Systems: Vol. 37, Article 4, 
70-89.  

 
Niemimaa, M. (2019). TJTSM51-19 -kurssin luento: Compliance and standard 

implementation. 26.11.2019. Jyväskylän yliopisto. 
https://moodle.jyu.fi/pluginfile.php/461366/mod_resource/content/1/
Standard%20implementationauditing.pdf 

 
Niemimaa M., Heikkilä M., Heikkilä J. & Järveläinen J. (2019). Business 

Continuity of Business Models: Evaluating the Resilience of Business 
Models for Contingencies. International Journal of Information Management 
49(December): 208-216. 

 
NPR. (2008, 3. syyskuuta). Transcript: Former New York Mayor Rudy Giuliani 

September 3, 2008. Haettu 19.4.2020 osoitteesta 
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=94254610&t=1
587302213237 

 
Oikeusministeriö. (1991). Puolustustilalaki. (1083/1991). Haettu osoitteesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1991/19911083 
 
Oikeusministeriö. (2010). Asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010). 

Haettu osoitteesta  https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20100681 
 
Oikeusministeriö. (2012). Valmiuslaki. (1552/2011). Haettu osoitteesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2011/20111552 
 
Puolustusministeriö. (2015). Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. Haettu 

osoitteesta 
https://www.defmin.fi/files/3165/Katakri_2015_Tietoturvallisuuden_au
ditointityokalu_viranomaisille.pdf 

 
Raggad, B. G. (2010). Information Security Management:Concepts and Practice, 

CRC Press. Haettu osoitteesta 
https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1693722 

 
Sahebjamnia, N., Torabia, S. & Mansouri, S. (2014). Integrated business 

continuity and disaster recovery planning: Towards organizational 
resilience. European Journal of Operational Research 242 (2015) 261–273.  

 
Salminen, H. (2003). Liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu. Uusi 

jatkuvuussuunnittelumenetelmä (Master of Security lopputyö). Teknillinen 
korkeakoulu. Koulutuskeskus Dipoli. 

 



82 

SFS-EN ISO/IEC 27001 (2017). Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. 

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.  

 

SFS. (2018, 12. syyskuuta). Johtamisen standardien käyttö kasvaa. Haettu 
23.1.2020 osoitteesta 
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/artikkelit/johtamisen_standardien_kay
tto_kasvaa 

 
SFS. (2020). Standardien hyödyt. Haettu 9.2.2020 osoitteesta 

https://www.sfs.fi/ajankohtaista/standardien_hyodyt 
 
SFS. (2020). Mitä standardointi on? Haettu 9.2.2020 osoitteesta 

https://www.sfs.fi/standardien_laadinta/mita_standardisointi_on  
 
SFS. (2019). SFS-käsikirja 1. Avain standardien maailmaan. Haettu osoitteesta 

http://www.sfs.fi/files/83/avain_2019_web.pdf 
 
SFS. (2015). Tuoretta tietoa hallintajärjestelmien standardien yleisyydestä – 

artikkeli. Haettu 23.1.2020 osoitteesta  
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/artikkelit/hallintajarjestelmien_yleisyy
s 

 
SFS. (2016, 17 marraskuuta) Turvallisuus on luottamusta, eheyttä ja saatavuutta. 

Haettu 10.2.2020 osoitteesta 
https://www.sfs.fi/ajankohtaista/artikkelit/tietoturvallisuus_on_luotta
musta 

 
Secrays. (2018, 5. heinäkuuta). Miten toteutan ISO27001:n mukaisen 

tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sujuvasti? Haettu 9.2.2020 
osoitteesta https://www.secrays.com/tietoturvapalvelut/miten-toteutan-
iso27001-sujuvasti/ 

 
Speight, P. (2011) Business Continuity. Journal of Applied Security Research, 6:4, 

529-554. 
 
Suomen Erillisverkot Oy. (2018) Palvelut. Haettu 26.1.2020 osoitteesta 

https://www.erillisverkot.fi/palvelut/konesalit/laitetilat  
 

Suomen Erillisverkot Oy. (2018) Palvelut. Haettu 1.2.2020 osoitteesta 
https://www.erillisverkot.fi/palvelut/konesalit/kapasiteettipalvelut 

 
Suomen Erillisverkot Oy. (2018) Palvelut. Haettu 1.2.2020 osoitteesta 

https://www.erillisverkot.fi/erillisverkot 
 
Suoninen, H. (2018). Kyberrikollisuuden uhkakuvat yrityksen liiketoiminnalle (Pro 

gradu -tutkielma). Jyväskylän yliopisto. Haettu osoitteesta 



83 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60556/URN%3ANBN%3
Afi%3Ajyu-201812115055.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Tietoturva. (2020) Tietoturvan hallinta ja johtaminen ehkäisevät 

turvallisuusuhkia. Haettu 28.1.2020 osoitteesta 
https://www.tietoturva.pro/iso-iec-27001 

 
Toigo, J. (1996). Disaster Recovery Planning For Computers and Communication 

Resouces. (1st edition). New York: Wiley.  
 
Toigo, J. (2002). Disaster Recovery Planning: Preparing for the Unthinkable. (3rd 

edition). New Jersey: Prentice Hall. 
 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 

Kustannusosakeyhtiö Tammi 
 
Tuovila, R. (2019). Projektimuistio, Leijonaverkot Oy. 
 
Turvallisuuskomitea. (2017) Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017.  

Haettu osoitteesta 
https://turvallisuuskomitea.fi/wpcontent/uploads/2018/02/YTS_2017_s
uomi.pdf  

 
Turvallisuuskomitea. (2019). Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019.  

Haettu osoitteesta https://turvallisuuskomitea.fi/suomen-
kyberturvallisuusstrategia-2019/ 
 

U.K. Cabinet Office. (2014). Expecting the unexpected: Business continuity in an 
uncertain world. Haettu osoitteesta 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/u
ploads/attachment_data/file/374657/expecting_the_unexpected_reviewe
d.pdf  

 
Valtionvarainministeriö (2012). VAHTI 2/2012 ICT-varautumisen vaatimukset. 

Haettu osoitteesta https://www.vahtiohje.fi/web/guest/2/2012-ict-
varautumisen-vaatimukset  

 
Valtionvarainministeriö (2013). VAHTI 5/2013 Päätelaitteiden tietoturvaohje. 

Haettu osoitteesta https://www.vahtiohje.fi/web/guest/5/2013-
paatelaitteiden-tietoturvaohje  

 
Valtionvarainministeriö (2013). Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten 

palveluiden järjestämisestä (1226/2013). Haettu osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2013/20131226 

 



84 

Valtionvarainministeriö (2015). Laki julkisen hallinnon 
turvallisuusverkkotoiminnasta (928/2019). Haettu osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190053 

 
Valtionvarainministeriö (2016). VAHTI 2/2016 Toiminnan jatkuvuuden hallinta. 

Haettu osoitteesta https://www.vahtiohje.fi/web/guest/vahti-2/2016 
 
Valtiovarainministeriö. (2019). Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon 

tieturvallisuuden kehittämisestä. Haettu osoitteesta 
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/7/2009-valtioneuvoston-
periaatepaatos-valtionhallinnon-tietoturvallisuuden-kehittamisesta 

 
Valtionvarainministeriö (2020). Julkisen hallinnon digitaalinen turvallisuus. Haettu 

osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162169/VM
_2020_23.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 
Viestintävirasto. (2017). Tietoturvan vuosi 2017 Viestintäviraston julkaisu 001/2018 

J. Haettu osoitteesta 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/
Tietoturvan-vuosi-2017.pdf  

 
Viestintävirasto. (2014) Määräys 54 Viestintäverkkojen ja palvelujen armistamisesta. 

Haettu osoitteesta 
https://www.traficom.fi/fi/search?q=Viestint%C3%A4verkkojen%20ja%
20palvelujen%20varmistamisesta#%7B%22query%22%3A%22Viestint%C3
%A4verkkojen%20ja%20palvelujen%20varmistamisesta%22%2C%22sort%
22%3A%7B%7D%2C%22limit%22%3A20%2C%22offset%22%3A0%2C%22
types%22%3A%7B%22s%C3%A4%C3%A4d%C3%B6ksetjam%C3%A4%C
3%A4r%C3%A4ykset%22%3A%22true%22%7D%7D  

 
Von Solms, R. & van Niekerk, J. (2013). From information security to cyber 

security. Computers & Security Volume 38, October 2013, Pages 97-102.  
 
Wikipedia. (2016, 20. syyskuuta). Suomen Erillisverkot. Haettu 23.1.2020 

osoitteesta. https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Erillisverkot  
 
Worstell, K. (2013). Governance and Internal Controls for Cutting Edge IT. IT 

Governance Publishing. 
 
 
 


