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ABSTRACT 

Ferreira, Janne 
Information management model and information security management system 
in IT outsourcing 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2020, 81 pp. 
Computing Science, Master’s Thesis  
Supervisor: Siponen, Mikko 

This thesis discusses of the requirements of Act on Information Management in 
Public Administration (Tiedonhallintalaki) and information security manage-
ment in the context of IT outsourcing. According to section 5 of the Act an au-
thority shall maintain an information management model which defines and de-
scribes the information management including information security in its oper-
ating environment. IT outsourcing has become more and more popular in Public 
organizations, but authorities cannot outsource their responsibilities to supervise 
the outsourced IT functions. Information security requirements engineering is 
the function to manage the information security level of the acquisition. This 
qualitative research utilized content analysis methodology and explored 20 IT 
outsourcing cases through their tender documents and information security re-
quirements. Goal of the research was to provide understanding on the relations 
between the Act on Information Management in Public Administration, infor-
mation security management and information security requirements in the con-
text of IT outsourcing.  Another interest was to find out which IT functions truly 
are outsourced by Finnish authorities. The material showed that outsourcing 
cases may include anything between workforce (consultants), information sys-
tems (software) and infrastructure (datacenter services, hardware). Information 
security requirements should always be based on the object of the acquisition 
instead of constant agreement templates. A metamodel of Information Security 
Management System (ISMS) in IT outsourcing was formed according to the re-
sults of the content analysis. The model includes the requirements of the section 
5 of the Act on Information Management in Public Administration. Also exam-
ples of the relations and applicability between ISO 27001 requirements, VAHTI 
requirements and the information management model are given. 

 

Keywords: Act on Information Management in Public Administration, IT out-
sourcing, information security requirements, security requirements, information 
management model 
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1 JOHDANTO 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (jatkossa tiedonhallintalaki) sekä siihen 
liittyvät lait astuivat voimaan 1.1.2020 (Valtiovarainministeriö, a). 
Tiedonhallintalain valmistelut tehtiin Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkiset 
palvelut -kärkihankkeeseen liittyen. Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva 
sääntely koottiin yleislakiin tavoitteena määritellä miten julkishallinnossa 
hallitaan tietoa sen koko elinkaaren ajan. Alun perin lakiin sisällytettäväksi 
suunniteltuja osa-alueita tippui lopullisesta säädöksestä pois, mutta 
tietoturvallisuusvaatimukset säilyivät. Uudistuksen tarkoituksena on 
viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukaisen hallinnan lisäksi niiden 
tietoturvallinen käsittely. (Eduskunta, 2019). 

Tiedonhallintalain täytäntöönpanoa on tuettu erilaisilla ohjeilla ja suosituk-
silla, jotka liittyvät mm. tiedonhallintamalliin, teknisten rajapintojen kuvaami-
seen ja tietoturvallisuuden toteuttamiseen (Valtiovarainministeriö, 2020b). Tie-
donhallintalain 13§:ssä säädetään viranomaisen vastuusta varmistaa hankinnois-
saan hankinnan kohteena olevan tietojärjestelmän tietoturvallisuus (Laki julkisen 
hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). Toisin sanoen viranomaisen ei itse vaa-
dita toteuttavan järjestelmän tietoturvakontrolleja, mutta viranomaisella on vas-
tuu varmistaa, että palveluntarjoajana toimiva organisaatio toteuttaa asianmu-
kaiset tekniset ja hallinnolliset tietoturvakontrollit tarjoamassaan palvelussa. 
Konkreettinen keino, jolla viranomainen voi vaikuttaa hankinnan tietoturvalli-
suusratkaisuihin on vaatimusten määrittely (Valtiovarainministeriö, 2020a). 
Myös tietoturvallisuudenhallintamalleilla (Information Security Management 
System, ISMS) ohjataan organisaatioiden tietoturvallisuustoimintaa. Tiedonhal-
lintamalli puolestaan on tiedonhallintoyksikössä toimivalta viranomaiselta vaa-
dittava kuvaus siitä, miten viranomainen on tiedonhallinnan järjestänyt 
(Valtioneuvosto, 2020b). Voisi helposti kuvitella, että palveluita hankittaessa do-
kumentointi voitaisiin sisällyttää tilattavaan palvelukokonaisuuteen. Tiedonhal-
lintamallin laadintaan ja ylläpitoon liittyvää vastuuta tiedonhallintayksikkö ei 
kuitenkaan voi ulkoistaa (Valtioneuvosto, 2020b). Tiedonhallintamalli tulisi olla 
laadittuna vuoden 2020 loppuun mennessä ja 1.1.2021 alkaen viranomaisen vas-
tuulla on tiedonhallintamallin ylläpito (Kuntaliitto, 2019). 



Olemassa olevissa ohjeissa vaatimusten määrittelyä on käsitelty melko pin-
tapuolisesti, eikä ohjeiden pohjalta saa hyvää yleiskäsitystä asiakokonaisuudesta, 
joka hankinnan vaatimusten määrittelyssä tulisi ymmärtää. Tämän pohjalta tun-
nistettiin tarve tutkia julkishallinnon toimijoiden IT-ulkoistuksiin liittyviä osa-
alueita ja niihin liittyviä turvallisuusnäkökulmia. Tiedonhallintamallissa tulee 
kuvata myös viranomaisen tiedonhallintaan liittyvät tietoturvallisuustoimenpi-
teet (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). Hankinnassa määritel-
lyt tietoturvallisuusvaatimukset ja niitä toteuttavat hallinnolliset ja tekniset tur-
vallisuuskontrollit voidaan katsoa hankinnan kohteen tietoturvallisuustoimen-
piteiksi, joten ne tulisi hankinnan toteutuessa huomioida myös tiedonhallinta-
mallissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli myös tuottaa ymmärrys tiedonhal-
lintamallin suhteesta hankinnan tietoturvallisuudenhallintaan.  

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi, jossa tutkimusaineis-
tona käytettiin 20 eri julkisen IT-hankinnan hankinta-asiakirjoja vuosilta 2018–
2020. Saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista valittiin aineistoon sellaiset koko-
naisuudet, joiden dokumentaatio sisälsi sekä kuvauksen hankinnan kohteesta 
että hankinnan tietoturvallisuusvaatimuksista. Jos edes toinen em. kuvauksista 
puuttui, hankinta hylättiin aineistosta. Hankinnan kohteen kuvaus oli oleellinen 
dokumentti hankinnan laajuuden ja sisällön ymmärtämiseksi. Ymmärrettävästi 
esimerkiksi konesalipalveluihin ja sovelluskehitykseen kohdistuu toisiinsa ver-
rattuna hyvin erityyppisiä tietoturvavaatimuksia. Toisaalta tarkoituksena oli 
myös kartoittaa, mitä IT-toiminnan osa-alueita julkishallinnossa yleensä ulkois-
tetaan. Aineiston analyysin pohjalta voidaan todeta, että kaikkia. 20 tarkastel-
tuun hankintaan sisältyi   hankinnan kohteita aina asiantuntijatiimistä lähes kai-
ken kattavaan IT-kokonaisulkoistukseen. Myös mm. sovelluskehitys-, tietolii-
kenne- sekä tietoturvapalvelut olivat aineistossa edustettuina. Tarkasteltavien 
organisaatioiden osalta saatiin aineistoon myös monipuolinen otanta ja hankki-
vissa organisaatioissa oli edustettuina mm. useita virastoja, kunta, ministeriö 
sekä liikenteen, rahoituksen ja viestinnän alueilla toimivia julkisen sektorin orga-
nisaatioita. 

Hankintojen tietoturvallisuusvaatimukset käytiin läpi iteroiden. Ensimmäi-
sessä läpikäynnissä kustakin hankinnasta tunnistettiin suuremmat vaatimusko-
konaisuudet otsikkotasolla, kuten esimerkiksi sovelluskehityksen tietoturvavaa-
timukset ja tietoaineistoihin liittyvät tietoturvavaatimukset. Näiden kokonai-
suuksien pohjalta muodostettiin tietoturvavaatimuksille luokkia yhdistämällä si-
sällöltään samankaltaisia tai samaa asiaa eri termein käsitteleviä kokonaisuuksia. 
Esimerkiksi tietoturvapoikkeamia havaittiin eri hankinnoissa kutsuttavan myös 
tietoturvahäiriöiksi tai tietoturvaloukkauksiksi ja kaikki näihin liittyvät vaati-
mukset koottiin yhden luokan sisälle, joka nimettiin yleisimmin käytössä havai-
tun termin tietoturvapoikkeama mukaan. Myös henkilötietojen käsittelyyn liittyvät 
vaatimukset tunnistettiin liittyvän tietosuojaan ja näihin kohdistuvat vaatimuk-
set yhdistettiin yhdeksi luokaksi. Luokittelun pohjalta saatiin kuvattua 51 luok-
kaa alakäsitteineen, joita yhdistelemällä saatiin supistettua luokkien määrä 
26:een. Luokkien pohjalta käytiin läpi hankinta kerrallaan yksilöidyt vaatimuk-



set, jotka sijoitettiin nimettyihin luokkiin. Luokkia kuvatessa suoritettiin uusi kir-
jallisuuskatsaus, jossa pyrittiin tunnistamaan luokkaan liittyviä yleispiirteitä, 
suosituksia sekä mahdollisesti aineistossa huomiotta jääneitä vaatimuksia. 

Aineiston analyysin pohjalta tunnistettiin IT-ulkoistuksiin liittyviä osa-
alueita, jotka ovat sidoksissa hankinnan kohteeseen. Hankintaan liittyviä 
käsitteitä verrattiin ENISAn tietoturvallisuudenhallintamallin viitekehykseen, 
johon sijoitettiin hankintaan liittyvät dokumentointitarpeet. Tuloksena syntyi 
viitekehys julkisen hankinnan tietoturvallisuudenhallintamallista, joka sisältää 
tiedonhallintamallilta vaadittavat kuvaukset tietoturvallisuustoimenpiteistä. 
Tiedonhallintalain 5§:n mukaan ”Suunniteltaessa tiedonhallintamallin sisältöön vai-
kuttavia olennaisia hallinnollisia uudistuksia ja tietojärjestelmien käyttöönottoa tiedon-
hallintayksikössä on arvioitava näihin kohdistuvat muutokset ja niiden vaikutukset suh-
teessa tiedonhallinnan vastuisiin, 4 luvussa säädettyihin tietoturvallisuusvaatimuksiin 
ja -toimenpiteisiin…” (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). Han-
kintakohtainen tietoturvallisuuden hallintamalli auttaa hankinnan kohteen tieto-
turvavaatimusten nykytilan sekä muutostarpeen arvioinnissa, kun olennaisten 
uudistusten ollessa ajankohtaisia ei tarvitse tehdä erillistä selvitystyötä tietotur-
vallisuuden toteutuksesta hankinnan kohteessa.  



2 TAUSTA JA TEOREETTINEN KEHYS 

Tietoturvallisuuden käsitteistä ja standardeista on kehittynyt monimutkainen 
verkosto (Freeman 2007). Tässä luvussa esitellään tutkimuksen ja sen ymmärtä-
misen kannalta keskeisimmät käsitteet ja niiden määritelmät. Tausta-aineistossa 
on käytetty pääasiallisesti sekä tieteellisistä tietokannoista löytyviä tutkimusjul-
kaisuja, että julkishallinnon organisaatioiden verkkomateriaaleja. Käsitteiden 
määrittelyn osalta aineistossa on tukeuduttu myös kansainvälisiin standardeihin. 
Suomalaisten julkishallinnon toimijoiden verkossa julkaisemien ohjeiden, tiedot-
teiden ja muiden materiaalien käyttö on perusteltua ottaen huomioon tutkimuk-
sen sidonnaisuuden kansalliseen lainsäädäntöön ja sen ymmärtämiseen sekä tul-
kintaan. Kansainvälisten standardien käyttäminen tietoturvallisuuden hallinnan 
käsitteiden määrittelyssä on myös perusteltua, sillä standardit ovat alalla ylei-
sesti hyväksyttyjä määritelmiä toimintatavoista ja usein sisältävät myös aihee-
seen liittyvää sanastoa määritelmineen. 

Ensimmäisenä käsitteenä käydään läpi tietoturvallisuuden hallintamallit, 
joiden käyttöä on tässä tutkimuksessa tarkoitus soveltaa yksittäisen hankinnan 
puitteissa. Toisena aiheena käsitellään tiedonhallintalaki ja sen vaatimukset vi-
ranomaisille, jotka hankkivat IT-palveluja ulkoisilta palveluntarjoajilta. Ymmär-
tääksemme syitä ja motiiveja IT-ulkoistusten taustalla, tutustutaan tutkimuk-
sessa myös yleisesti IT-ulkoistamiseen liittyvään teoriaan ja ulkoistamiseen liit-
tyviin käsitteisiin. Viimeisenä käsitteenä teoriaosuudessa on tietoturvallisuus-
vaatimukset, joiden yhteydessä tarkastellaan vaatimusten käyttämistä sekä vaa-
timuksiin liittyviä ohjeita ja keskeisimpiä vaatimuslähteitä. Vaatimusten ymmär-
täminen konseptitasolla on tämän tutkimuksen kontekstissa tärkeää, sillä han-
kintavaiheessa hankkivan organisaation näkökulmasta tietoturvallisuuden hal-
linta toteutuu vaatimusten hallinnan kautta. 

2.1 Aikaisempi tutkimus 

Tiedonhallintalaki on suhteellisen uusi säädös, joka on astunut voimaan 
vasta samana vuonna kuin tämä opinnäytetyö on kirjoitettu. Kuitenkin aiheeseen 
liittyviä opinnäytetöitä on jo löydettävissä verkosta. Lähimpänä tämän tutki-
muksen aihetta on Riina Aaltosen toukokuussa 2020 julkaistu ylemmän ammat-
tikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Information Security Requirements in Public 
IT Procurements: Effect of Act on Information Management in Public Administration 
on Requirements, jossa tutkimuksen aiheena oli tiedonhallintalaista johtuvat muu-
tosvaikutukset IT-hankintojen tietoturvavaatimuksiin. Aaltosen tutkimuksessa 
sisällönanalyysin kohteena olivat lainsäädäntöön liittyvät asiakirjat, kuten lait ja 
lainsäädännön valmisteluun liittyvät asiakirjat. Myös muita tiedonhallintalakiin 
liittyviä opinnäytetöitä oli löydettävissä, mutta Aaltosen työ oli ainoa tietoturval-



lisuuden näkökulmaan keskittyvä. Esimerkiksi Piija Huhtalan ylemmän ammat-
tikorkeakoulutukinnon opinnäytetyö Tiedonhallintalain tiedonhallintamallin vaati-
musten toteutuminen kuntaorganisaatiossa tarkasteli tiedonhallintamallin laadintaa 
kokonaisuutena.  

IT-ulkoistuksista globaalisti on tehty paljon tutkimuksia, ja useita näihin 
liittyviä tieteellisiä julkaisuja on käytetty tämän tutkimuksen teoreettisen viiteke-
hyksen rakentamisessa. Vaatimusten ja tietoturvallisuuden hallintamallien sekä 
standardien osalta myös kotimaisia tutkimuksia on saatavilla runsaasti. Näistä 
useat ovat tämän pro gradu tutkielman ohjaajan Mikko Siposen tutkimuksia, 
jotka tukivat tämän tutkielman rakentumista ja loivat suuntaviivoja työssä an-
nettaville parannusehdotuksille. 

Nykyisessä tietojärjestelmien turvallisuuteen liittyvässä tutkimuksessa uu-
sien teorioiden ja mallien esitteleminen on suosittua. Tietojärjestelmätieteelli-
sessä tutkimuksessa on ollut pitkään vallalla tutkimuksen malli, jossa tunniste-
taan ongelma, tarjotaan siihen ratkaisua uusien teorioiden tai mallien muodossa 
ja esitetään empiirisiä todisteita tutkimuksen ja sen tulosten tueksi. Toisin sanoen 
tutkimusten teorioita tai malleja ei yritetä osoittaa paremmiksi, kuin jo olemassa 
olevat ratkaisut. Tämän seurauksena tutkimusten tulokset kilpailevat lähinnä it-
seään vastaan, eivätkä tutkimukset tuota ns. parhaita käytänteitä. Tieteenharjoit-
tajat helposti turvautuvat kokemusperäiseen raportointiin, kun tavoitteena on 
kehittää tietoturvallisuuden hallintaa. Jotta tutkimukset johtaisivat uusiin käy-
täntöihin, tulisi niiden tarjoamien teorioiden ja mallien tarjota merkittävästi 
parempia vaikutuksia kuin olemassa olevilla käytänteillä saadaan aikaan. 
(Siponen & Baskerville, 2018). Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena koota yhteen 
IT-hankintojen tietoturvallisuusvaatimuksiin liittyvät kokonaisuudet, jotka 
nykyisellään sijaitsevat erittäin hajallaan useissa eri ohjeissa. Toisaalta 
tavoitteena on myös tunnistaa millaisia hankintoja julkishallinnossa 
todellisuudessa harjoitetaan ja arvioida käytössä olevien vaatimusmäärittelyjen 
ja ohjeiden soveltuvuutta hankintoihin.  

2.2 Tietoturvallisuuden hallintamallit  

Varhaisimmat turvallisen tietojärjestelmäsuunnittelun menetelmät olivat 
erilaisia tarkistuslistoja. Tarkistuslistojen seurauksena syntyivät 
tietoturvastandardit. Näiden kahden erona on kuitenkin se, että standardit 
pyrkivät tarjoamaan kansainvälisiä ja yleispäteviä turvallisuusvaatimuksia, kun 
taas tarkistuslistoissa painottuvat tapauskohtaiset tarpeet. Toisin sanoen 
tarkistuslistalla olevia kontrolleja ei tule toteuttaa itseisarvoisesti vain sen vuoksi 
että ne ovat mukana listalla.  (Siponen 2006b). 

Tietoturvallisuuden hallinnan standardit ovat yksi laajimmin käytetyistä 
turvallisuudenhallinnan menetelmistä ja ne voivat olla joko teknologia- tai johta-
mispainotteisia (Hsu, 2009). Tässä tutkimuksessa keskitytään 
johtamispainotteisiin standardeihin. Johtamispainotteisten standardien 
tarkoituksena on varmistaa hyvät johtamiskäytännöt organisaatioissa. 



Tietojärjestelmäturvallisuuden tutkimuksen saralla on tunnistettu standardien ja 
sertifiointien merkitys, mutta niiden käytännön toteutuksesta ei juuri löydy 
tutkimuksia  (Hsu, 2009). Vaikka ISO 27001 on kansainvälisesti tunettu 
tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien standardi, on senkin tarjoama tuki 
järjestelmien kehittämiselle ja dokumentoinnille vähäistä (Beckers, Côté, 
Faßbender, Heisel & Hofbauer 2013). 

Palveluntoimittajat tarjoavat usein erilaisia teknisiä ratkaisuja tietoturvalli-
suuden toteuttamiseksi. Jotta tekniset kontrollit olisivat organisaation tarpeen 
mukaisia, tulisi niiden implementointi suunnitella huolella. Tähän tarkoitukseen 
on kehitetty useita erilaisia suunnittelumenetelmiä. (Siponen, 2006b). Kuitenkin 
vain vähän tiedetään niistä käytännön ratkaisuista, joilla organisaatiot tuovat 
standardien ja muun kirjallisuuden kuvaamat parhaat käytännöt todelliseen 
toimintaan (Niemimaa & Niemimaa, 2017). 

Siposen & Willisonin (2009) mukaan on tarve selvittää mitä 
turvallisuustekniikoita ja menetelmiä on käytössä ja mitkä ovat niiden todelliset 
vaikutukset ja heikkoudet. Toisaalta myös johtajien ja käyttäjien näkökulmasta 
tapahtuvalle arvioinnille siitä, mitkä ovat määrämuotoisten vaatimusten hyötyjä 
ja mahdollisia haittoja, nähdään tarvetta. Ohjeet tulisi muodostaa siten, että niistä 
on hyötyä käyttäjille. Ohjeiden soveltamisen ala tulisi arvioida tapauskohtaisesti 
ja mahdolliset löydökset vertaisarvioida. Esimerkissä on kaksi aluetta, 
vaatimustenmukaisuus tietoturvapolitiikkaa ja muita ohjeita vasten, sekä 
riskienarviointi. (Siponen & Willison, 2009). 

Tietoturvallisuuden hallinnan standardeilla on yksi selkeä heikkous, ne 
keskittyvät varmistamaan, että tiettyjä turvallisuustoimenpiteitä on otettu 
käyttöön, mutta eivät anna käytännön ohjeita vaatimusten toteuttamiseen 
(Siponen, 2006a). Standardit pyrkivät kokoamaan toimialan parhaat käytännöt, 
mutta tarkastuslistoista poiketen ne pyrkivät kuvaamaan kansainvälisiä, 
ulkoisista vaatimuslähteistä vapaita ja yleispäteviä vaatimuksia. Toinen 
merkittävä ero tarkastuslistojen ja standardien välillä on niiden esitystapa. Kun 
tarkastuslistoissa käydään vaatimuksia läpi kysymysten muodossa rasti ruutuun 
periaatteella, standardeissa esitetään vaatimuksia yleisesti käskyinä tai 
tavoitteina.  Tarkistuslistoille tyypillistä on, että ne on jaettu eri osa-alueisiin, 
esimerkiksi fyysisen turvallisuuden vaatimukset muodostavat oman 
kokonaisuutensa joka koostuu useista samaan aiheeseen liittyvistä kysymyksistä.  
(Siponen, 2005a). 

Merkitsevää ei ole se, että jokin vaatimus on toteutettu, vaan se kuinka 
hyvin vaatimus on toteutettu.  (Siponen, 2006a). Voidaan siis karrikoiden sanoa, 
että turvallisuusvaatimuksia voidaan toteuttaa joko turvallisuuden tai 
vaatimustenmukaisuuden vuoksi. Vaatimustenmukaisuuden lähtökohdasta 
riittää, kun täytetään vaatimuksessa kuvattu muodollinen vaatimus millä 
hyvänsä keinolla, joka sopii vaatimuksen sanamuodon raameihin. 
Turvallisuuden näkökulmasta taas valitaan käyttötarkoitukseen asianmukaisesti 
soveltuva keino, joka perustuu suojattavaan kohteeseen ja sen kriittisyyteen. 
Käytännön esimerkki vaatimustenmukaisuuden sanamuodoilla kikkailusta 
voidaan ottaa VAHTI-ohjeesta 2/2013 Toimitilojen tietoturvaohje. Ohjeessa 



sanotaan tietojen ja asiakirjojen säilytyksen osalta,  että suojaustason IV tietoa 
voidaan säilyttää lukitussa kaapissa tai laatikossa, kun tila on muuten riittävästi valvottu 
(Valtiovarainministeriö, 2013). Ohjeessa ei siis tarkasti määritellä, minkä 
tasoisella lukituksella tietoaineistot tulisi suojata, vaan sanamuodon puitteissa 
lähikaupan halvin riippulukko muovisen laatikon kannessa riittää täyttämään 
muotovaatimuksen. Tietoturvallisuuden lähtökohdasta organisaatiossa 
sijoitettaisiin tietoaineistot kaappiin, joka ainakin merkittävästi hidastaisi 
luvatonta tietoihin pääsyä, vaikka ymmärettävästi vaatimuksen toteuttamisesta 
aiheutuisi tällöin mahdollisia lisäkustannuksia organisaatiolle. Myös Siposen 
(Siponen 2006a) mukaan vaatimusten täyttäminen kiinnittämättä huomiota 
niiden tarkoitukseen johtaa valheelliseen turvallisuudentunteeseen.  

Periaatteet, joita tietoturvallisuuden hallinnan standardeissa tarjotaan ovat 
abstrakteja ja yksinkertaistettuja, eivätkä tarjoa käytännön neuvoja vaatimusten 
toteuttamiseksi   (Siponen, 2006a). Tiedonhallintalain suosituskortti 
tietoturvallisuudesta hankinnoissa ohjeistaa käyttämään auditointikriteeristönä 
juuri kyseisen hankinnan vaatimusluetteloa ja muita kyseisen hankinnan 
sopimusdokumentteja, joiden pohjalta voidaan koostaa yksityiskohtaisempi 
tarkistuslista tai auditointimalli sekä vaatimuskohtaiset tulkintaohjeet  
(Lausuntopalvelu.fi, 2019). 

Itsestään selvien vaatimusten, kuten organisaatiolla pitää olla 
tietoturvapolitiikka, tai ylätason tavotteiden kuten käyttäjien pitää noudattaa 
tietoturvaohjeita, sijasta hyödyllisempää olisi tarjota käytännön ohjeita ja 
kokemukseen perustuvia soveltamiskeinoja vaatimusten toteuttamiseen. Asiaa 
voisi lähestyä esimerkiksi tapaus- tai toimintatutkimusten kautta, joissa 
pyrittäisiin selvittämään millä käytännön toimenpiteillä tietoturvastandardien 
vaatimuksia on organisaatioissa pyritty toteuttamaan.  (Siponen, 2006a). 

Tietojärjestelmien käytön laajentuminen on lisännyt myös 
tietojärjestelmäturvallisuuden merkitystä (Siponen, 2005a). Moderni yhteiskunta 
on entistä enemmän riippuvainen tietokoneista ja globaaleista tietoverkoista. 
Tällaisessa yhteiskunnassa tietoturvapoikkeamat eivät aiheuta pelkästään 
taloudellisia menetyksiä organisaatioille, vaan ne voivat vaikuttaa dramaattisesti 
myös yksittäisten käyttäjien hyvinvointiin esimerkiksi henkilötietojen, kuten 
terveys- tai pankkitietojen, vuotaessa. (Siponen 2005b). 

2.3 Tiedonhallintalaki  

Tässä luvussa kuvataan tiedonhallintalain vaatimukset ja säädöksen keskeinen 
terminologia siltä osin, kuin se liittyy IT-hankinnan tietoturvallisuusvaatimuk-
siin. Tietoturvallisuudella suojattavat kohteet ovat tiedonhallintalain terminolo-
gian mukaisesti tietovarantoja, jotka määritellään lain 2§:ssä seuraavasti: laissa 
tarkoitetaan tietovarannolla viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa 
käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien 
avulla tai manuaalisesti (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). 



2.3.1 Tiedonhallintayksikkö 

Tiedonhallintayksiköllä tarkoitetaan viranomaista, jonka tehtäviin kuuluu tie-
donhallintalain vaatimusten mukainen tiedonhallinta. Toisaalta soveltamisala 
kattaa myös yksityiset henkilöt ja yhteisöt niissä tilanteissa, joissa nämä hoitavat 
julkisia hallintotehtäviä tai käyttävät julkista valtaa. (Kuntaliitto, 2019). 

 
Tiedonhallintalain 4 §:n 1 momentin mukaan tiedonhallintayksikköjä ovat 
1. valtion virastot ja laitokset, 
2. tuomioistuimet ja valitusasioita käsittelemään perustetut lautakunnat, 
3. eduskunnan virastot, 
4. valtion liikelaitokset, 
5. kunnat, 
6. kuntayhtymät, 
7. itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja 
8. yliopistolaissa tarkoitetut yliopistot sekä ammattikorkeakoululaissa 
tarkoitetut ammattikorkeakoulut. 

(Valtioneuvosto, 2020b). 

2.3.2 Tiedonhallintamalli 

Tiedonhallintalain mukaan tiedonhallintayksiköllä on velvollisuus laatia tiedon-
hallintamalli sekä ylläpitää sitä. Käytännössä tiedonhallintamallissa kuvataan, 
miten tiedonhallinta toteutetaan kyseisen yksikön tehtäviä hoidettaessa.  
(Valtioneuvosto, 2020b). Tiedonhallintamallilla tavoitellaan monia hyötyjä, 
mutta tämän tutkimuksen kontekstissa riittää mainittavaksi, että yksi niistä on 
tietoturvallisuuden ylläpitäminen. Koska mallissa huomioidaan tiedon koko 
elinkaari, on siitä hyötyä myös uusien digitaalisten palveluiden käyttöön liitty-
vien riskien hallinnassa (Valtioneuvosto, 2020b). Uusien palveluiden riskien tun-
nistamisen osalta tiedonhallintamallin voidaan katsoa olevan hyödyllinen työ-
kalu myös IT-ulkoistamiseen liittyvien riskien tunnistamisessa ja niiden pohjalta 
määriteltävien turvallisuusvaatimusten luomisessa. 

Seuraavassa kuvassa (Kuvio 1) esitetään tiedonhallintalakiin liittyvät suo-
situkset kokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tieto-
turvallisuuteen liittyviä suosituksia, eli vasemmassa alakulmassa kuvattua osa-
kokonaisuutta, johon sisältyvät elinkaaren huomioiminen, vahingoilta suojaami-
nen, lokitietojen kerääminen, tietoturvallisuus hankinnoissa ja riskienhallinta. 

 



 
 

KUVIO 1 Tiedonhallintalakiin liittyvien ensivaiheen tiedonhallinnan suositusten muodos-
tama kokonaisuus (Valtioneuvosto, 2020b). 

Huomioitavaa on, että tiedonhallintamallin ylläpitoa ei lain mukaan voi ulkois-
taa yksityiselle taholle (Valtioneuvosto, 2020b), joten viranomainen vastaa yllä-
pidosta myös siltä osin kuin malli käsittelee ulkoistettuja IT-toimintoja. Suositel-
tavaa kuitenkin on, että ulkoista palveluntarjoajaa käytettäisiin avuksi ja laadit-
taisiin ulkoistettujen toimintojen kuvaukset yhteistyössä tilaajan ja toimittajan 
kanssa. Toimittajalla lähtökohtaisesti on parempi asiantuntemus omista tuotteis-
taan ja niihin liittyvistä palveluprosesseista.  

2.3.3 Tietoturvallisuus 

Tiedonhallintalain 13§ säädetään tiedonhallintayksikön tietoaineistojen ja 
tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta. Tämän tutkimuksen kannalta keskeistä 
on, että viranomaisen velvollisuus varmistua tietoturvallisuudesta kattaa tiedon 
koko elinkaaren ja että viranomainen on velvollinen suorittamaan riskienarvi-
oinnin, jonka pohjalta tietojenkäsittelyyn liittyvät turvallisuustoimenpiteet tulee 
toteuttaa. Samasta pykälästä löytyy myös tämän tutkimuksen kannalta keskeisin 
vaatimus, eli viranomaisen velvoite varmistaa hankinnoissaan, että tietojärjestel-
mään on toteutettu asianmukaiset tietoturvakontrollit (Laki julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta 906/2019).  

Oikeusministeriön ylläpitämästä ja tuottamasta Lausunto.fi-
verkkopalvelusta löytyy useita ohjekortteja tiedonhallintalain tulkintaan liittyen 
(Lausuntopalvelu.fi, 2019). Liitteestä 3 löytyy kortti Suositukset 



tietoturvallisuudesta, jossa on kuvattu tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset. 
Hankintojen tietoturvavaatimuksiin tulisi sisällyttää liitteessä kuvattujen 
vähimmäisvaatimusten lisäksi myös mahdolliset muut hankintaan soveltuvat 
vaatimukset jotka on tunnistettu hankintakohtaisessa riskienarvioinnissa  
(Valtioneuvosto, 2020a, Valtiovarainministeriö, 2020a).  

Koska tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset tulee toteuttaa myös 
hankinnoissa (Valtioneuvosto, 2020b), seuraa tästä myös vaatimuksia 
toteuttavien tietoturvallisuustoimenpiteiden dokumentointitarve 
tiedonhallintamalliin. Toisin sanoen tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia 
toteuttavat käytännön ratkaisut tulisi kuvata viranomaisen tiedonhallintamalliin 
jokaisen hankinnan yhteydessä. Tiedonhallintamalliin liittyvä 
muutostenarviointi huomioiden silloin kun hankinnan 
tietoturvallisuusratkaisuissa tapahtuu muutoksia, tulisi myös 
tiedonhallintamallin sisältämiä tietoturvallisuuden kuvauksia päivittää. 

2.3.4 Turvallisuus 

Käytännössä turvallisuustyö Suomessa jakautuu useisiin sektoreihin, kuten 
työturvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen ja tietoturvallisuuteen. Osaltaan 
turvallisuuden osa-alueiden eriytyminen johtuu niihin liittyvän sääntelyn ha-
jaantumisesta eri ministeriöiden alaisuuteen. Organisaation toiminta ja sille omi-
naiset riskit saattavat ohjata organisaation yritysturvallisuuden painopistettä esi-
merkiksi tietoturvallisuuden suuntaan. Kuitenkin kokonaisvaltaisen yritystur-
vallisuuden toteuttamiseksi on kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet huomioi-
tava (Lanne, 2007). Osassa aineistossa tarkastelluista hankinnoista olikin 
havaittavissa käytössä käsite turvallisuus sen sijaan, että vaatimukset olisi 
kohdistettu nimenomaisesti tietoturvallisuuden osa-alueelle. Kirjallisuudessa 
esiintyvät yleisesti sekä termit turvallisuuspolitiikka että tietoturvapolitiikka. 
Jotkut kirjoittajat käyttävät termejä rinnakkaisina vaihtoehtoina samalle asialle, 
kun taas toiset korostavat näiden kahden keskinäisiä eroja. (Paananen, Lapke, & 
Siponen, 2020). Tässä tutkimuksessa turvallisuus ymmärretään laajempana 
kokonaisturvallisuuden käsitteenä, joka sisältää myös tietoturvallisuuden. 

2.4 VAHTI-ohjeet 

Jo kumoutunut Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa 
(Tietoturvallisuusasetus) kuvasi vaatimukset kansallista suojattavaa tietoa sisäl-
täville järjestelmille. Tietoturvallisuusasetus kumoutui 1.1.2020 tiedonhallinta-
lain astuttua voimaan. Valtiovarainministeriön asettaman Valtionhallinnon tie-
toturvallisuuden johtoryhmän VAHTI-ohjeet on aikanaan annettu tietoturva-
asetuksen toimeenpanon ohjaamiseksi ja vaatimusten täyttämiseksi. 
(Kyberturvallisuuskeskus, 2016). VAHTI-ohjeilla on kuitenkin vakiintunut paik-



kansa julkishallinnon toimijoiden tietoturvallisuuden hallinnassa ja VAHTI-oh-
jeisiin perustuvia vaatimuksia oli löydettävissä myös myöhemmin esiteltävästä 
tutkimusaineistosta runsaasti. 

VAHTI-ohje 3/2012 antaa ohjeita IT-hankintojen kilpailuttamiseen ja 
hankintaan liityvien tietoturvavaatimusten määrittelyyn. Hankinta-asiakirjojen 
tulisi sisältää hankinnan tietoturvatasovaatimukset, varautumisen vaatimukset, 
yleiset tietoturvavaatimukset sekä niin sanotut substanssitietoturvavaatimukset, 
jotka ovat sovellettavissa ainoastaan tietyn tyyppiseen palveluun. 
(Valtiovarainministeriö, 2012b). 

Tietoturvatasovaatimukset ja ICT-varautumisen vaatimukset ovat valtion-
hallinnossa saatavissa muodossa, jossa ne ovat liittävissä hankinta-asiakirjojen 
tietoturvallisuusvaatimuksiin. VAHTI-ohjeessa kuitenkin korostetaan, että vaa-
timuksia ei tule ottaa mukaan sellaisenaan, vaan ne on käytävä läpi ja räätälöi-
tävä hankinnan kohteeseen. Vaatimuksia ei myöskään pidä kohdistaa palvelun-
tarjoajaan, vaan hankinnan kohteena olevaan palveluun tai järjestelmään. 
(Valtiovarainministeriö, 2012b). Joissakin tapauksissa on mahdollisuus, että 
palvelua tarjoava taho ei toimintaansa liittyvistä erityispiirteistä johtuen voi 
toteuttaa yksittäisiä tietoturvatasovaatimuksia. Näissä tilanteissa voidaan 
käyttää korvaavia menettelyjä, joilla alkuperäisellä vaatimuksella tavoiteltu 
tietoturvan taso saavutetaan. Lakisääteisten vaatimusten korvaaminen 
vaihtoehtoisilla toteutuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista. Käytännössä 
palvelua tarjoavan organisaation tulee perustella ja hyväksyttää vaihtoehtoiset 
menettelyt tilaajalla.  (Valtiovarainministeriö, 2010). 

Edellä mainittujen lisäksi valtionhallinnossa on saatavissa listaus yleisistä 
tietoturvavaatimuksista, joiden liittäminen lähes jokaiseen hankintaan on suosi-
teltavaa, koska niiden puuttuminen saattaa aiheuttaa ongelmia, kustannuksia tai 
jopa molempia. Ainoa näiden vaatimusten liittämiseen kohdistuva vaatimus on, 
että molempien osapuolten on ne ymmärrettävä ja hyväksyttävä.  
(Valtiovarainministeriö, 2012b). 

Substanssitietoturvavaatimukset ovat sovellettavissa vain tietyn tyyppi-
seen hankintaan, joten niiden osalta ei ole mahdollista antaa yleisiä valmiita vaa-
timuksia. Substanssivaatimukset tulee aina räätälöidä yksilöllisesti jokaiseen 
hankintaan. Mikäli palvelun tuotantoon liittyy ylläpitoa ja hallintaa ulkomailta 
käsin, tulee hankkivan organisaation huolehtia siitä, että palveluntarjoajalla on 
kyky tarjota tarvittavat palvelut Suomesta käsin niissä tilanteissa, kun kansain-
väliset tietoliikenneyhteydet eivät ole käytettävissä. Ulkomailta tuotettavien pal-
veluiden osalta on myös varmistettava, että tuotantoon osallistuvalla henkilös-
töllä on riittävä kielitaito. Riskiarvion perusteella on myös mahdollista päätyä 
vaatimukseen, että palvelut on pakko tuottaa ainoastaan Suomesta eikä niitä 
voida siirtää valtakunnan rajojen ulkopuolelle. Hankinnan elinkaareen liittyvät 
myös vaatimukset tietoturvallisuuden osa-alueista, joiden tulee olla toteutettuna 
jo ennen palvelun hyväksyntää ja tuotantoon siirtoa. (Valtiovarainministeriö, 
2012b). 



2.5 Valtionhallinnon turvallisuussopimusmalli 

Valtion hallinnon tietoturvallisuussopimuksen mallipohjan käyttöohjeessa 
mainitaan, että valtionhallinnon organisaatioiden hankinnoissa  
tietoturvavaatimuksina käytetään yleisesti valtion tieto- ja viestintekniikkalaitos 
Valtorin ylläpitämää vaatimusluetteloa (Valtiovarainministeriön asettama 
Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI), 2018). Käyttöohjeen 
mukaan vaatimukset tulisi jokaisessa hankinnassa valita siten että ne soveltuvat 
hankinnan kohteeseen.  (Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon 
tietoturvallisuuden johtoryhmä (VAHTI), 2019). Tämän ohjeen kanssa osittain 
ristiriitainen asiakirjamalli on aineistossa esiintynyt vaatimuspohja, jossa 
vaatimussarakeiden vieressä kuvataan jokaisen vaatimuksen osalta vaatimuksen 
soveltamisala. Soveltamisaloja on kaksi, osaa vaatimuksista sovelletaan 
ainoastaan asiantuntijahankintoihin ja toinen tyyppi kattaa kaikki hankinnat, 
joissa toimitukseen sisältyy asiantuntijatyön sijasta tai lisäksi mitä tahansa muita 
palveluja tai tuotteita, kuten esimerkiksi tietojärjestelmiä tai 
infrastruktuuripalveluja. Kyseisen vaatimusliitteen osalta jätetään 
palveluntarjoajan vastuulle tunnistaa, kumpaa hankintatyyppiä tarjottava 
palvelukokonaisuus edustaa.  

Valtionhallinnon hankinnoissa kaikki tietoturvavaatimukset tulee kirjata 
tarjouspyyntövaiheessa tarjouspyynnön liitteinä oleviin sopimuksiin 
tarjouspyynnön palveluvaatimuksiin. Yleisten JIT-ehtojen lisäksi vaatimusten 
kuvaamisessa voidaan käyttää apuna valtionhallinnon turvallisuussopimuksen 
mallipohjaa. Turvallisuussopimus suositellaan tehtäväksi lähes kaikissa ICT-
hankinnoissa. Ainoastaan niissä hankinnoissa, joissa ei käsitellä arkaluontoisia 
tietoja tulisi tietoturvavaatimukset sisällyttää pääsopimukseen. 
(Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden 
johtoryhmä (VAHTI), 2019). Turvallisuussopimusmallista on tunnistettavissa 
seuraavat seitsemän turvallisuuteen liittyvää otsikkoa : 

 
1. Luottamuksellisuus ja salassapito 
2. Pääsy tiloihin 
3. Pääsy järjestelmiin ja tietoihin 
4. Turvallisuusselvitykset 
5. Tietoturvallisuus 
6. Alihankkijat 
7. Tarkastukset ja raportointi 

(Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden 
johtoryhmä (VAHTI), 2018). 



2.6 IT-ulkoistukset organisaatioissa 

Ulkoistaminen on jo pitkään ollut yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminnan alu-
eista globaalisti tarkasteltuna (Sloper, 2004). Samaan aikaan informaatioteknolo-
gian lisääntyminen on aiheuttanut tietoturvariskien yleistymisen (Harrison & 
Jürjens 2017). Ulkoistamisessa on usein puhtaasti kysymys kustannusten väli-
sestä päätöksenteosta ja tavoitteena on maksimoida ulkoistavan organisaation 
kannattavuus (Boardman,  Liu, Berger, Zeng & Gerstenfeld, 2008). Kautta histo-
rian yksinkertaisia toimintoja on ulkoistettu sijainteihin, jossa niiden tuottaminen 
on edullisempaa kuin emämaassa. 2000-luvulla myös tietointensiiviset ja erittäin 
korkeaa osaamista vaativat asiantuntijatehtävät ovat enemmissä määrin alkaneet 
siirtymään alhaisten työvoimakustannusten maihin.  (Hameri & Tunkelo, 2009). 
Suomen valtionhallinnossa tietohallintotehtävien kasvava ulkoistamistrendi on 
ollut havaittavissa jo vuosituhannen vaihteessa (Valtiovarainministeriö, 2003). 
IT-ulkoistaminen on strateginen päätös, joka mahdollistaa ulkoistavan organi-
saation keskittymisen omaan ydinosaamiseensa (Goldberg, Kieninger, Satzger & 
Fromm, 2017). Ulkoistamisen suosiota voidaan selittää myös osaajapulalla ja 
informaatioteknologian nopealla kehityksellä  (Sloper, 2004). Globaalisti 
tarkasteltuna työpaikkojen siirtyminen ja alueellinen keskittyminen muuttaa 
työelämää ja tietotyön ostaminen kehittyvistä valtioista voi tarjota 
kustannusnäkökulmasta selkeää kilpailuetua  (Sameer, Deivasigamani, & Omer, 
2010). 

ISO 22300 standardissa ulkoistaminen on määritelty järjestelyksi, jossa ul-
koistava organisaatio antaa osan toiminnoistaan tai prosesseistaan toisen organi-
saation suoritettavaksi. Standardissa kuitenkin erikseen korostetaan, että ulkoi-
nen organisaatio ei kuulu hallintajärjestelmän soveltamisalaan, vaikka sille ul-
koistettu toiminto tai prosessi kuuluukin.  (International Organization for 
Standardization (ISO) / International Electrotechnical Commission (IEC), 2018). 
IT-ulkoistamisella tarkoitetaan yleisesti tilannetta, jossa organisaatio antaa koko-
naisvastuun IT-ylläpidosta palveluntuottajana toimivalle IT-yritykselle. Jatku-
vasti muuttuvien IT-tarpeiden täyttäminen omin voimin ja resurssein voi olla or-
ganisaatiolle kallista ja työlästä, jolloin toiminnon ulkoistaminen informaatiotek-
nologiaan erikoistuneelle yritykselle voi olla kustannustehokasta ja toimintaa te-
hostavaa. Ulkoistamiseen liittyy aina päätöksenteko ja valinta sen osalta onko 
toiminto järkevintä ja kannattavinta tuottaa itse vai ulkoistaa.  (Hameri & 
Tunkelo, 2009).  

Słoniec & González Rodriguez (2018) esittelevät kolme luokkaa 
ulkoistamisen syille: taloudellinen, teknologinen ja organisaatio-
/strategialähtöinen. Taloudelliset syyt kattavat alhaisempien hintojen lisäksi 
verotusvaikutukset, maksukyvyn, kassavirran parantamisen,  tuotantokulujen 
säästämisen, transaktiokulujen säästämisen, taloudellisen vapauden, 
kustannusten uudelleen järjestelyn yhteiskunnan talouteen liittyvät näkökulmat.  
(Słoniec & González Rodriguez, 2018). 



Teknologiset syyt pitävät sisällään teknologiset ja tietoresurssit, sovitun 
saatavuustason palvelulle ja järjestelmälle, tekniset syyt, ohjelmistojen nopean 
kehityksen, laadun ja tehokkuuden parantamisen, uusimman teknologian saata-
vuuden, teknologisten riskien pienentämisen, teknologisen joustavuuden, nope-
ammat muutokset, asiantuntijoiden saatavuuden, teknologiset tekijät, palvelun-
tarjoajien osaamisen, muutosten joustavuuden, uusien luovien ideoiden saata-
vuuden ja ongelmallisten toimintojen poistamisen.  (Słoniec & González 
Rodriguez, 2018). 

Strategiset ja organisaatiolähtöiset syyt ovat strategiset tekijät, yrityskult-
tuuri, keskittyminen ydintoimintaan ja -osaamiseen, joustavuus, keskittyminen 
strategisiin IT-toimintoihin, suurtuotannolla saavutettavat edut, synergiavaiku-
tus ja osaamistarpeet. Näiden lisäksi toimintaympäristöön liittyviä syitä ovat po-
liittiset, markkinointiin liittyvät, liiketoiminnalliset, suureen kysyntään ja työvoi-
man saatavuuteen liittyvät syyt.  (Słoniec & González Rodriguez, 2018). Käytän-
nössä kaikilla organisaatioilla on jotain organisaatioiden välisiä suhteita ja järjes-
telmiä. IT-ulkoistus on näistä suhteista eniten tutkittu ja erään näkemyksen mu-
kaan ulkoistettaessa IT-toiminto turvallisuustoiminnon pääpaino siirtyy suojat-
tavien kohteiden turvaamisesta niissä olevien resurssien palauttamiseen.  
(Järveläinen, 2012).  

Ulkoistaminen voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin; in-house, near-source 
ja off-shore (Sameer ym., 2010). Jain Palvia (2004) mainitsee myös On Shoren, 
joka tarkoittaa ulkoistuksen pysyvän valtion rajojen sisällä. Sameerin ym. (2010) 
mainitsema in-house ulkoistus ei siinä mielessä ole ulkoistamista, että ulkoistet-
tava toiminto säilyy talon sisällä, mutta siirtyy toisen yksikön tai muun sisäisen 
organisaation vastuulle. Myös Boardman ym. (2008) kuvaavat ulkoistamisen 
toimenpiteeksi, jossa toiminto annetaan palveluntarjoajan vastuulle sen sijaan, 
että se tuotettaisiin yrityksen sisällä. Near Shore tarkoittaa ulkoistavan organi-
saation näkökulmasta ulkoistettavien toimintojen siirtymistä ulkomaille lähellä 
sijaitseviin valtioihin.  (Jain Palvia, 2004). Esimerkiksi EU:n sisällä tapahtuva ul-
koistaminen toiseen valtioon katsotaan near-shore ulkoistukseksi. Jain Palvia 
(2004) määrittelee off-shore toiminnan suuntautuvan maantieteellisesti kaukai-
siin, mutta kuitenkin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta ulkois-
tavan organisaation kotimaan kanssa samankaltaiseen ympäristöön, esimerkiksi 
Euroopasta Pohjois-Amerikkaan tai päinvastoin. Toinenkin Sameer. ym. (2010) 
mainitsemista päätyypeistä poikkeava ulkoistustyyppi on löydettävissä Jain pal-
vian kuvaamista tavoista määritellä ulkoistuksen kohdemaa. Tämä määritelmä 
on far-shore, joka nimensä mukaisesti viittaa kaukomaihin, mutta off-shorea laa-
jemmassa näkökulmassa eli myös yhteiskunnalliset ja kulttuuriset olot huomioi-
den (Sameer ym., 2010, Jain Palvia, 2004). Länsimaisesta näkökulmasta kolman-
net maat ovat siten far-shorea, jonka voidaan katsoa olevan kustannusvaikutuk-
siltaan radikaaleinta ulkoistustoimintaa. Tässä tutkimuksessa käytetään jatkossa 
Sameer ym. (2010) esittämää jakoa, jonka mukaisesti off-shore ulkoistaminen si-
sältää kaiken maantieteellisesti etäiseen sijaintiin tapahtuvat ulkoistukset, ja off-
shore ulkoistamisen voidaan katsoa tavoittelevan merkittäviä kustannussäästöjä.  

Sameer ym. (2010) esittelevät neljä eri tasoa ulkoistettaville töille (kuvio 2) 



1. kilpailuetua tarjoavat työt, sisältävät tieteellistä analyysiä ja tutkimusta 
2. tietotyö 
3. ei-kriittiset teknologiatyöt, kuten tietojärjestelmiin ja ohjelmointiin liit-

tyvät työt sekä tekniset tukipalvelut 
4. tuotanto- ja palvelutehtävät kuten puhelinpalvelukeskukset 

 

 
KUVIO 2 Tehtävien erittely (Sameer, Deivasigamani & Omer, 2010, 352) 

Ulkoistaminen voidaan jakaa myös kolmeen päätyyppiin tietojärjestelmien 
kehittäminen, tietojärjestelmien ylläpito ja tietojärjestelmien käyttö. Jotkut orga-
nisaatiot ulkoistavat koko IT-toiminnon ja tällöin puhutaan kokonaisulkoistuk-
sesta, johon kuuluu koko IT-infrastruktuurin haltuunotto ja ylläpito. IT-infra-
struktuurin käsite kattaa niin laitteistot, ohjelmistot kuin tietoliikenneyhteydet.  
(Jain Palvia, 2004) 

Off-shore ulkoistuksella voidaan yleensä saavuttaa n. neljänneksen kustan-
nussäästöt (Sloper, 2004) ja se onkin yleisesti merkittävin etu joka 
ulkoistumuodolla saavutetaan  (Liu & Nagurney, 2012). Suuret ohjelmistotalot 
ovat jo pitkään olleet mukana off-shore ulkoistustoiminnassa, mutta myös pienet 
ja keskisuuret toimijat ovat globaalisti tarkasteltuna alkaneet kasvavissa määrin 
hyödyntämään ulkomaisen työvoiman mahdollistamia kustannussäästöjä (Moe, 
Šmite, Hanssen, & Barney, 2014). Myöskään Suomessa asiakkaat eivät ole 
valmiita maksamaan perus IT-palveluista samaa hintaa kuin aikaisemmin. 
Erityisesti Intialla on vakaa paikka ulkoistuskohteena, sillä matalan 
kustannustason lisäksi maassa valmistuu vuosittain valtavia määriä IT-alan 
osaajia. Kuitenkin sellaiset liiketoimintalähtöiset projektit, jotka edellyttävät 
tiivistä vuorovaikutusta asiakkaan kanssa, on järkevintä tuottaa Suomessa  
(Kolehmainen, 2016). Toisaalta loppuasiakkaat ovat huolestuneita 
ulkoistamiseen liittyvistä laatukysymyksistä.  (Zhu, 2017). Matalasta 
kustannustasosta huolimatta Kiinan ja Intian kaltaisiin off-shore kohteisiin on 
nähty EU:n ja Yhdysvaltojen näkökulmasta liittyvän huomattavaa 
kompleksisuutta lainsäädännön osalta.  (Langer, 2014). Off-shore ulkoistuksiin 
saattaa liittyä myös matkustustarvetta kohdemaahan, kaikkia ongelmia ei voida 
ratkaista etäyhteyksillä ja sähköisellä viestinnällä  (Dedene & De Vreese, 1994). 
Viranomaisten tulee huomioida myös tämä palveluntarjoajaa valitessaan ja 
turvallisuusvaatimuksia määritellessään. Esimerkiksi koko toimitusketjun 



kattavat auditoinnit ja tarkastukset voivat myös edellyttää hankkivan 
organisaation työntekijöiden lähettämistä off-shore kohteisiin. 

Moe, Šmite Hanssen ja Barney osoittivat epäonnistuneisiin off-shore IT-
ulkoistuksiin keskittyvässä tutkimuksessaan syitä ulkoistamisen 
epäonnistumisille. Laadullisen haastettelutukimuksen ja dokumenttien 
analyysin tutkimuskohteina olivat neljä skandinaavista ohjelmistoalan PK-
yritystä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää syitä, miksi yritykset lopettivat off-
shore ulkoistuksensa. Yhteistä kaikissa neljässä tapauksessa oli, että 
perimmäinen syy off-shore sopimuksen päättämiseen oli tuotettujen 
ohjelmistojen huono laatu, joka taas johtui tarvittavan sosiaalisen pääoman ja 
inhimillisen vuorovaikutuksen puutteesta.  (Moe, Šmite, Hanssen, & Barney, 
2014).  Myös Jain Palvia (2004) mainitsee Yhdysvalloista Meksikoon 
suuntautuvan ulkoistamisen varjopuoliksi kokemuksen puutteen, heikon 
englanninkielen taidon sekä huonon ammattitaidon. Kielinäkökulmasta saattaa 
olla Pohjois-Amerikkalaisille valtioille kannattavinta ulkoistaa Intiaan, vaikka 
maantieteellinen etäisyys onkin suurempi kuin Meksikoon.  (Jain Palvia, 2004).  

Ulkoistetuissa projekteissa korostuu tarkan projektinhallinnan tärkeys ja 
nyrkkisääntönä voisi pitää sanontaa sitä saa mitä tilaa.  Vaikka käytössä on lukuisa 
joukko IT-alan ammattilaisia, he lähtökohtaisesti tekevät sen mitä pyydetään 
eikä yhtään enempää. (Dedene & De Vreese, 1994). Sopimus tulee valmistella 
huolellisesti, ulkoistukseen liittyvät riskit sopimustektissä huomioiden.  (Dedene 
& De Vreese, 1994) Onnistunut ulkoistusprojekti tarvitsee myös yhteistyötä ja 
yhteishengen luomista. Erityisen rohkaistavaa on ongelmista kommunikoiminen 
heti niiden ilmaantuessa, säännöllisten raportointisyklien lisäksi.  

Dedene & De Vreese (1994) puolestaan esittelevät tutkimuksessaan kaksi 
onnistunutta ulkoistusta legacy-järjestelmien uudelleen rakentamisen saralla. 
Molemmista tunnistettiin kustannussäästöjen lisäksi myös lukuisia muita 
hyötyjä. Ensinnäkin legacy-järjestelmien uudelleen rakentaminen oli 
huomattavasti helpompaa kuin oli kuviteltu. Niiden toiminnalliset vaatimukset 
on usein rakennettu vuosien liiketoimintakokemukseen perustuen, eikä niitä 
haluta käyttäjänäkökulmasta muutettavan.  Järjestelmän testaaminen 
suositellaan myös ulkoistettavaksi, koska se on työmäärältään suurin työvaihe 
(Dedene & De Vreese, 1994). 

Toisaalta ulkoistavan organisaation oma ylläpitohenkilöstö saa hetkellisen 
hengähdystauon. Ylläpitotiimit ovat usein huomattavan työllistettyjä 
asiakasvaatimusten kanssa, ja järjestelmäuudistuksen kaltainen suuri projekti 
saattaisi osoittautua liian kuormittavaksi.  (Dedene & De Vreese, 1994) 

Ulkoistamisen etuna on myös se että hankkivan organisaation ei tarvitse 
investoida suuria rahasummia rekrytoimiseen, kouluttamiseen ja organisaation 
sisäisen IT-organisaation hallintoon. Yleisesti ulkoistuksissa ulkoistavaa 
organisaatiota huolettaa erityisesti heidän tärkeimmän omistuksensa, asiakkaan, 
luottaminen kolmannen osapuolen hoidettavaksi (Jain Palvia, 2004). 



2.7 Johtopäätökset 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta voidaan todeta, että syitä ja motivaatioita 
IT-toimintojen ulkoistamiseen on monia. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei ole 
oleellista syvällisemmin tarkastella tutkimuksen kohteena olevien tapausten mo-
tivaatiotekijöitä, vaan tietoturvallisuudenhallinnan kontekstissa riittää yleisen 
tason ymmärrys siitä, miksi organisaatiot, eli tässä tapauksessa viranomaiset, ul-
koistavat toimintojaan erikoistuneille IT-taloille ja mitä riskejä ulkoistamiseen it-
seensä liittyy. Turvallisuus voidaan nähdä tässä yhteydessä yhtenä kyvykkyy-
tenä, joka puoltaa toimintojen ulkoistamista sen sijaan, että ne tuotettaisiin itse. 
Koska tiedonhallintalain alaisuudessa toimivat viranomaiset eivät voi kuiten-
kaan ulkoistaa vastuitaan, kuten tiedonhallintamallin ylläpitämistä, on tämän 
tutkimuksen puitteissa perusteltua pyrkiä tunnistamaan yhtymäkohtia viran-
omaisen vastuisiin ja hankinnan tietoturvallisuuden ohjauskeinoihin.  

Hankinnan osapuolista käytettävien termien osalta tarkennetaan tässä yh-
teydessä, että tässä tutkimuksessa tilaajalla tarkoitetaan organisaatiota, joka ul-
koistaa IT-palvelunsa ulkoiselle palveluntarjoajalle. Toimittajalla tarkoitetaan 
palveluntarjoajaa, joka tuottaa ulkoistetun IT-toiminnon palveluna tilaajalle. 
Tässä raportissa termejä tilaaja ja hankkija käytetään rinnakkain ja niillä tarkoi-
tetaan viranomaista, joka ulkoistaa yhden tai useamman IT-toimintonsa ulkoi-
selle palveluntarjoajalle. Termejä toimittaja ja palveluntarjoaja käytetään myös 
rinnakkain ja niillä tarkoitetaan tilaajasta erillistä organisaatiota, joka tarjoaa IT-
palveluita tilaajille. Termillä alihankkija tarkoitetaan myös ulkoista palveluntar-
joajaa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltavien ulkoistustapausten kontekstissa toi-
mittaja on tilaajan alihankkija, mutta toimittajalla voi olla myös omia alihankki-
joita, jotka osallistuvat tilaajalle tarjottavan palvelun tuotantoon. 

 



3 TUTKIMUSASETELMA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa käytetyt lähestymistavat, tutkimusai-
neisto sekä aineiston analyysimenetelmä. Tutkimusasetelma on tutkimusongel-
mista, -menetelmistä ja aineistosta muodostuva perusrakennelma. Tässä yhtey-
dessä tarkoitetaan siis kuvausta siitä, miten ja millä menetelmillä tutkimusongel-
miin kerätään aineistoa. Tutkimusasetelman kuvaus on siten tutkimuksen teo-
reettisen pohjatyön loogista jatkumoa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, c).  

3.1 Tutkimuksen rajaaminen, näkökulma ja konteksti  

On huomioitavaa, että hankintalaissa on tarkkaan määritelty perusteet ja menet-
telyt, joita viranomaisen tulee hankinnoissaan noudattaa. (Laki julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 2016) Tässä tutkimuksessa 
ei tarkastella eikä oteta kantaa sen osalta, onko hankintalain vaatimuksia nouda-
tettu tai kuinka tarkasti niitä on noudatettu. Kuitenkin siltä osin kuin aineiston 
analyysissä on havaittu ristiriitaisuuksia hankinnan kohteen ja sopimuksessa ku-
vattujen tietoturvavaatimusten soveltuvuudessa kyseiseen hankintaan, on tutki-
muksessa kommentoitu havaittua problematiikkaa ja annettu parannusehdotuk-
sia. Tavoitteena on saada ymmärrys viranomaisten hankintakohteista ja niihin 
liittyvästä tietoturvallisuuden toteuttamisesta, sekä siitä miten hankinta-asiakir-
joissa kuvatut tietoturvallisuusvaatimukset kyteytyvät tiedonhallintamalliin. 
Tulosten pohjalta tavoitteena on esittää parannusehdotuksia, joilla tietoturvavaa-
timusten asettamista ja valintaa voidaan ohjata kuhunkin hankintaan ja sen laa-
juuteen soveltuvaksi kokonaisuudeksi, sekä tarjota ymmärrystä tiedonhallinta-
mallin suhteesta hankintaan. 

Tutkimuksen edetessä tunnistettiin useita eri lakeja, joita osaltaan sovelle-
taan julkisissa hankinnoissa. Tässä tutkimuksessa keskitytään tiedonhallinta-
laista johtuviin vaatimuksiin IT-hankinnoissa, ja muita liittyviä lakeja käsitellään 
vain siinä määrin, kuin niiden ymmärtäminen tai tulkinta on tarpeellista tiedon-
hallintalain kontekstissa. Tiedonhallintalain osalta keskitytään lain 5§:ään, joka 
koskee tiedonhallintamallia. Tiedonhallintamallin sisällön osalta tutkimus raja-
taan tietoturvallisuustoimenpiteiden kuvaamiseen liittyviin vaatimuksiin. 

Lopuksi selvyyden vuoksi todettakoon, että tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan IT-hankintojen turvallisuusvaatimuksia, ei varsinaisia turvallisuushankin-
toja, joista säädetään puolustus- ja turvallisuushankintalaissa (Sisäministeriö, 
2018). Puolustus- ja turvallisuushankinnoissa on kyse valtion itsenäisyyden 
turvaamiseen ja sisäisen turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä hankinnoissa. 
Sen sijaan tavanomaiset IT-hankinnat katsotaan ns. siviilihankinnoiksi, joihin 
sovelletaan voimassa olevia hankintalain menettelytapoja (Edilex, 2013, Laki 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, 2016). 



3.2 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Käytännössä tutkimusprosessi jakautuu moniin eri vaiheisiin, joista ensimmäi-
sessä tulisi muotoilla tutkimusongelma (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 
2009). Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmana oli ymmärtää IT-ulkoistuksiin 
liittyvä tietoturvallisuudenhallinta hankkivan organisaation eli viranomaisen 
näkökulmasta. Koska lähtötilanteessa oli ymmärrys, että aiheeseen liittyy useita 
ennalta määrittelemättömiä näkökulmia, lähestyttiin aihetta ensimmäisellä tut-
kimuskysymyksellä mitä IT-toimintoja julkishallinnossa ulkoistetaan? Kysymyksen 
tavoitteena oli saada ymmärrys mitä IT-toimintoja viranomaiset todellisuudessa 
ulkoistavat, koska turvallisuuden hallinnassa keskeinen lähtökohta on suojatta-
vien kohteiden tunnistaminen. 

Viranomaisen näkökulmasta tutkimuksen lähtökohdaksi otettiin ymmärtää 
hankintaan liittyvä tietoturvallisuudenhallinta kokonaisuutena huomioiden uu-
den tiedonhallintalain vaatimus tiedonhallintamallin laadinnasta ja ylläpidosta. 
Toinen tutkimuskysymys muotoiltiin muotoon, miten tietoturvallisuudenhallinta-
malli ja tiedonhallintamalli liittyvät toisiinsa sekä IT-ulkoistuksiin? Kysymyksen ta-
voitteena oli tunnistaa mahdollisia yhtymäkohtia käsitteiden välillä, sillä termei-
hin sisältyi jo lähtötilanteessa tunnistettavasti kolme yhteistä käsitettä tieto, hal-
linta ja malli. IT-ulkoistus toimi kontekstina rajaten tarkasteltavan tilanteen ja 
kohteen. 

3.3 Tutkimusstrategia 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta, 
jonka puitteissa tutkimuksen menetelmiä valitaan ja käytetään niin teorian kuin 
käytännön tasolla (Jyväskylän yliopisto, 2014b). Tässä tutkimuksessa tutkimus-
strategialla tarkoitetaan periaatteita, jotka ohjaavat tutkimuksen toteutusta. Seu-
raavissa alaluvuissa perustelut tämän tutkimuksen lopullisten menetelmällisten 
valintojen taustalla. 

3.3.1 Empiirinen tutkimus 

Empiirinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, jossa tutkimustulokset saavutetaan 
konkreettisten havaintojen kautta, eli havainnoimalla ja mittaamalla tutkimus-
kohdetta. Empiirisen tutkimuksen lähtökohtana on konkreettinen ja koottu tut-
kimusaineisto sekä kokemus tutkimuskohteesta. (Jyväskylän yliopisto, 2015a). 
Empiirisen tutkimuksen vastakohta on teoreettinen tutkimus, jossa ei tehdä vä-
littömiä havaintoja tutkimuskohteesta, vaan tutkimus perustuu aiempaan tutki-
muskirjallisuuteen (Jyväskylän yliopisto, 2015d). Teoreettinen tutkimus ei tullut 
tiedonhallintalain kontekstissa kyseeseen, sillä opinnäytetöitä lukuun ottamatta 
varsinaista tutkimuskirjallisuutta aiheesta ei ollut saatavilla. 



3.3.2 Laadullinen tutkimus 

Tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntausten perusjaotteluna pidetään jakoa 
laadulliseen eli kvalitatiiviseen ja määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. 
(Jyväskylän yliopisto, 2009). Laadullisessa tutkimuksessa kerätään ja analysoi-
daan ei-numeerista dataa, kun taas määrällisessä tutkimuksessa tarkastellaan ni-
menomaisesti numeerista dataa tilastollisten analyysien tuottamiseksi (Bhandari, 
2020). Laadullinen tutkimus ei ole mikään yhdenlainen tapa tutkia, vaan siihen 
sisältyy useita erilaisia traditioita, lähestymistapoja sekä aineistonkeruu- ja ana-
lyysimenetelmiä (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, a). Laadullinen tutkimus 
on siis yläkäsite, jonka alle mahtuu useita keskenään hyvin erilaisia laadullisia 
tutkimuksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018).  Laadullisessa tutkimuksessa on tavoit-
teena tutkimuskohteen laadun, ominaisuuksien ja merkityksien kokonaisvaltai-
nen ymmärtäminen (Jyväskylän yliopisto, 2015c). Tämän tavoitteen saavutta-
miseksi tutkittavana aineistona voidaan käyttää mm. tekstejä, videoita tai ääni-
tallenteita (Bhandari, 2020).  

Laadullisia tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää, kun tavoitteena on tutki-
muskohteen syvällinen ymmärtäminen ja uusien ideoiden tuottaminen tutki-
mukseen (Bhandari, 2020). Tiivistetysti voidaan ilmaista, että laadullisessa tutki-
muksessa on kyse tutkimuskohteen ymmärtävästä selittämisestä ja havaintojen 
pelkistämisestä (Alasuutari, 2012). Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli ymmär-
tää ICT-hankintoja kokonaisuutena, johon liittyvät hankinnassa mukana olevat 
IT-toiminnot sekä tietoturvallisuusvaatimukset sekä yksittäisten toimintojen, 
että koko hankinnan kontekstissa, joten suuntautuminen laadulliseen tutkimuk-
seen oli itsestään selvä valinta.  

3.3.3 Tapaustutkimus 

Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteeksi valitaan jokin rajattu kokonaisuus, 
joka voi olla yksittäinen tapaus tai joukko tapauksia (Yhteiskuntatieteellinen 
tietoarkisto, b). Tämä tutkimus ohjautui tapaustutkimuksen suuntaan pääasiassa 
aineistolähtöisesti. Tässä tutkimuksessa tutkittiin useaa eri julkista IT-hankintaa, 
joista jokainen hankinta on oma tapauksensa. Voidaan katsoa, että aineistossa 
myös havaintoyksikkönä on hankinta. Aineiston rajaamiseksi valittiin ennalta 
määritellyillä kriteereillä kohteeksi 20 eri hankintaa. Rajauksessa huomioitiin 
myös tarve keskenään erityyppisten tapausten saamiselle aineistoon.  

3.4 Tutkimuksellinen lähestymistapa 

Tutkimukselliseksi lähestymistavaksi tutkielmaan valittiin käsiteanalyysi. Käsi-
teanalyysiä voidaan hyödyntää tutkimuskysymysten muodostamisessa 
(Siponen, 2002). Tutkimuksellinen lähestymistapa on kokoelma tutkimusmene-



telmiä, joita voidaan soveltaa samankaltaisiin tutkimuskohteisiin ja -kysymyk-
siin. Perusteena tutkimuksellisen lähestymistavan valitsemiseksi analyysiyksik-
könä tutkimusmenetelmän sijaan on inhimillisen tietojen prosessoinnin rajoitteet. 
(Järvinen, 2004). 

3.5 Aineistonhankintamenetelmä: Valmiit dokumentit 

Aineistonhankintamenetelmät eli aineistonkeruumenetelmät ovat ne periaatteet 
ja tavat, joita käytetään tutkimuksen empiirisen aineiston kokoamiseksi tutkijan 
käyttöön (Jyväskylän yliopisto, 2014a). Kun aineistona on tarkoitus käyttää do-
kumentteja, voidaan ne jakaa saatavuutensa perusteella valmiisiin dokumenttei-
hin ja tutkimuksen kuluessa tuotettaviin dokumentteihin. (Jyväskylän yliopisto, 
2014c). Tässä tutkimuksessa keskeinen tekijä tutkimusaiheen syntymiselle oli tut-
kijan hallussa jo oleva julkisten ICT-hankintojen aineisto, joten voidaan katsoa 
tutkimusaiheen olevan aineistolähtöinen, sen sijaan että aineiston valinta olisi 
suunniteltu aiheen pohjalta. Olemassa olevien dokumenttien käyttöä puolsi 
paitsi aineiston keräämiseen liittyvä ajansäästö, myös valmiin aineiston tarjoama 
problematiikka ja sen kytkeytyminen ajankohtaiseen lainsäädäntöuudistukseen. 
Kaikkea hallussa ollutta aineistoa ei kuitenkaan sisällöllisesti hyödynnetty tässä 
tutkimuksessa, vaan aineiston osalta suoritettiin karsinta luvussa 3.7.2 kuvattu-
jen periaatteiden mukaisesti. 

3.6 Analyysimenetelmä -sisällönanalyysi 

Aineiston analyysimenetelmän valinnassa keskeinen kysymys on ongelmanaset-
telu, johon tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia. Perusjaotteluna ana-
lyysimenetelmien välillä on jako määrällisen ja laadullisen analyysin välillä.  
(Jyväskylän yliopisto, 2014a). Laadullisessa eli kvalitatiivisessa analyysissä ta-
voitteena on tutkimuskohteen laadun, ominaisuuksien ja merkityksien kokonais-
valtainen jäsentäminen. (Jyväskylän yliopisto, 2015b). Tässä tutkimuksessa ai-
neisto koostui useita eri käsitteitä käsittelevistä dokumenteista. Tarkasteltavissa 
dokumenteissa keskeisiä käsitteitä olivat IT-hankinnat eri osa-alueineen ja tieto-
turvavaatimukset niihin liittyvine vaatimuslähteineen. Päällekkäisten ja toisiinsa 
liittyvien osakokonaisuuksien kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi oli perustel-
tua pysyä myös analyysivaiheessa laadullisen menetelmän parissa. 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui sisällönanalyysi, joka on kvalitatiivisen 
tutkimuksen perusanalyysimenetelmä ja sitä voidaan käyttää joko yksittäisenä 
metodina tai laajemmin käsitettävänä teoreettisena kehyksenä analyysikokonai-
suuksille. Sisällönanalyysi sopii minkä tahansa dokumentin analysointiin. 
(Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen Yliopisto).  Sisällön analyysin 
osalta eri tieteenaloilla on olemassa omia traditioitaan. (Jyväskylän yliopisto, 



2015e). Koska tarkasteltava aineisto koostui hankinta-asiakirjoista, oli sisäl-
lönanalyysin valinta tutkimusmenetelmäksi perusteltua.  
 Sisällön analyysin tavoitteena on luoda tutkimusaineistosta selkeää ja yhte-
näistä informaatiota, joka mahdollistaa tulkintojen ja johtopäätösten tekemisen 
(Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen Yliopisto). Laadulliselle aineis-
tolle ominaista on, että kaikkea aineistoa ei voida käyttää, eikä kaikkea aineistoa 
ole tarpeellista analysoida. Aineiston analyysissa tulee kuitenkin perustella, 
miksi kaikki aineisto ei ole mukana ja millä perusteella analysoitavaksi valittu 
aineisto on valikoitu. Ensimmäinen lähestyminen aineistoon on yleensä teemoit-
telu, jossa pyrkimyksenä on löytää ja erotella tutkimusongelman kannalta kes-
keiset aiheet. (Hiltunen). Tässä tutkimuksessa kaikki saatavilla ollut aineisto ei 
ollut käyttökelpoista analysoitavaksi, sillä mukana oli myös dokumentteja joiden 
sisältöön tutustuminen edellyttää salassapitositoumuksen allekirjoittamista. 
Salassa pidettävät dokumentit eivät valikoituneet tutkimuksen aineistoon, sillä 
aineiston esittäminen raportissa muodostuisi ongelmalliseksi tai jopa 
mahdottomaksi. 
 Analyysitavaksi valikoitui induktiivinen analyysi, jossa tulokset 
muodostuvat aineiston perusteella ja tutkimuskysymykset tarkentuvat 
analyysin edetessä.  (Jyväskylän yliopisto, 2018). Laadullisesta analyysistä 
voidaan erottaa kaksi vaihetta. Näistä ensimmäinen on havaintojen 
pelkistäminen ja toinen arvoituksen ratkaiseminen. Pelkistämisessä näkökulman 
valinnan kautta päädytään karsimaan havintomäärää yhdistämällä havaintoja. 
Havainnoista etsitään yhteisiä piirteitä tai sääntöjä jotka pätevät koko aineistoon.  
(Alasuutari, 2011). Analyysin tulokset on kuvattu luvussa 4. Aineistoon valittu-
jen hankinta-asiakirjojen osalta sisällönanalyysi toteutettiin kuvion 3 mukaisella 
prosessilla. Kussakin vaiheessa suoritetut toimenpiteet on kuvattu seuraavissa 
alaluvuissa. 

 

 
 

KUVIO 3 Sisällönanalyysin vaiheet (Jyväskylän yliopisto, 2018) 



3.6.1 Aineiston pilkkominen  

Aineisto purettiin excel-taulukkoon. Sarakkeeseen A kirjattiin kullekin hankin-
nalle oma yksilöivä ID-koodi juoksevalla numerolla 1-20. Tämän tunnisteen ai-
noa tarkoitus oli helpottaa ja nopeuttaa hankinta-asiakirjojen käsittelyä ja kirjaa-
mista sisällönanalyysiprosessissa. Sarakkeeseen B kirjattiin lyhyt kuvaus organi-
saatiosta, esimerkiksi ministeriö. Sarakkeeseen C kirjattiin lyhyt kuvaus hankin-
nan kohteesta, esimerkiksi rekrytointijärjestelmä. Sarakkeeseen D kirjattiin hankin-
nan kohteeseen perustuva yläluokka, joiden osalta asiakirjoja lukemalla oli tun-
nistettu luokat järjestelmä, palvelu ja asiantuntijat.  

Järjestelmähankinnalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan hankintaa, jonka 
kohteena on järjestelmä, kuten ohjelmisto tai laitteisto. Palveluhankinnalla tar-
koitetaan hankintaa, jonka kohteena on palvelu kuten konsultointipalvelu. Pal-
velussa ei siis välttämättä hankita järjestelmää, vaan hankinta voi kohdistua esi-
merkiksi jo käytössä olevan järjestelmän ylläpitotoimintoon ja siihen liittyviin re-
sursseihin. Kolmantena hankintatyyppinä tunnistettiin asiantuntijahankinta, 
jonka kohde on puhtaasti henkilöiden eli työvoiman ja osaamisen hankintaa. 
Luokittelut ovat osittain päällekkäisiä eivätkä ne ole tiukasti rajattuja. Esimer-
kiksi palveluiden tuotantoon liittyy lähes aina myös asiantuntijoita, jotka palve-
lua tuottavat. Toisaalta asiantuntijoiden hankinta voidaan nähdä myös palveluna. 
Tämän luokittelun pohjalta saatiin karkea yleiskuva hankintojen kohteista, joissa 
toista ääripäätä edustaa puhdas teknologiahankinta ja toista pelkän asiantuntija-
henkilöstön hankinta. 

Kun hankinnat oli saatu koodattua ensimmäiselle välilehdelle excel-doku-
mentissa, omistettiin seuraavassa vaiheessa kullekin hankinnalle oma välilehti, 
johon purettiin hankinnan tietoturvallisuusvaatimukset. Samassa yhteydessä 
kirjattiin ylös myös muita hankintakohtaisia erityispiirteitä, esimerkiksi tunnis-
tetut ulkoiset vaatimuslähteet kuten VAHTI tai OWASP, joista hankinnan vaati-
muksia oli poimittu tai joihin hankinnassa viitattiin. Tämän vaatimusten eritte-
lyn pohjalta lähdettiin tekemään kategorisointia, joka on kuvattu seuraavassa 
alaluvussa. 

3.6.2 Käsitteellistäminen 

Liitteessä 4 kuvatun 51 vaatimusluokan pohjalta lähdettiin muodostamaan kate-
gorioita ja alakategorioita. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettujen kokonaisuuk-
sien pohjalta muodostettiin tietoturvavaatimuksille luokkia yhdistämällä sisäl-
löltään samankaltaisia tai samaa asiaa eri termein käsitteleviä kokonaisuuksia. 
Esimerkiksi tietoturvapoikkeamia havaittiin eri hankinnoissa kutsuttavan myös 
tietoturvahäiriöiksi tai tietoturvaloukkauksiksi ja kaikki näihin liittyvät vaati-
mukset koottiin yhden luokan sisälle, joka nimettiin yleisimmin käytössä havai-
tun termin tietoturvapoikkeama mukaan. Esimerkkinä kahden terminä huomat-
tavasti erilaisemman, mutta samaa asiaa käsittelevän otsikon yhdistämisestä 
ovat henkilötietojen käsittely ja tietosuoja.  Molempien otsikoiden alla kuvatut 



vaatimukset tunnistettiin liittyvän tietosuojaan ja näihin kohdistuvat vaatimuk-
set muodostettiin yhdeksi luokaksi. Luokittelun ja yhdistelyn pohjalta saatiin ku-
vattua yhteensä 26 luokkaa, joiden sisältö on tarkemmin kuvattu luvussa 4. 

3.6.3 Uudelleen kasaaminen 

Luvussa 3.6.2 kuvatun käsitteellistämisen kautta muodostettujen kategori-
oiden pohjalta käytiin läpi hankinta kerrallaan yksilöidyt vaatimukset, jotka si-
joitettiin nimettyihin luokkiin. Luokkia kuvatessa suoritettiin uusi kirjallisuus-
katsaus, jossa pyrittiin tunnistamaan luokkaan liittyviä yleispiirteitä, suosituksia 
sekä mahdollisesti aineistossa huomiotta jääneitä vaatimuksia. Tämä kategorioit-
tain suoritettu vaatimusten läpikäynti on kirjoitettu omaksi luvukseen (luku 4), 
jonka kussakin alaluvussa kuvataan yksittäisen kategorian analysointi liittyvine 
käsitteineen.  

3.7 Aineisto 

Julkisuuslain 6§:n mukaan viranomaisten laatimat tarjouspyynnöt tulevat julki-
siksi, kun ne ovat allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettuja (Laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Tässä tutkimuksessa kaikki 
saatavilla olleet asiakirjat liittyivät jo julkaistuihin tarjouspyyntöihin, joten asia-
kirjat olivat tämän osalta tulleet julkisiksi. Lisäksi erikseen tarkastettiin hankin-
takohtaisesti, ettei tutkittavien hankinta-asiakirjojen käsittelyyn vaadita salassa-
pitositoumusta tai turvallisuusselvitystä. Koska tiedonhallintalain tarkoittama 
viranomaisen käsite juontuu julkisuuslaista (Laki julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta 906/2019), ei tutkimuksessa ollut erikseen tarvetta selvittää so-
veltuuko julkisuuslaki sovellettavaksi myös tutkimuksessa tarkasteltavien orga-
nisaatioiden hankinta-asiakirjoihin. 

Liitteenä olevasta taulukosta (Liite 5) löytyy yleiskuvaus hankinnoista, joi-
den hankinta-asiakirjoista tämän tutkimuksen aineisto koostui. Organisaatiot ja 
hankinnan kohteet on anonymisoitu, sillä vaikka kyse oli julkisista hankinnoista, 
ei ole erityisiä perusteita yksilöivästi esitellä tarkasteltuja hankintoja raportilla. 
Toisaalta anonymisoitu kuvauskin riittää antamaan ymmärryksen aineiston ra-
kenteesta sekä käsittelytavoista. 

3.7.1 Hankinta-asiakirjat 

Hankintalaissa ei ole tarkasti määritelty mitä asiakirjoja tarjouspyyntöön tulee 
sisältyä. Kuntaliiton ylläpitämällä Hankinnat.fi sivustolla kuitenkin annetaan 
esimerkkejä mahdollisista asiakirjoista, joista yksi on hankinnan kohteen kuvaus.  
(Hankinnat.fi, 2016b). Kaikki tarkastelussa olleet tarjousmateriaalit ovat vuosilta 
2018-2020, joten ne antavat ajantasaisen kuvan julkishallinnon nykyisistä 
hankintatarpeista ja käytössä olevista nykyteknologioista. Sisäministeriön 



julkaiseman sisäasianhallinnon hankintaohjeen mukaan tietoturvallisuuteen 
sekä yleisesti turvallisuuteen liittyvät vaatimukset tulee huomioida jo 
tarjouspyyntövaiheessa. Turvallisuussopimuksen tarve tulee arvioida myös 
tarjouspyyntövaiheessa ja tarvittaessa turvallisuussopimuksen malli on liitettävä 
tarjouspyyntömateriaaleihin. Jos hankinnassa on tarve teettää 
turvallisuusselvityksiä, tulee tästäkin ilmoittaaa tarjouspyyntöasiakirjoissa  
(Sisäministeriö, 2018). 

3.7.2 Aineiston valinta ja karsinta 

Koska saatavilla olevista hankinta-asiakirjoista oli tarkoitus etsiä julkisia hankin-
toja kuvaavat asiakirjat, oli tarpeen suorittaa järjestelmällinen aineistonvalinta-
prosessi, joka on visualisoitu kuviossa 4. Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi 
työperäinen tiedostokansio, jossa oli 41 alakansiota, jotka oli nimetty hankkivan 
organisaation tai yksittäisen hankinnan nimen mukaan. Nämä 41 kansiota eritel-
tiin siten että 29 organisaatiota tunnistettiin todennäköisesti julkishallinnon toi-
mijoiksi ja nämä valikoitiin tarkempaan jatkotarkasteluun. Yhdeksän organisaa-
tiota tunnistettiin yksityisiksi tahoiksi ja nämä karsiutuivat analysoitavasta ai-
neistosta tässä vaiheessa. Kolme kansiota oli nimetty hankintakohtaisten pei-
tenimien mukaan koska näihin asiakirjoihin tutustuminen vaati erillisen salassa-
pitositoumuksen allekirjoittamisen. Nämä kolme karsittiin myös tässä vaiheessa. 
Hankinta-asiakirjojen salassapitoperusteista on säädetty julkisuuslain 24§:ssä, 
jonka mukaisesti salassapitovelvollisuus kohdistuu asiakirjan sisältämään sa-
lassa pidettävään tietoon, ei asiakirjaan kokonaisuudessaan (Hankinnat.fi, 2016a). 

 
 

 
 
KUVIO 4 Aineistonvalintaprosessi 
 

Seuraavassa vaiheessa jatkoon valittujen organisaatioiden osalta kansioista käy-
tiin läpi, sisältävätkö ne sisällön analyysiin tarvittavat asiakirjat, eli turvallisuus-



vaatimuksia sisältävän dokumentin ja tämän lisäksi kuvauksen hankinnan koh-
teesta. Jos molemmat eivät olleet saatavilla, karsittiin kyseinen julkisorganisaatio 
jatkotarkastelusta. 
 



4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tämä luku sisältää aineistoanalyysin kirjoitettuna tekstimuotoon. Seuraavassa 
luvussa 5 esitellään kuvaus aineistoanalyysin pohjalta tuotetusta julkisen han-
kinnan tietoturvallisuuden hallintamallista (Liite 1). Julkisen hankinnan tietotur-
vallisuuden hallintamallin kuvaukseen liittyy myös Liite 2, jossa on annettu esi-
merkkejä valmiista vaatimuksista, joilla tietoturvallisuuden vähimmäisvaati-
muksia voidaan toteuttaa. Esimerkkejä on annettu sekä kansainvälisen ISO 27001 
että kotimaisen VAHTI 3/2011 vaatimusten osalta. Analyysi on kirjoitettu fak-
tanäkökulmasta, jossa aineiston ajatellaan kuvaavan todellisuutta sellaisena kuin 
se on ja pääpaino annetaan tekstin asiasisällölle (Jyväskylän yliopisto, 2018). 

4.1 Tietoturvallisuuden hallinnan vaatimukset 

Aineiston kuudesta hankintakohtaisesta turvallisuusvaatimusliitteestä löytyi 
täsmälleen samassa muodossa oleva otsikko Tietoturvallisuuden hallinnan 
vaatimukset. Hakukonehaulla selviää että vaatimukset ovat peräisin VAHTI-
ohjeen 2/2010 liitteestä 5 (Valtiovarainministeriö, 2010). Liitteessä on kuvattu 
myös otsikon alle sisältyvien vaatimusten tavoitteen, joka on että organisaatiossa 
on tunnistettu sen ydintoimintoihin liittyvät jatkuvuuteen, poikkeustilanteiden 
hallintaan ja tietoturvallisuuteen liittyvät ohjaavat tekijät ja velvoitteet  
(Valtiovarainministeriö, 2010). 

4.1.1 Tietoturvapolitiikka 

Vaikka tietoturvapolitiikan käsite on verrattain yleinen myös 
tutkimuskirjallisuudessa, ei käsitteen määritelmästä ole yksimielisyyttä 
(Paananen ym., 2020). On kuitenkin esitetty, että tietoturvapolitiikka on keskeisin 
dokumentti, joka ohjaa toiminnan turvallisuutta teknologian käyttäjien osalta 
(Stafford, Deitz & Li, 2018).   Suuri osa tietoturvallisuuden johtamista 
käsittelevästä kirjallisuudesta korostaa tietoturvapolitiikan tarpeellisuutta 
organisaatioille. Tästä huolimatta monet organisaatiot eivät laadi 
tietoturvapolitiikkaa, vaikka myös monissa tietoturvallisuuden standardeissa 
tietoturvapolitiikka on yhtenä vaatimuksena. (Paananen ym., 2020). 

Tietoturvallisuuspolitiikkaan pätee sama kuin muihin 
tietoturvallisuusvaatimuksiin yleisesti, sen laadintaan tai sisältöön ei ole 
saatavilla  selkeitä ohjeita (Paananen ym., 2020). Aineiston pohjalta voidaan 
todeta, että tietoturvapolitiikkojen alle kuului erilaisia tarkentavia tiettyyn osa-
alueeseen kesittyviä politiikkoja, kuten tiedonsiirtopolitiikka. 



4.1.2 Tietoturvan ja tietosuojan vastuuhenkilöt 

Rekrytointijärjestelmän turvallisuusvaatimuksissa tietoturvan ja tietosuojan  
vastuuhenkilöistä käytetään myös termiä yhteyshenkilö. Vastuuaseman voidaan 
tulkita tarkoittavan siten erityisesti koordinointi- ja hallintovastuuta varsinaisen 
tietoturvan käytännön toteuttamisen sijasta. Vastuut vaaditaan kuvattavaksi 
Palvelukuvauksessa tai muussa palveluun liittyvässä dokumentaatiossa, jolloin 
kummallekaan osapuolelle ei jää epäselvyyttä rooleihin sisältyvistä vastuista.  

4.2 Tietojärjestelmän hallinnan vaatimukset 

Otsikko tietojärjestelmän hallinnan vaatimukset löytyi myös kuudesta 
hankinnasta. Vaatimusten alkuperä on VAHTI-ohje 3/2011 Valtion ICT-
hankintojen tietoturvaohje. Verrattuna tietoturvallisuuden hallinnan 
vaatimuksiin, tietojärjestelmän halliinnan vaatimukset kohdistuvat nimenomaan 
hankintoihin, ja niiden tavoitteena on auttaa hankintayksiköitä tiedostamaan 
hankintoihin liittyviä tietoturvariskejä ja ymmärtämään hankinnan kohteeseen 
liittyviä tietoturvallisuuden- jatkuvuudenhallinnan näkökulmia  
(Valtiovarainministeriö, 2011). 

Myös ISO 27001 standardiin perustuvissa vaatimuksissa on ylätason 
otsikko Järjestelmien hankkiminen, kehittäminen ja ylläpito, jossa huomioidaan 
järjestelmien koko elinkaari. Myös standardin mukaan tietoturvavaatimukset on 
huomioitava jo järjestelmän vaatimusten määrittelyvaiheessa (International 
Organization for Standardization (ISO) / International Electrotechnical 
Commission (IEC). Järjestelmien turvalliselle suunnittelulle on luotava 
periaatteet, joita sovelletaan kaikessa tietojärjestelmien kehittämisessä. 
Järjestelmän turvallisuustoiminnot tulee testata jo kehitystyön aikana ja uusille 
järjestelmille, versioille ja päivityksille on tehtävä hyväksymistestaukset ennen 
niiden käyttöönottoa. Hyväksymiskriteerien tulee olla määriteltyinä ennen 
hyväksymistestausta. 

4.3 Yleiset vaatimukset 

Yleiset vaatimukset- luokka on luotu aineiston pohjalta kuvaamaan sellaisia 
vaatimuksia, joita hankkiva organisaatio ei ole luokitellut minkään tarkemman 
kokonaisuuden tai otsikon alle. Näissä tapauksissa tietoturvavaatimukset ovat 
tyypillisesti yksi kokonaisuus, jossa ei ole eritelty vaatimuksia esimerkiksi 
hallinnollisten ja teknisten näkökulmien mukaan. Tietoturvavaatimukset ovat 
siten oma, mahdollisesti suppeakin, luokkansa muiden hankintaan liittyvien 
vaatimusten ohessa. Yhdessä tapauksessa tietoturvavaatimukset muodostivat 
nimensä mukaisesti luokan tietoturva, jonka puitteissa jokainen yksilöity 
tietoturvavaatimus esitettiin. 



4.4 Tietoaineistoturvallisuus 

Valtionhallinnon ICT-hankintojen tietoturvallisuussopimuksen mallipohjassa 
olevan määritelmän mukaan tilaajan aineisto tarkoittaa mitä tahansa 
toimitukseen liittyvää hankkivan organisaation asiakirjaa tai muuta 
tietoaineistoa, jonka palveluntarjoaja on saanut haltuunsa hankinnan kohteen 
tuottamista varten. Määritelmään sisältyy myös palvelun tuotannon aikana 
syntyvät tietoaineistot mukaan lukien niiden metatiedot.  

4.4.1 Tilaajan aineisto 

Useassa hankinnassa mainittiin tilaajan toimittavan käsittelyohjeet. Mikäli tilaaja 
muuttaa tietojensa käsitteyyn liittyviä ohjeita, tulee palveluntarjoajien ottaa 
uudet säännöt käyttöön omassa toiminnassaan. Riippuen muutosten laajuudesta 
tai kompleksisuudesta, saattaa uusien käsittelyohjeiden käyttöönotto 
käytännössä vaatia henkilöstön erillisen perehdyttämisen tai kouluttamisen 
uuteen toimintamalliin. Yksinkertaisisten muutosten voidaan katsoa olevan 
lähinnä ilmoitusluontoisia asiata. Toki näissäkin tilanteissa olisi syytä varmistaa 
että viesti on saatu ja ymmärretty, esimerkiksi vaatimalla kuittausta 
vastaanottajalta.  

4.4.2 Asiakirjajulkisuuden toteuttaminen ja salassapidon merkitseminen 

Eräässä hankinnassa palvelulta vaadittiin tukea tietoaineistojen julkisuuden, 
salassapitovelvotteiden ja turvallisuusluokitteluun liittyvien 
merkintsemisvelvotteiden osalta. Käytännössä kyse oli mahdollisuudesta tehdä 
merkinnät joko aineiston metatioetoihin tai asiakirjapohjiin. Viranomaisen 
näkökulmasta keskeinen säädös on laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
621/1999. 

ISO 27001 standardiin pohjautuvan ylätason vaatimuksen mukaisesti orga-
nisaation on yksilöitävä omia tiedonsuojaustarpeitaan kuvastavat vaatimukset 
salassapitosopimuksille. Vaatimusten ajantasaisuutta tulee seurata ja ne on do-
kumentoitava. Tämän vaatimuksen voidaan katsoa liittyvän myös tiedonhallin-
talain vaatimaan muutosvaikutusten arviointiin.  

4.4.3 Eheys 

Tiedon muuttumattomuuteen kohdistuvia vaatimuksia löytyi aineistosta useita. 
Esimerkkeinä tallennetun aineiston muuttumaattomuuden valvonnasta 
mainittiin sähköinen allekirjoitus ja tiivistefunktiot. Eheyttä kuvaavia termejä 
olivat myös alkuperäisuyys, ajantasaisuus ja virheettömyys. Palvelussa 
kehittävän sovelluksen osalta näitä ominaisuuksia tuetaan mm. ennalta 
määritellyillä sisältö- ja muotovaatimuksilla.  



4.4.4 Henkilötietojen käsittely 

Nykyään keskeisin henkilötietojen käsittelyä koskeva säädös on Euroopan 
Unionin yleinen tietosuoja-asetus, jossa määritellään organisaatioille 
vaatimukset liittyen henkilötietojen kerrämiseen, säilyttämiseen ja hallinnointiin. 
Asetuksen soveltamisala kattaa organisaatiot, jotka käsittelevät henkilötietoja 
EU :ssa sekä organisaatiot jotka käsittelevät EU :n alueella asuvien ihmisten 
henkilötietoja  (Euroopan Unioni, 2020). Tietosuoja-asetukseen ja sen vaatimuk-
siin on viitattu myös useissa aineiston sisältämissä hankinta-asiakirjoissa, jolloin 
yhdellä vaatimuksella sopimuksessa saadaan katettua kaikki tietosuoja-asetuk-
sen sisältämät velvoitteet palveluntarjoajaa kohtaan. 

Henkilötiedot voivat kulkea useiden organisaatioiden kautta, kuten 
hankinnoissa yleisesti tapahtuukin. Tällöin on oleellista tunnistaa kaksi 
henkilötietojen käsittelyyn liittyvää roolia, rekisterinpitäjä ja tietojenkäsittelijä. 
Yleinen asetelma on että hankkiva organisaatio toimii rekisterinpitäjänä eli 
päättää henkilötietojen käsittelystä  ja ohjeistaa tietojenkäsittelijänä 
palveluntuottajalle miten henkilötitetoja käsitellään tilaajan puolesta.  (Euroopan 
Unioni, 2020). 

Rekisterinpitäjän vastuulla on käyttää tietojenkäsittelyyn vain sellaista 
toista organisaatiota, joka kykenee noudattamaan tietosuojasäädöksiä. Kaiken 
henkilötietojenkäsittelyn tulee tapahtua ainoastaan rekisterinpitäjän nimenomai-
sesta pyynnöstä. (Euroopan Unioni, 2020). IT-toimintojaan ulkoistavan 
viranomaisen tulee siten olla selvillä, mikäli ulkoistettaviin toimintoihin liittyy 
palveluntarjoajan puolelta off-shore toimintoja. Esimerkiksi palvelinten sijainnit 
ovat huomioitavia asioita, vaikka palvelua varsinaisesti tuottava henkilöstö 
sijaitsisi kokonaisuudessaan kotimaassa. 

4.4.5 Potilasasiakirjat ja muut erityiset tietoaineistotyypit 

Potilasasiakirjoista on säädetty potilasasiakirjoista annetussa asetuksessa 
298/2009 ja niihin kuuluvat potilasasiakertomusliittyvine potilastietoineen ja 
asiakirjoineen sekä lääketieteelliseen kuolemansyynselvittämiseen liittyvät ja 
muut potilaan hoidon järjestämisen ja toteuttamisen yhteydessä syntyneet tai 
muualta saadut tiedot ja asiakirjat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilas-
asiakirjoista 298/2009). Asetuksen neljännessä pykälässä säädetään 
potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen käyttöoikeuksista. Kuten 
käyttövaltuushallinnan yleisiin periaatteisiin kuuluu (kts. luku 4.10), myös 
asetuksessa on määritelty että oikeudet tulee rajata vain työtehtävien ja 
vastuiden edellyttämään laajuuteen. Asetuksen mukaan sähköisessä 
potilastietojärjestelmässä on oltava käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä jossa 
voidaan tehtäväperusteisesti määritellä käyttäjille oikeudet potilasasiakirjoihin 
ja potilastietojärjestelmän eri toimintoihin.  

Potilasasiakirjat ovat alakohtainen asiakirjatyyppi joista säädetään 
erityislainsäädönnössä, joten niiden esiintyvyys hankinnoissa on rajallinen eikä 
niiden osalta voida tehdä kaikkiin hankintoihin yleistettäviä johtopäätöksiä tai 



suosituksia. Sisällönanalyysin näkökulmasta havaintona potilasasiakirjatyypin 
arvo tulee sen alaspesifistä luonteesta. Voimme havainnon ansiosta tiedostaa, 
että on olemassa alakohtaisia asiakirja- ja tietotyyppejä, jotka tulee huomioida 
hankinnoissa. Yleistyksenä voidaan siten todeta, että jokaisessa hankinnassa 
tulee selvittää, liittyykö hankintaan toimialakohtaisia säädöksiä ja vastuita joita 
ei voida sopimuksellisesti poistaa. 

4.4.6 Käyttäjätietojen luovuttaminen 

Mobiiliopastusjärjestelmän vaatimuksissa käsitellään tilaajan käyttäjätietojen 
luovuttamista toimittajalle hankinnan kohteen toteuttamista varten. Vaatimus 
määritellään sovellettaviksi silloin, kun sopimuksessa on sovittu että tilaajan 
tulee ko. tiedot luovuttaa. Tämäkin vaatimuksen asettelu on ongelmallinen, sillä 
vaatimuksen soveltuvuus juuri kyseiseen hankintaan täytyy selvittää muusta 
asiakirjasta, eli sopimuksesta. Muissa tietojen luovutukseen liittyvissä 
vaatimuksissa käsitellään tietojen käyttämistä ainoastaan sovittuun 
käyttötarkoitukseen tietojen sisältöön liittyviä rajoituksia. 

4.5 Muuttumattomuuden ja saatavuuden varmistaminen 

Muuttumattomuus ja saatavuus ovat tiedon ominaisuuksia. 
Muuttumattomuuteen kohdistui vaatimuksia muuttumttomuuden 
varmistamisesta ja valvonnasta. Näiden osalta asiakirjojen sähköiseen 
tallentamiseen annettiin esimerkkikontrolleina tiivistefunktioiden käyttö ja 
sähköiset allekirjoitukset. Saatavuuden varmistamiseen liittyi vaatimus 
palvelunestohyökkäyksiä vastaan suojautumiselta. 

4.6 Fyysinen turvallisuus ja ympäristöturvallisuus 

Hankinnassa jonka tietoturvavaatimukset perustuivat ISO 27001 standardiin oli 
vaatimusluokka turva-alueiden osalta. Rekrytointijärjestelmän 
tietoturvavaatimuksissa viitattiin ulkoisiin vaatimuslähteisiin ja vaadittiin 
fyysisen turvallisuuden toteutus esimerkiksi KATAKRI 2015 ST IV- 
vaatimuksien tai VAHTI 2/2013 vaatimuksien mukaisesti. KATAKRIa eli 
viranomaisten tietoturvallisuuden auditointityökalua voidaan käyttää, kun 
viranomaisellaon tarve arvioida kohdeorganisaation kykyä salassa pidettävän 
tiedon suojaamiseen (Ulkoministeriö). 



4.6.1 Turva-alueet 

Turva-alueet vaaditaan määriteltäviksi sellaisten tilojen osalta, joissa käsitellään 
tai säilytetään arkaluonteisia tai kriittisiä tietoja. Turva-alueilla tulee olla 
kulunvalvonta, jolla kontrolloidaan että vain ne henkilöt joilla on työperäinen 
tarve päästä alueelle, pääsevät sinne. Toimistojen ym. tilojen ja niissä sijaitsevien 
laitteistojen fyysinen suojaus on suunniteltava ja toteutettava huomioiden sekä 
tarkoitukselliset hyökkäkset että luonnonilmiöt ja onnettomuudet. Varsinaisten 
tilojen rakenteisiin kohdistuvieen vaatimusten lisäksi turva-alueiden 
vaatimukset pitävät sisällään määrämuotoiset prosessit ja menettelyt, joiden 
mukaisesti turva-alueella työskenneltäessä toimitaan. Vaatimuksissa on 
huomioitu myös organisaation liiketoimintaan liittyvä logistiikka, kun tiloihin 
liittyvien kuormaus- ja toimitusalueiden valvonta ja eristäminen 
tietojenkäsittelytiloista on erikseen vadittu toteutettavaksi. Aineiston 
vaatimuksissa oli myös jatkuvan kulunvalvonnan vaatimus, joka käytännössä 
tarkoittaa ympäri vuorokauden käytössä olevaa sähköistä 
kulunvalvontajärjestelmää. Kulunvalvontaan ja muihin teknisiin järjestelmiin 
liittyvät vaatimukset tulee huomioida myös etätyön osalta. Esimerkiksi kotona 
suoritettavan etätyön osalta ei yleensä täyty tilaan kohdistuvat vaatimukset niin 
kulunvalvonnan kuin rakenteellisten ratkaisujenkaan osalta. Tästä seuraa että 
turvallisuusluokiteltujen tietojen osalta etätyö on usein tiloihin liittyvien 
vaatimusten puitteissa kiellettyä. 

Käytännön ratkaisuja joita aineistossa esitettiin fyysisen turvallisuuden 
toteuttamiseksi olivat mm. aidat, portit, ajoesteet, kulunvalvonta, 
kameravalvonta, tunkeutumisen ilmaisujärjestelmä, vartiointi sekä äänieristys. 
Fyysisen turvallisuuden kontrolleille on löydettävissä analogiat digitaalisesta 
ympäristöstä. Fyysisen ympäristön kulunvalvonta on verrattavissa 
tietojärjestelmien pääsynvalvontaan, joten on perusteltua että kulunvalvontaan 
liittyy vastaavia vaatimuksia kuin järjestelmien käyttöoikeuksien hallintaan. 
Tällaisia ovat mm. vaatimukset työperusteisesta tarpeesta kulkuoikeuksille, 
kulkulupienhallinnan vastuuhenkilöstä, pääsyoikeuksien ja avainten haltijoiden 
listauksesta sekä oikeuksien säännöllisestä katselmoinnista. Fyysiset esteet, 
kuten portit tai muut rakenteet ovat kuin palomuurit, jotka estävät 
asiaankuulumattomien henkilöiden suoran pääsyn ympäristöön. 
Tunkeutumisen ilmaisujärjestelmä on nimensä mukaisesti verrattavissa IDS-
järjestelmiin, ja molempien tarkoituksena on havaita tunkeutuminen 
ympäristöön sekä ilmoittaa siitä eteen päin taholle joka kykenee aloittamaan 
vastatoimet. Fyysisessä maailmasssa vastatoimista vastaa esimerkiksi 
vartiointiliike jonne hälytys välittyy, digitaalisen ympäristön osalta hälytysten 
vastaanotto tapahtuu esimerkiksi SOCissa eli tietoturvavalvomossa tai muussa 
valvomossa. 



4.6.2 Laitteet 

Tietolaitteisiin kohdistuvat vaatimukset koskevat laitteiston sijoittamista, 
sähkökatkoihin ja muihin mahdollisiin häiriöihin varautumiseen, 
tietoliikenneyhteyksien fyysiseen totetutukseen eli kaapeloiinteihin, laitteiden 
huoltoon ja asianmukaiseen käytöstä poistamiseen. Ns. puhtaan pöydän ja 
puhtaan näytön periaatteet on myös vastuutettu toimittajalle vaatimuksen 
muodossa, eli laitteistoon kohdistuvat vaatimukset pitävät sisällään myös monia 
henkilöstön toimintaan liittyviä näkökulmia. 

4.6.3 Fyysisen infrastruktuurin turvallisuuden organisatoriset vaatimukset  

Toimitiloihin liittyvien hallinnollisten kontrollien osalta vaaditaan mm. 
vastuuhenkilöä tiloille, joista hankinnan kohdetta tuotetaan. Käytännössä 
vastuuhenkilön vastuulla on määritellä kenelle kulkuoikeuksia tiloihin voidaan 
myöntää, ts. roolissa keskeistä on toimia luvittajana. Kulkuoikeuksiin liittyvät 
periaatteet ovat verrattavissa järjestelmien käyttöoikeuksiin, joita on käsitelty 
luvussa 4.10. Yhteistä molemmille on, että oikeuksien myöntämisen tulee 
perustua työperäiseen tarpeeseen. Myös turvallisuusselvitys (kts. 4.13.1) oli 
mahdollinen edellytys kulkuoikeuksien saamiselle. 

Asiantuntijahankinnan turvallisuusvaatimuksissa otsikon Fyysisen 
infrastruktuurin turvallisuuden organisatoriset vaatimukset alle oli koottu 
vaatimuksia palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyen. Organisaatiolta vaadittiin 
mm. pelastussuunnitelman laatimista. Pelastussuunnitelmiin liittyvä kansallinen 
säädös on Pelastuslaki 379/2011, ja vaatimuksen voidaan katsoa liittyvän 
enemmän henkilöiden kuin tietojen turvallisuuteen. Elinkeinoelämän 
yritysturvallisuuden mallin mukaisesti vaatimus sijoittuisi siten 
pelastusturvallisuuden ja työturvallisuuden alueille eikä tietoturvallisuuteen  
(Elinkeinoelämän keskusliitto, 2016). Saman otsikon alta löytyi myös vaatimus 
säännöllisistä pelastusharjoituksista ja paloturvallisuustarkastuksista. Tähän 
vaatimukseen on helpompi löytää yhtymäkohtia tietoturvallisuuteen, sillä palo-
turvallisuudella voidaan katsoa suojeltavan myös tiloja, joissa asiakkaan tietoja 
käsitellään. Esimerkiksi konesalit ja toimistotilat, joissa säilytetään asiakkaan tie-
toja, ovat myös tietoturvallisuuden kontekstissa ympäristötekijöiltä suojeltavia 
kohteita. Jatkuvuussuunnittelun vaatimus oli myös sijoitettu tämän otsikon alle, 
mutta tässä tutkimuksessa jatkuvuussuunnitteluun kohdistuvat vaatimukset on 
koottu kohtaan 4.12. Fyysisen turvallisuuden organsatorisiksi vaatimuksiksi voi-
daan katsoa kuuluvaksi myös rekrytointijärjestelmän vaatimuksissa kuvatut 
vaatimukset määrämuotoisista prosesseista sekä turvallisuuden säännöllisestä 
testaamisesta. 



4.7 Käyttöturvallisuus 

Käyttöturvallisuuden käsite liittyy tietojenkäsittelypalveluiden turvalliseen 
toimintaan. Vaatimukset kohdistuvat mm. dokumentointiin, jonka on katettava 
myös palveluihin liittyvät hallinnolliset näkökulmat. Käyttöohjeiden tulee olla 
saatavilla kaikille niitä tarvitseville käyttäjille. Muutoksenhallinnan osalta on 
oltava määrämuotoinen prosessi, jossa niin organisaatioon, prosesseihin kuin IT-
ympäristöihin kohdistuvat muutokset suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti. 
Myös kapasiteetinhallinta on liitetty käyttöturvallisuuteen, ja vaatimukset 
kohdistuvat resurssien käytön valvontaan sekä ennakointiin, jolla varaudutaan 
järjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseen tilanteissa joissa kapasiteetintarve 
nousee poikkeuksellisen korkeaksi. Kehitys-, testaus- ja tuotantoympäristöjen 
eriyttäminen liittyy myös käyttöturvallisuuteen ja on osa tuotantoympäristön 
riskienhallintaa. 

4.8 Tietoturvahäiriöiden hallinta 

Tietoturvapoikkeamien hallinta on kenties kaikkein keskeisin osa-alue 
tietoturvallisuuden saralla, myös hankinnoissa. Nykyaikaisessa IT-ympäristössä 
tietoturvauhkien hallinta on enemmän reaktiivista kuin ennaltaehkäisevää, 
koska ajan kanssa jonkin uhan realisoituminen on erittäin todennäköistä ja 
kaikkien uhkien aukoton torjuminen mahdotonta. Tietoturvapoikkeamista löytyi 
aineiston osalta useita eri nimityksiä. Tietoturvapoikkeaama, tietoturvahäiriö, 
tietoturvaloukkaus. Myös henkilötietoihin kohdistuvat poikkeamat on 
huomioitu erillisenä poikkeamatyyppinä, joka EU :n yleisen tietosuoja-asetuksen 
tiukat sanktiot huomioiden on ymmärrettävää.  

ISO 27001 standardin vaatimuksessa A.16.1.2 tietoturvatapahtumista tulee 
raportoida niin pian kuin mahdollista ja asianmukaisia viestintäkanavia käyttäen. 
Vaatimus tässä muodossaan pitää sisällään paljon tulkinnan varaisia määritelmi. 
Tietoturvatapahtuma, mahdollisimman nopeasti ja asiaankuuluva hallintokanava eivät 
ole yksiselitteisiä, joten palveluntarjoajan ja tilaajan yhteisymmärryksen 
varmistamiseksi termien tulkinnat tulisi tarkentaa sopimuksessa. Vaatimuksessa 
A.16.1.3 raportointivelvollisuus koskee tietoturvaheikkouksia. Soveltamisalana 
kuvataan kaikki järjestelmissä tai palveluissa olevat tai epäillyt 
tietoturvaheikkoudet. Heikkous on ymmärrettävissä puutteeksi, joka 
mahdollistaa edellä kuvatun tietoturvatapahtuman toteutumisen. Selkein 
esimerkki heikoudesta olisi siten haavoittuvuus, mutta myös prosesseissa 
havaitut puutteet esimerkiksi hallinnollisten kontrollien osalta voisivat tulla 
kysymykseen.  

VAHTI 3/2011 2. osassa vaatimukset 2.11.2 – 2.11.4 kohdistuvat 
tietoturvapoikkeamien valvontaan. Tietoturvapoikkeama on määritelmänä 
huomattavasti kuvaavampi, kuin edellä mainittu tietoturvatapahtuma. 
Poikkeama viittaa normaalista poikkeavaan tapahtumaan, joten on selkeää että 



valvontavaatimukset kohdistuvat normaalista toiminnasta poikkeavien 
tapahtumien valvontaan. Kuintenkin myös VAHTI-vaatimuksissa on tulkinnan 
varaisuutta, vaatimus 2.11.2 käsittelee riittäviä lokeja ja kirjausketjuja 
tietoturvapoikkeamien havaitsemiseksi. Riittävän lokin sisältö tulisi määritellä 
mahdollisimman tarkasti kattaen kaikki vaadittavat tietotyypit, jotta 
tietoturvapoikkeamatilanteessa ei päädytä käymään jälkipyykkiä sen osalta 
onko kerätty loki tarpeeksi kattava. Korotetun tason vaatimuksessa 2.11.3 
tarkennetaan, että lokien keräys, ja valvonta on toteutettava tilaajan kanssa 
sovittujen palvelun vaatimusten mukaisesti.  

Tietoturvapoikkeamien hallinnan ja käsittelyn osalta aineistossa esitettiin 
vaatimuksia määrämuotoisesta poikkeamanhallintamenettelystä, 
vakavuusluokittelusta, vastuunjaosta, reagoinnista ja tilaajan tiedottamisesta, 
jälkikäteisanalyysistä ja korjaavista toimenpiteistä, raportoinnista, juurisyyn 
selvittämisestä sekä toiminnasta niissä tilanteissa joissa poikkeama liittyy 
henkilötietoihin. Tietoturvapoikkeamien selvittämiseen liittyi vaatimus, että 
palveluun liittyvien sähköisten viestien, sähköpostien, tunnistamistietojen ja 
paikkatietojen luottamuksellisuudesta ja asianmukaisesta käsittelystä tulee 
huolehtia  myös niissä tilanteissa, kuin em. tietoja käsitellään 
ttietoturvapoikkeaman selvittämistarkoituksessa (Laki sähköisen viestinnän 
palveluista 917/2014).  

4.9 Toimittajan ilmoitus- ja raportointivelvollisuudet 

Toimittajaan kohdistuvia ilmoitusvelvollisuuksia voidaan katsoa juontuvan 
erityisesti yleisestä tietosuoja-asetuksesta. Aineistossa havaittujen 
ilmoittamisvelvollisuuteen liittyvät aikamääreet ovat suoraan tietosuoja-
asetuksen 33 artiklasta, eli hankkivalla organisaatiolla rekisterinpitäjän asemassa 
on henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin liittyvä 72 tunnin sisällä toteutettava 
ilmoittamisvelvollisuus viranomaisille. Palveluntoimittajan on 
henkilötietojenkäsittelijän roolissa huomioitava tilaajaan kohdistuva vaatimus ja 
omalta osaltaan avustettava tilaajaa määräaikoihin ehtimisessa.  

Mobiiliopastusjärjestelmän tietoturvallisuusvaatimuksissa tätä vaatimusta 
on tarkennettu siten, että toimittajan tulee tehdä alustava ilmoitus tilaajalle heti 
havaittuaan henkilötietoihin liittyvän poikkeaman ja toimittaen lisätietoja sitä 
mukaa kuin sellaisia on saatavilla. Ilmoituksentulee sisältää ainakin tapahtuma 
ja sen todennäköiset seuraukset, poikkeaman kohteena olevat asianomaiset siltä 
osin kuin ne ovat tiedossa sekä toimenpiteet jotka on jo toteutettu tai suunniteltu 
toteutettavaksi tietoturvapoikkeaman seurausten lieventämiseksi. 
Poikkeamaraportoinnista on erotettava määräajoin suoritettava raportointi, 
kuten kuukausiraportit. 

 



4.10 Pääsyn hallinta 

Pääsyoikeuksien hallinta voi ylätasolla tarkoittaa sekä järjestelmien että fyysisten 
tilojen pääsyoikeuksia. Tässä yhteydessä kyse on tietojärjestelmien 
pääsyoikeuksista. VAHTI-ohjeen otsikon tietojärjestelmien hallinta alla on 
alaotsikko pääsynvalvonta (Valtiovarainministeriö, 2011). Käyttöoikeuksilla 
voidaan rajata pääsyä tietojärjestelmiin, rekistereihin ja sovelluksiin. 
Käyttöoikeuksiin liittyy myös niiden laajuus, eli oikeudet voidaan rajata 
esimerkiksi vain tiettyihin sovelluksiin, tai sovelluksessa vain tiettyihin 
toimintoihin. Käyttöoikeuksiin liittyvien tahojen osalta tulee erottaa oikeuksien 
haltija ja hallinnoija. Käyttöoikeuden haltija on henkilö jolle on myönnetty oikeus 
järjestelmän tai vastaavan kohteen käyttämiseen (pääsy järjestelmään). 
Käyttöoikeuksien hallinnoija puolestaan on taho joka vastaa oikeuksien 
myöntämisestä ja poistamisesta. Käyttöoikeushallinnan osalta voidaan vielä 
erottaa hallinnollinen ja tekninen näkökulma, joiden vastuut on voitu edelleen 
jakaa kahdelle taholle. Hallinnollinen osa on luvan myöntäminen ja tekninen osa 
oikeuden myöntäminen käytännössä järjestelmässä. Yleensä käytännön 
toteutuksesta vastaa järjestelmän pääkäyttäjä. (Valtiovarainministeriö, 2006). 

Aineistossa tavatuissa pääsynhallinnan vaatimuksissa huomioitiin käyttö-
valtuuksien koko elinkaari. Myöntämisen, muuttamisen ja poistamisen tulee olla 
organisoitua ja käyttövaltuuksien tulee olla henkilö- tai roolikohtaisia. Toisin sa-
noen ns. yhteiskäyttötunnukset ovat kiellettyjä. Henkilökohtaiset tunnukset ovat 
nimensä mukaisesti ainoastaan henkilön itsensä käytössä. Roolikohtainen tun-
nus voi olla esimerkiksi pääkäyttäjätunnus, jolloin pääkäyttäjä on rooli ja roolissa 
voi toimia useita henkilöitä. Roolikohtaisissa tunnuksissa tulee kuitenkin huomi-
oida myös jäljitettävyys, jolloin roolissa tehtyjen tapahtumien on oltava jäljitettä-
vissä yksittäiseen henkilöön. Esimerkiksi vuorotyössä tietyssä vuorossa ja tie-
tyssä roolissa toiminut työntekijä voidaan yksilöidä työvuorolistan avulla.  

Käyttäjien tunnistamisen osalta esimerkkeinä hyväksytyistä tunnistamis-
ratkaisuista esitettiin mm. henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, kerta-
kirjautumismenetelmät, pankkitunnistautuminen, varmennekortit, biometriset 
tunnisteet sekä kaksi- tai monivaiheinen tunnistautuminen.  

Käyttäjien ja heidän käyttövaltuuksien tulee olla yhdistettävissä siten, että 
käyttäjistä on mahdollista muodostaa ajantasainen listaus. Listaus mahdollistaa 
oikeuksien säännöllisen katselmoinnin, jota myös useassa hankinnassa erikseen 
edellytetään. Myönnetyistä käyttöoikeuksista ja niihin tehdyistä muutoksista 
vaadittiin lokitietoihin tiedot oikeuksista, oikeuksien haltijasta, oikeuksien pyy-
täjästä tai tahosta joka muutoksen on toteuttanut, oikeuksien hyväksyjästä, oi-
keuksien myöntämisen perusteesta sekä ajankohdasta päivämäärän ja kellonajan 
tarkkuudella (kts. lokit). Käyttöoikeuksiin liittyy myös käsite vaarallinen työyh-
distelmä, jonka estämistä aineistossa myös vaadittiin. Käytännössä tämä tarkoit-
taa, että samalla roolilla ei saa olla valtuuksia toteuttaa ja valvoa samaa toimen-
pidettä. Käyttövaltuushallintaan liittyvä oleellinen rooli on pääkäyttäjä (admin). 



Pääkäyttäjätunnusten käyttöä tulee valvoa erityisen tarkasti, sillä pääkäyttäjä-
tunnuksiin liittyy ns. vahvat käyttöoikeudet (privileged access).  

4.11 Tietojenkäsittelijän varmistaminen ja tunnistaminen 

Rekrytointijärjestelmään kohdistui vaatimuksia käyttäjän varmistamisesta ja 
tunnistamisesta. Vaatimuksen mukaan käyttäjät tulee tunnistaa ennen kuin he 
pääsevät käsittelemään tai vastaanottamaan tietoja. Hyväksyttyinä 
varmentamis- ja tunnistamistekniikoina on lueteltu esimerkinomaisesti 
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat, kertakirjautumismenetelmät 
kuten federoitu kirjautuminen, pankkitunnistautuminen, varmennekortit, 
biometriset tunnisteet ja moneen tekijään perustuvat todennusmenetelmät. 

4.12 Jatkuvuudenhallinta 

Huoltovarmuuskeskus määrittelee jatkuvuudenhallinnan prosessiksi, jonka 
avulla organisaatio varmistaa paitsi oman toimintansa mahdollisten 
häiriötilanteiden aikana, myös kriittisten kumppaneiden kyvykkyyden toimia 
poikkeustilanteissa (Huoltovarmuuskeskus, 2020). Hankinnan ollessa kyseessä, 
jatkuvuudenhallinnan vaatimusten voidaan katsoa kohdistuvan paitsi itse 
hankittavaan järjestelmään ja palveluun, myös palveluntuottajaan 
organisaationa kattaen koko alihankintaketjun. Standardissa ISO 22300, jossa 
määritellään turvallisuuden ja kriisinkestävyyden sanasto, liiketoiminnan 
jatkuvuus tarkoittaa organisaation kykyä pitää yllä palvelutuotantoa ennalta 
sovitulla tasolla häiriötilanteen jälkeen. (International Organization for 
Standardization (ISO) / International Electrotechnical Commission (IEC), 2018). 
Aineistossa VAHTI-ohjeisiin perustuvat turvallisuusvaatimusliitteet sisälsivät 
useassa tapauksessa erillisen välilehden jatkuvuudenhallinnan vaatimuksille. 
Välilehti on nimetty VAHTI-ohjeen 2/2012 mukaisesti ICT-varautumisen 
vaatimukset. Koska ohjeessa käsitellään nimenomaan ICT-varautumista, on 
varautumisen määritelmä kuvattu nimenomaan tiedon saatavuuden ja 
palveluiden häiriöttömyyden varmistamisen kautta.  Ohjeessa mainitaan sen 
soveltuvan hankkivana osapuolena toimivan julkishallinnon edustajan lisäksi 
myös palveluatarjoavalle taholle hankinnan kohteeseen liittyen. 
(Valtiovarainministeriö, 2012a). VAHTI 2/2012 eräs tavoite on parantaa 
valmiutta myös tietoturvauhkiin, joka osaltaan toimii perusteena sisällyttää 
nämä jatkuvuudenhallinnan vaatimukset tietoturvavaatimusten kanssa samaan 
kokonaisuuteen. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan tavoitteena on varautua 
liiketoiminnan prosesseihin ja palveluihin kohdistuviin riskeihin. Jatkuvuuden 
hallinnasta on annettu VAHTI-ohje 2/2016. 



4.12.1 Jatkuvuus- ja toipumissuunnittelu 

Aineistossa esitettiin palveluntarjoajalle vaatimus jatkuvuussuunnitel-
masta, jossa määritellään palvelulle toipumisaika (recovery time objective, RTO) 
sekä toipumispiste (recovery point object, RPO). Jatkuvuussuunnitelman lisäksi 
edellytettiin toipumissuunnitelmaa, joka sisältää kuvaukset palvelun eri kompo-
nenttien määrittelyistä ja konfiguraatioista, järjestelmän hallitusta alasajosta ja 
uudelleenkäynnistyksestä, tuotannon palauttamista edeltävästä testaamisesta, 
huolto- ja ylläpitosopimuksista, integraatioista ja riippuvuuksista muihin järjes-
telmiin, varajärjestelmistä ja korvaavista menettelyistä sekä palveluun liittyvistä 
lisensseistä. Lisäksi toipumissuunnitelmiin liittyen edellytettiin niiden säännöl-
listä testaamista sekä palveluntarjoajan osallistumista jatkuvuudenhallinnan har-
joituksiin asiakkaan niin pyytäessä. Riskienarviointi vaadittiin myös erilaisten 
häiriöskenaarioiden osalta. Tilaaja oli määritellyt seuraavat häiriöskenaariot; tie-
tojenkäsittely-ympäristön käytön estyminen vahingon tai onnettomuuden seu-
rauksena, laaja alueellinen onnettomuus, häiriöt sähkönjakelussa, häiriöt tietolii-
kenteessä sekä henkilöstöresurssien riittävyyteen vaikuttavat tilanteet kuten esi-
merkiksi pandemia. Viimeinen skenaario onkin näin COVID-19 pandemian ai-
kana varsin relevantti skenaario huomioitavaksi ja myös palveluntarjoajille vas-
tuutettavaksi.  

4.12.2 Palvelun jatkuvuuden varmistaminen 

VAHTI-vaatimuksista löytyy vaatimus hankinnan kohteeseen liittyvien 
tukijärjestelmien toipumissuunnittelusta. Vaatimus kohdistuu tärkeimpiin 
tukijärjestelmiin, joten toimittajalta voidaan katsoa odotettavan analyysiä 
järjestelmän osien merkityksestä sekä näiden keskinäistä priorisointia.VAHTI-
ohjeen 2/2012 mukaan varautuminen normaalioloista poikkeaviin häiriöihin ja 
poikkeustilanteisiin kuuluu organisaatioiden hyvän tiedonhallintatavan 
mukaiseen toimintaan. Viranomaisten näkökulmasta jatkuvuudenhallinta on 
myös keskeinen aihe tietoturvallisuudessa, sillä valtioneuvoston antamassa 
tietoturvallisuutta koskevassa periaatepäätöksessä yksi kehittämisen 
painopisteistä on häiriötilanteiden ennaltaehkäiseminen sekä niihin 
varautuminen (Valtiovarainministeriö, 2016).  

Jatkuvuudenhallinta on itsessään niin laaja aihe, että siitä pystyisi tekemään 
kokonaisia tutkimuksia itsessään. Tässä tutkimuksessa ei erityisen syvällisesti 
perehdytä jatkuvuudenhallintaan, mutta todetaan että tätä raporttia 
kirjoitettaessa elämme globaalissa poikkeustilanteessa COVID-19 pandemian 
aikana. Viimeistään tämän poikkeustilanteen aikana on niin yhteiskunnassa kuin 
liike-elämässäkin alettu ymmärtämään jatkuvuudenhallinnan tärkeys. 

4.12.3 Varmuuskopiointi 

Varmuuskopioinnin tavoitteena on suojata organisaatiota tietojen 
menettämiseltä. Varmuuskopinti voi kohdistua niin tietoihin, ohjelmistoihin 



kuin järjestelmiinkin. Koska varmuuskopiointiin liittyy myös useita teknisiä 
tekijöitä, on varmuuskopiointiin ja varmuuskopioiden palauttamiseen liittyvät 
prosessit testattava sovitusti.  (Valtiovarainministeriö, 2010). 

Aineistoon sisältyneen mobiiliopastusjärjestelmän hankinta-asiakirjoissa 
vaaditaan toimittajalta kyvykkyyttä palauttaa tilaajan aineistot viipymättä vika-
tilanteessa. Käytännössä vaatimuksessa on kyse varmuuskopion käyttöönotta-
misesta, joten varmuuskopiointimenettely tulisi olla olemassa vaikka sellaista ei 
muussa vaatimuksessa olisi erikseen vaadittu. Viiveettömyyden vaatimuksen 
voidaan katsoa tarkoittavan lähes reaaliaikaista valmiutta ottaa varmuuskopioi-
dut järjestelmät tai tietoaineistot käyttöön. Palautumiseen liittyvät aikarajat on 
syytä määritellä tarkasti sopimuksissa. 

Toisen hankinnan turvallisuusvaatimuksissa varmuuskopioinnin osalta 
palveluntarjoajalle osoitettiin myös velvollisuus tunnistaa hankinnan kohteesta 
keskeiset suojattavat kohteet, jotka tulee varmuuskopioida. Vaatimukseen liittyy 
problematiikkaa, mikäli kaikkia hankintaan kuuluvia järjestelmäkomponentteja 
ja tietoja ei kopioida, sillä liiketoiminnallisesta näkökulmasta toimittajalla ei vält-
tämättä ole kykyä tunnistaa asiakkaan liiketoiminnalle kriittisiä tietoja. Mikäli ti-
laajan ja toimittajan näkemykset varmuuskopioitavista kohteista eriävät, on to-
teutuksessa vaarana jättää kriittisiä kohteita varmuuskopiointimenettelyn ulko-
puolelle. 

Tarkempia varmuuskopiointiin kohdistuvia vaatimuksia esitettiin rekry-
tointijärjestelmän tietoturvavaatimuksissa, ja näitä olivat mm. varmuuskopioi-
den säilyttäminen eri palotilassa kuin varmuuskopioitava kohde, varmuuskopi-
oinnin säännöllinen laadunvalvonta, varmuuskopioiden palauttamisen säännöl-
linen testaaminen sekä varmuuskopioiden suojaaminen vähintään samantasoi-
silla kontrolleilla kuin varmuuskopioidut tiedot on suojattu.  

 

4.13 Henkilöstöturvallisuus 

Yritysturvallisuuden terminologiassa tulee erottaa toisistaan kaksi termiä, 
henkilöturvallisuus ja henkilöstöturvallisuus. Tämän alaotsikon mukainen 
henkilöstöturvallisuus, joka tarkoittaa organisaation henkilöstöstä aiheutuvien 
riskien hallintaa, pyrkii pienentämään yrityksen sisältä lähtöisin olevia uhkia 
(Kouri 2007, Centre for the Protection of National Infrastructure 2020). Sosiaali- 
ja terveysministeriön Turvallisuussuunnitteluoppaan mukaan 
henkilöturvallisuudella pyritään ehkäisemään työntekijöihin kohdistuvia uhkia 
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001). Suomen Riskienhallintayhdistyksen 
mukaan (2020) henkilöriskit pitävät sisällään niin henkilöstöstä aiheutuvat kuin 
henkilöstöon kohdistuvat riskit. Tässä tutkimuksessa noudatetaan jakoa, jossa 
henkilöstöturvallisuudella tarkoitetaan henkilöstöstä aiheutuvien riskien 
hallintaan ja henkilöturvallisuudella tarkoitetaan työntekijöiden suojaamiseen 
liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi perinteistä työturvallisuutta, joka on 



helpoimmin ymmärrettävissä erilaisten suojavarusteiden kuten kypärien ym. 
henkilösuojainten kautta. 

Henkilöstöturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia löytyi aineistosta sekä ta-
hallisiin että tahattomiin työntekijöistä johtuviin riskeihin liittyen. Esimerkiksi 
henkilöstön tietoturvaosaamiseen liittyvillä koulutusvaatimuksilla (kts. luku 
4.13.5) pyritään ehkäisemään osaamispuutteista, tietämättömyydestä ja huo-
noista toimintatavoista aiheutuvia inhimillisen virheen mahdollisuuksia. Henki-
löstön tarkoituksellisesti tietoturvalle aiheuttamia uhkia pyritään hallitsemaan 
oikeiden henkilöiden rekrytoinnista alkaen. Taustojen tarkastus on nykyaikana 
normaali käytäntö yrityksissä. ISO 27001 standardissa henkilöstöturvallisuuteen 
liittyvät vaatimukset on huomioitu työsuhteen koko elinkaaren osalta. Rekry-
tointiin liittyvässä vaatimuksessa on kyse juuri edellä mainitusta taustatarkistuk-
sesta, jonka tavoitteena on varmistua sekä omien että vuokratyöntekijöiden so-
veltuvuudesta niihin tehtäviin, joihin heidät on ajateltu sijoitettaviksi. Koska 
kyse on kansainvälisen standardin kuvaamasta vaatimuksesta, viitataan vaati-
muksessa yleisesti asianmukaisiin lakeihin, määräyksiin ja eettisiin normeihin.  

4.13.1 Turvallisuusselvitykset 

Suomessa keskeisin taustatarkistukseen liittyvä laki on Turvallisuusselvi-
tyslaki 726/2014. Laissa säädetään mm. millä edellytyksillä henkilöstä voidaan 
laatia turvallissuuselvitys ja mitä tietoja selvityksen tekemiseen voidaan käyttää 
sekä selvityksen voimassaolosta että selvitettävään henkilöön ja selvityksen ha-
kijaan liittyvistä vastuista ja oikeuksista. Huomioitavaa on, että lakiin sisältyy 
henkilöturvallisuusselvitysten lisäksi säädökset yritysturvallisuusselvityksistä, 
toisin sanoen organisaation luotettavuus on Suomen lainsäädännössä mahdol-
lista selvittää vastaavalla menettelyllä. (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). 

Rekrytointijärjestelmän vaatimuksissa tilaaja pidätti itsellään oikeuden 
päättää työntekijän soveltuvuudesta esitettyyn tehtävään. Toisin sanoen selvi-
tyksessä esille tulevien rekisterimerkintöjen ei katsota automaattisesti johtavan 
palveluntarjoajan työntekijän hylkäämiseen palvelusta, vaan tilaaja katsoo ta-
pauskohtaisesti, onko esimerkiksi rikosrekisterissä tai ulosottotiedoissa ilmi tul-
lut asia este juuri kyseisessä tehtävässä toimimiselle. 

4.13.2 Vaitiolositoumus 

Osassa aineistoon sisältyneistä hankinnoista palveluntarjoajan henkilöstöltä 
edellytettiin asiakkaan laatiman vaitiolositoumuksen allekirjoittamista. Tämän 
osalta jätettiin myös varauma, että niissä tilanteissa, joissa palveluntarjoajan hen-
kilöstöllä on jo työsuhteeseensa liittyen allekirjoitettuna sisällöltään vastaavan 
tasoinen henkilökohtainen vaitiolositoumus, voidaan hyödyntää palveluntarjo-
ajan organisaatiotasoista vaitiolositoumusta. Niiltä osin kuin tilaajan ja toimitta-
jan käyttämät salassapitositoumukset eivät ole sisällöllisesti samantasoisia, vaa-
ditaan palvelun osalta päivityksiä. 



4.13.3 Toimittajan henkilöstö 

Yleisemmin toimittajaan kohdistuva vaatimus on, että riittävästi tietoturvallisuu-
teen ja tietosuojaan perehtyneitä henkilöitä pitää olla varattuna palvelun tuotta-
miseen. Vaatimuksen voidaan katsoa koskevan paitsi henkilöstöresurssien riittä-
vyyttä normaalitilanteessa, myös riittäviä varamiesjärjestelyjä esimerkiksi sai-
rauslomien tai muiden yllättävien asiantuntijoiden saatavuuteen perustuvien ti-
lanteiden aikana. Henkilöstöön liittyy myös vaatimus riittävästä perehdyttämi-
sestä, toisin sanoen henkilö on palvelun vaatimusten mukainen vasta saatuaan 
riittävän perehdytyksen palveluun ja sen tietoturvallisuuden huomioimiseen 
omassa toiminnassaan. Myös turvallisuusselvityksen voidaan katsoa olevan 
esiehto palvelussa toimimiselle, joissakin tilanteissa henkilö voi saada pääsyn 
asiakkaan tietoihin vasta sen jälkeen, kun turvallisuusselvitys on valmistunut. 
Taustojen tarkastamiseen osalta joissakin tapauksissa voisi kyseeseen tulla myös 
luottotietolain 19 §:ssä mahdollisuus työnhakijan tai työntekijän arviointiin 
muussa lainsäädännössä määriteltyjen säädösten puitteissa (Luottotietolaki 
527/2007). Aineistossa ei kuitenkaan tämän säädöksen mahdollistamaa luotto-
tietotarkastusta vaadittu. 

4.13.4 Alihankkijat 

ISO 22300 standardissa määritellään toimittajille kaksi eri tasoa. Ensimmäisen 
tason tason toimittaja tuottaa palvelua suoraan palvelua tilaavalle organisaatiolle. 
Toisen tason toimittaja taas toimittaa palvelua ensimmäisen tason toimittajan 
kautta.  (International Organization for Standardization (ISO) / International 
Electrotechnical Commission (IEC), 2018). Hankinnassa voidaan katsoa, että en-
simmäisen tason toimittaja on hankinnassa palvelua tarjoava organisaatio ja tä-
män alihankkijat ovat toisen tason toimittajia. Alihankkijoita koskevat vaatimuk-
set kohdistuvat siis palveluntarjoajan alihankkijoita ja tapaa, jolla palveluntarjo-
ajan tulee huolehtia omasta alihankintaketjustaan. 

ISO 27001 standardiin pohjautuvissa vaatimuksissa otetaan kantaa myös 
ulkoistettuun järjestelmäkehittämiseen. Vaatimuksen mukaan ulkoistavan orga-
nisaation tulee valvoa ulkoistettuja järjestelmän kehitystoimintoja. Standardista 
löytyy myös ylätason otsikko Tietoturvallisuus toimittajasuhteissa. Vaatimus toi-
mittajasuhteiden tietoturvapolitiikasta vaatii sopimaan palveluntarjoajan kanssa 
hankintaan kohdistuvista tietoturvavaatimuksista. Tämän vaatimuksen voidaan 
sellaisenaan katsoa toteutuvan kaikissa aineistoon valituissa hankinnoissa, sillä 
hankinta-asiakirjat itsessään ovat evidenssi vaatimustenmukaisuudesta. 

Alihankintoihin liittyvät oleellisesti myös toimittajasopimukset, joiden 
osalta ISO 27001 standardissa esitetään vaatimus, että tietoturvavaatimuksista on 
sovittava jokaisen sellaisen alihankkijan kanssa, jolla voi toimintaansa liittyen 
olla tosiasiallinen mahdollisuus päästä organisaation tietoihin, osallistuu niiden 
käsittelyyn tai niihin liittyvän IT-infrastruktuurin toimittamiseen. Sopimuksissa 
tulee huomioida koko toimitusketju ja siihen liittyvät tietoturvariskit. 



VAHTI-vaatimuksissa otsikon Kumppanuuksille ja resurssien hallinnalle 
asetettavat vaatimukset alla alihankkijoita käyttävään palveluntarjoajaan koh-
distuu vaatimus alihankkijoiden ja näiden toimittamien palveluiden valvonnasta. 
Valvonta pitää sisällään niin säännöllisen seurannan, kuin erilaiset katselmoinnit 
ja auditoinnit. Myös VAHTI-vaatimuksissa palveluntarjoajan ja tämän alihank-
kijoiden välille edellytetään myös solmittavaksi sopimukset, joissa alihankkijat 
sitoutetaan noudattamaan hankinnan tietoturvallisuusvaatimuksia samalla ta-
solla kuin varsinainen toimittajakin. Hankkivan organisaation silmissä koko ali-
hankintaketjua tarkastellaan vaatimusten näkökulmasta yhtenä kokonaisuutena 
ja palveluntarjoajalle vastuutetaan vaatimusten jalkauttaminen omasta organi-
saatiostaan eteenpäin. 

 

4.13.5 Tietoturvakoulutus 

Aineiston hankinta-asiakirjoissa mukana olevassa valtion viraston turvallisuus-
vaatimuslistassa tietoturvakoulutusten vaatimuksessa määritettään, että palve-
luntarjoajan tulee pystyä todistamaan, että sen henkilöstö saa säännöllisesti tie-
toturvakoulutusta ja että tietoturvallisuuteen vaikuttavien asioiden läpikäynti on 
jatkuvaa. Koulutusten sisällöstä ei kuitenkaan esitetä tarkempia vaatimuksia, 
vaan toteutus jää palveluntarjoajan harkinnan varaan. Tietoturvakoulutusten 
yleisenä tavoitteena voidaan kuitenkin katsoa olevan käyttäjien toiminnan muut-
taminen (Karjalainen & Siponen, 2011). 
VAHTI-vaatimuksista peräisin oleva rahoituslaitoksen vaatimus tietoturvakou-
lutuksista määrittelee koulutuksen säännöllisyyden tarkemmin, koulutus vaadi-
taan vähintään joka toinen vuosi tai lainsäädännön muuttuessa. Samassa vaati-
muksessa on myös hieman tarkemmalla tasolla määritelty henkilöstöltä vaadit-
tavan osaamisen ja heille suunnattavan tiedottamisen sisältöä, kun vaatimus 
kohdistetaan erityisesti muuttuneisiin tietoturvaohjeisiin ja – käytäntöihin. 
ISO 27001 standardin koulutusvaatimuksessa A.7.2.2 koulutus vaaditaan jokai-
selta organisaation työntekijältä, kuitenkin löyhästi määritellen, että koulutuksen 
on oltava asianmukainen. Myös standardissa vaaditaan tietoturvaosaamisen päi-
vittämistä silloin, kun organisaation politiikoissa tai menettelyissä tapahtuu 
muutoksia. 

Vaatimustenmukaisuuden näkökulmasta myös tietoturvakoulutuksissa 
olisi syytä huomioida hankinnan kohteeseen liittyvän sopimuksen turvallisuus-
vaatimukset.  Tietoturvallisuuden tärkeimpiin tekijöihin voidaan katsoa kuulu-
vaksi mm. käyttäjien tietoisuuden lisääminen politiikkoihin ja käytäntöihin liit-
tyen, turvallisuuden arviointi ja mittaaminen, tietoturvapolitiikat ja -standardit, 
tiedon omistajuus ja tiedon luokittelu menettelyt sekä pätevä henkilöstö (Choi, 
Kim, Goo & Whitmore 2008). Hankinnassa tietoturvapolitiikkojen voidaan kat-
soa tulevan sekä tilaajan että tarjoajan organisaatioista, jolloin koulutuksissa olisi 
syytä huomioida soveltuvilta osin molemmat. Arvioinnin ja mittaamisen näkö-
kulmasta koulutuksiin olisi hyvä sisällyttää jokin osa, jonka avulla on mahdol-



lista arvioida koulutuksen vaikuttavuutta. Esimerkin näkökulmasta selkein me-
nettely voisi olla koulutuksen sisältöön perustuva pisteytettävä testi, jolloin sään-
nöllisen koulutuksen vaikuttavauutta olisi mahdollista seurata sekä yksilö- että 
organisaatiotasolla. Toinen asia on, miten hyvin pisteytys onnistuu heijastele-
maan todellista osaamista ja kuinka relevanttia testin heijastama osaaminen oi-
keasti on tietoturvallisuuden kannalta.  

Vaatimustenmukaisuuden todentamisen näkökulmasta perehdytyksistä ja 
koulutuksista voidaan vaatia myös erillistä selvitystä, kuten koulutusrekisteriä, 
jossa on dokumentoitu koulutusten tai perehdytyksen sisältö, aika ja osallistu-
neet henkilöt. Myös tilaaja saattaa järjestää tietoturvakoulutusta, johon myös toi-
mittajan henkilöstö on velvoitettu osallistumaan. 
Koulutusjärjestelmä voidaan tarvittaessa kehittää hyvinkin spesifin tietoturva-
asian kouluttamiseen.  Kim, Kim, Hong & Oh (2017) esittelivät käyttäjän mani-
puloinnin (social engineering) estämiseen tähtäävän harjoitus- ja koulutusjärjes-
telmän. Koulutuksesta vastuussa olevan organisaation tulisi tunnistaa kriittisim-
mät koulutustarpeet ja tarvittaessa toteuttaa räätälöity koulutus keskittyen tähän 
kriittiseen aiheeseen. Todellisuudessa koulutukseen käytettävät ja ajalliset ja ta-
loudelliset resurssit pitkälti ohjailevat miten kattava ja syvällinen sisältö koulu-
tuksessa on mahdollista käydä läpi. Käytettävissä olevien resurssien puitteissa 
tulee priorisoida läpi käytävät asiat ja antaa niille keskinäisen tärkeysjärjestyksen 
mukaiset painotukset koulutuksen toteutuksessa. 

4.14 Muutosten ja riskien hallinta 

Riskienhallinta on toiminto, jonka avulla suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti 
pyritään analysoimaan organisaation resursseja ja liiketoimintaa eri tavoin 
uhkaavia riskejä. Analysointiin liittyy riskien merkityksen arvioiminen sekä 
riskien kehittymisen seuranta  (Lanne, 2007). Palveluihin kohdistuvia uhkia 
vaadittiin seurattavaksi  mm. viranomaislähetiden, median ja palveluun 
liittyvien teknologioiden osalta. Seurannasta saadun uhkatiedon pohjalta tulee 
palveluntarjoajan tehdä riskien arviointi, jonka pohjalta päätetään toimenpiteet 
riskien hallitsemiseksi. Koko riskienhallintaprosessi tulee myös dokumentoida.  

Yleisten riskien arviointi luokittelujen eli vakavuuden ja todennäköisyyden 
arvioinnin lisäksi palvelun yhteydessä riskien arvioinnissa vaaditaan 
huomioitavaksi myös aikamääreet joiden puitteissa riskiin on reagoitava ja miten 
nopeasti niistä on tiedotettava asiakasta. Riskienhallinnan käytännön 
toimenpiteistä tulee myös sopia riskiluokituksesta annettavassa ohjeessa. 
Joissakin hankinnoissa korostettiin että toimenpiteistä ja niiden kustannuksista 
sovitaan erikseen ennen toteuttamista. Riippumatta kumpaa edellä mainittua 
mallia käytetään, on riskienhallinnan toimenpiteistä sopiminen 
kustannusnäkökulmasta järkevää, sillä etenkin suurten investointien osalta 
saataa tilaajalla ja toimittajalla olla näkemyseroja toimenpiteiden 
kannattavuudesta. Yhteistyön sujuvuuden näkökulmasta tällaiset helposti 
tunnistettavat mahdollisia ristiriitoja aiheuttavat asiat on hyvä huomioida jo 



vaatimusmäärittelyssä. Toimintaympäristössä havaittujen muutosten ja riskien 
osalta voidaan vaatia erillinen riskiraportti, jossa tulee kuvata tunnistetut riskit 
luokitteluineen sekä ehdotetut hallintatoimet aikataulutuksineen.  
 

4.15 Dokumentointi 

Palvelun ja sen toimintaympäristön kuvaaminen oli eräs aineistossa tavattu 
otsikko. Kuvaamisen vaatimukset tarkoittavat käytännössä palvelun ja sen eri 
osa-alueiden dokumentointia. Aineistossa vastaan tulleita ja vaadittuja 
dokumentteja olivat mm. tietoturvakäsikirja, palvelun turvallisuuskuvaus, 
koulutusrekisteri, vastuunjakotaulukot ja erilaiset ympäristökuvaukset. Kaikissa 
hankinnoissa ei dokumenttien sisältöä määritelty tarkemmin, mutta esimerkiksi 
rekrytointijärjestelmän vaatimuksissa ympäristökuvauksissa vaadittiin 
kuvattavaksi palveluihin liittyvät maantieteelliset sijainnit sekä kaikki 
alihankintakejtuun liittyvät toimivat vastuualueineen sekä kunkin toiminnon ja 
toimijan kriittisyys palvelun toimittamisen ja sen jatkuvuuden näkökulmasta. 
Aineistossa löytyi dokumentointivaatimuksia kaikkien alla kuvattujen 
kohteiden osalta : 

- yhteyshenkilöiden roolit ja vastuut 
- koventamiskäytännöt 
- toimintaympäristö 
- haavoittuvuuksien seuranta ja hallinta 
- riskienhallinta 
-turvallisen ohjelmistokehityksen periaatteet, testausmenetelmät ja 
viitekehykset 
- tietoliikenneyhteydet 
- sähköisen tiedonsiirron vastaanottajan varmentaminen tai tunnistaminen 
- tiedon muuttumattomuuden varmistaminen 
- tekniset ratkaisut 
- käyttövaltuushallinta 
- vaaralliset työyhdistelmät 
- toiminnot jotka edellyttävät kirjautumista tai tunnistautumista 
- tietojen ja laitteiden tuhoaminen ja käytöstä poistaminen 
- tietoturvapoikkeamien hallinta 
- jatkuvuussuunnitelma 
- toipumissuunnitelma 
- testit ja niiden tulokset  
- fyysiset ympäristöt eli toimitilat, niiden merkitys ja kontrollit 

 
Yllä luetellun pohjalta voidaan todeta, että dokumentointivaatimukset voidaan 
karkeasti jakaa sen mukaan onko niiden kohteena järjestelmä, tila, prosessi, 
henkilö tai tieto. Toisaalta osa dokumentointivaatimuksista on tilaajan itsensä 
määrittelemiä ja osa perustuu lainsäädännön vaatimuksiin. Riippumatta 



vaatimuslähteistä, dokumentointi on arjessa valitettavan usein laiminlyöty 
toiminto (Kauppi, 2020). 

4.16 Tietoturvakäsikirja 

Viraston tietoturvavaatimuksiin sisältyi tietoturvakäsikirjan laadinta palvelun 
tai järjestelmän käyttöönotto vaiheessa. Tietoturvakäsikirjassa mainitaan 
tarkennettavaksi tilaajan ja palveluntarjoajan yhteiset tietoturvakäytännöt. 
Vaatimuksessa ei tarkemmin eritellä käsikirjalta vaadittavaa sisältöä esimerkiksi 
otsikkotasolla, mutta vaatimuksen sanavalinnoista voidaan tehdä johtopäätöksiä. 
Sekä dokumentin nimi käsikirja että sen sisältämät käytännöt kuvastavat 
dokumentin käytännönläheisyyttä. Alkuperäisen vaatimuksen sanamuoto 
sopijapuolet viittaa sopimukseen, toisin sanoen käsikirjan hankinnan kohteena 
olevaan palveluun tai järjestelmään. Käsikirjan voidaan perustellusti katsoa 
olevan palvelukohtaisesti tuotettu ja räätälöity dokumentti, jossa 
mahdollisimman tarkalla käytännön tasolla kuvataan, miten sopimuksen 
turvallisuusvaatimukset kyseisen hankinnan tuotannossa oikeasti toteutetaan. 
Toisaalta yhteiset tietoturvakäytännöt vaatii myös tilaajan osallistumista ja kuvaa 
myös tilaajan toimintaa palvelun jo ollessa käytössä, joten kyse on pitkälti myös 
yhteisistä pelisäännöistä. 
 Valtionhallinnon tietoturvallisuussopimuksen mallipohjasta löytyy viittaus 
liitteeseen turvallisuudenhallinnan kuvaus. Aineiston hankinta-asiakirjoista ei 
kyseistä dokumenttia löytynyt, mutta hakukonehaulla se oli löydettävissä 
26.10.2020 osoitteesta 
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/37920/notice/52
639/overview. Otsikkotasolla vaadittava turvallisuudenhallinnan kuvaus on 
seuraava 

1. Yritysesittely 
2. Turvallisuustyön periaatteet 
3. Henkilöturvallisuus 
4. Toimitilojen turvallisuus 
5. Tiedon luokittelu ja käsittely 
6. Laitteistot ja tietojärjestelmät 
7. Turvallisuus- ja tietoturvapoikkeamat 
8. Alihankinta 
9. Jatkuvuus ja varautuminen 

 
Otsikoista voidaan todeta kuvauksen sisällön noudattelevan pitkälle hankinta-
asiakirjoissa tavattujen tietoturvavaatimusten luokittelua. Vaatimusten sijasta 
otsikoiden alta löytyy kuitenkin aihepiirien mukaisia kysymyksiä. 
Vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei, joiden lisäksi on mahdollista antaa 
tarkentavia lisätietoja vastaukseen liittyen. Viimeisessä sarakkeessa on paikka 
viitatuille asiakirjoille ja niiden hyväksymispäivämäärille. Esimerkiksi 
kysymykseen Onko yrityksessä johdon hyväksymä politiikka ? myöntävästi 



vastattaessa voidaan viitteeksi antaa varsinaisen dokumentin nimi jossa 
politiikka on kuvattu. Tämä turvallisuudenhallinnan kuvaus ei siten ole 
palveluun tuotettu yksityiskohtainen ohje kuten edellä kuvattu 
tietoturvakäsikirja, vaan lähinnä luettelo olemassa olevista dokumenteista, joilla 
osoitetaan turvallisuusvaatimusten toteutuminen. Tämä asiakirja toimii siten 
työkaluna hankkivalle organisaatiolle tämän arvioidessa palveluntarjoajan 
kyvykkyyttä noudattaa ja toteuttaa sopimuksen tietoturvavaatimuksia. 

4.17 Tarkastukset ja raportointi 

Auditointien osalta aineistossa on viitattu JIT-2015 – Yleiset ehdot mukaiseen 
auditointi-oikeuteen. Myös ISO 27001 standardiin perustuvista vaatimuksista 
löytyy auditointinäkökohtia. Näiden tavoitteena on varmistaa että auditointiin 
liittyvien tarkastus- ja testaustoimenpiteiden vaikutukset auditoinnin käytössä 
oleviin järjestelmiin ovat mahdollisimman vähäiset. Käytännössä tämä edellyttää 
auditointi- ja tarkastustoimenpiteiden mahdollisimman huolellista suunnittelua 
sekä niiden hyväksyttämistä oikeilla vastuutahoilla ennen toimenpiteiden 
toteuttamista.  

Ulkopuolisten tarkastajien suorittamien auditointien lisäksi aineistosta 
löytyi sisäisen auditoinnin vaatimuksia, eli palveluntarjoaja voi pyynnöstä 
joutua auditoimaan hankinnan kohteeseen liittyvää tietoturvallisuutta. 
Kriteeristönä tietoturvallisuuden arvioinnissa tässä yhteydessä toimii 
nimenomaisen sopimuksen tietoturvallisuusvaatimukset, toisin sanoen 
toimittajan tulee arvioida miten hyvin se on onnistunut toteuttamaan 
sopimuksen tietoturvallisuusvaatimuksia käytännössä. 

4.18 Palvelun poistaminen käytöstä 

Tietoturvallisuuden tarve ei poistu ennen kuin palvelu on oikeasti poistettu 
käytöstä. Itse poistaminen tulee myös suorittaa tietoturvallisesti, ja poistamisen 
liittyviä vaatimuksia löytyi myös aineistosta. Poistamisen tulee olla suunniteltua 
ja suunnitelmassa on huomioitava mm. säilytettävän tiedon migraatio, 
tuhottavien laitteiden sanitointi, poistuvan tietojärjestelmän osien sekä tietojen 
turvallinen tuhoaminen sekä keinot poistamisen todentamiseen. 

Tallennusmedioiden osalta hyväksyttyinä toteuttamismenettelyinä 
esiteltiin mm. ylikirjoittaminen, fyysinen tuhoaminen ja magneettinen 
pyyhkiminen. Tietojen tuhoaminen sallittiin myös kolmannen osapuolen 
toimesta, mutta tuhoamispalvelua tarjoavalta osapuolelta edellytettiin 
sertifiointia. Fyysisten asiakirjojen tuhoamisen osalta esitettin vaatimus riittävän 
pienestä silppukoosta. Myös muu määrittelemätön tuhoamiskeino edellytettiin. 
Koska vaatimuksena oli että tietojen palauttaminen ei ole mahdollista, 
esimerkiksi asiakirjojen poltaaminen olisi myös hyväksyttävä 



tuhoamismenetelmä. Myös asiakirjojen tuhoamisen osalta sertifioidun kolmanne 
osapuolen käyttäminen on mahdollista. 

4.19 Tekniset tietoturvavaatimukset 

Teknnisissä vaatimuksissa on eritelty tarkasti teknologiaan liittyviä kuten 
salausratkaisut, palvelinten käyttöjärjestelmät, selaimet, rajapinnat, tuettavat 
tiedostomuodot, lokit. Lokivaatimusten osalta teknisissä vaatimuksissa on 
viitattu myös VAHTI-ohjeeseen 3/2009, toisin sanoen tarkat vaatimukset 
sijaitsevat hankinta-materiaalin ulkopuolisessa dokumentissa. GDPR-
vaatimuksia on käsitelty myös teknisissä vaatimuksissa, esimerkiksi 
määrittelemällä sovellukseen ominaisuus jossa käyttäjä pääsee tarkastelemaan 
omia henkilötietojaan, ja toisaalta vaaditaan myös toiminto joka mahdollistaa 
käyttäjän oikeuden tulla unohdetuksi. Yksityiskohtaisimmillaan teknisissä 
vaatimuksissa on määritelty esimerkiksi käytettävät protokollat. 

4.20 Lokitiedot 

Mobiiliopastusjärjestelmän turvallisuusvaatimuksissa lokitietojen on ilmaistu 
kuuluvan tilaajan aineistoon. Samassa asiakirjassa viitataan myös 
tiedonhallintalain mukaiseen lokien keräämiseen. Lain 17§ :n mukaan 
viranomaisen pitää varmistaa, että niissä tapauksissa joissa tietojärjestelmän 
käyttäminen vaatii tunnistautumisen tai muun kirjautumisen, kerätään 
järjestelmän käytöstä ja tietojen luovutuksista tarpeelliset lokitiedot  (Laki 
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019). Sitä, mitä tarkoittaa tarpeelliset 
lokitiedot, ei lainkohdassa määritellä, mutta lokienhallinnasta on annettu 
VAHTI-ohje 3/2009 Lokiohje (Valtiovarainministeriö, 2009).  

Ohjeen 5. luvussa käsitellään erityisesti hankintoihin ja ulkoistuksiin liitty-
viä lokeja. Ylätasolla hankintoihin liittyvä vaatimus on, että lokivaatimusten tu-
lee kattaa sekä organisaation että itsensä lainsäädännön vaatimukset. Kuten 
muutkin tietoturvavaatimukset, lokivaatimukset määritellään hankinnan mää-
rittelyvaiheessa. Lokien määrittelyssä huomioitavia asioita ovat lokien koko elin-
kaari, miltä järjestelmän tasoilta lokeja vaaditaan, mitä, miksi, minne ja millä 
tarkkuudella kerätään, lokien arkistointi- ja varmuuskopiointitarpeet sekä lokien 
käsittelyyn vaadittavat käyttöoikeudet. (Valtiovarainministeriö, 2009). 

Aineiston ISO 27001 standardiin perustuvassa hankinta-asiakirjassa loki-
vaatimukset kuvattiin otsikon kirjaaminen ja seuranta alla. Standardin sisältävät 
lokivaatimukset ovat pitkälti yhdenmukaisia VAHTI-vaatimusten kanssa. Yläta-
solla kuvattuna lokien on katettava käyttäjien suorittamat toiminnot, erilaiset 
poikkeamat ja virheet sekä tietoturvatapahtumat. Lokit pitää säilyttää ja säännöl-
linen lokikatselmointi tulee suorittaa. Säilyttämisen osalta vaatimukset kohdis-



tuvat lokien suojaamiseen eli käytännössä luvattoman pääsyn estämiseen. Järjes-
telmän hallinnan osalta pääkäyttäjä- ja operaattorilokit vaaditaan erikseen kerät-
täviksi ja katselmoitaviksi. Jotta lokitietoja voidaan hyödyntää poikkeamatilan-
teiden jälkikäteisessä selvittämisessä, tulee organisaation tai turva-alueen kes-
keisten tietojärjestelmien kellonajan oltava synkronoitu, toisin sanoen niiden on 
saatava aikansa samasta lähteestä. 

Aineistossa tavattuja kohteita, joihin lokivaatimuksia kohdistuu, ovat mm. 
työasemat, palvelimet, palvelinohjelmistot sekä verkon aktiivilaitteet. Rekrytoin-
tijärjestelmän tietoturvavaatimuksissa kuvattiin lokituksen periaatteita, joihin 
kuuluu mm. lokituksen oletusarvoinen käyttö kaikissa toiminnoissa, jotka edel-
lyttävät tunnistautumisen tai kirjautumisen. Audit trail on peruskäsite, joka tar-
koittaa, että yksittäisen käyttäjän toimista on mahdollista muodostaa katkeama-
ton tapahtumaketju lokitapahtumia tarkastelemalla. Hankinnassa esitettiin vaa-
timukset lokimerkinnän sisällölle, joka kattoi ajankohdan, käyttäjän, tapahtuma-
tyypin ja tapahtuman kuvauksen. Myös mahdolliset tekniset virheet ja toiminta-
häiriöt vaadittiin lokitettaviksi. Lokitiedostoihin itseensä kohdistui yleisiä tieto-
aineistojen vaatimuksia, kuten eheyden varmistaminen, varmuuskopiointi, käyt-
töoikeudet vähimpien oikeuksien periaatteen mukaisesti ja erikseen määritellyt 
säilytysajat.  

4.21 Sovelluskehityksen tietoturvavaatimukset 

ISO 27001 vaatimuksiin perustuva otsikko Kehitys- ja tukiprosessien turvallisuus 
pitää sisällään vaatimuksen turvallisen kehittämisen politiikasta. Tämä on 
ylätason vaatimus sille, että järjestelmä- ja ohjelmistokehitykselle on luotava 
säännöt, joita sovelletaan jokaiseen kehtiysprojektiin organisaatiossa. 
Sovelluskehityksen tietoturvavaatimuksissa on viitattu myös kansainväliseen 
OWASP Top 10 raporttiin, ja toimittajaa pyydetään mm. antamaan selvitys miten 
viitatussa raportissa kuvatut kymmenen yleistä tietoturvauhkaa on hankinnan 
kohteena olevan sovelluksen kehitysprosessissa huomioitu. ISO standardista 
löytyy myös sovellusten testaamisen liittyvä vaatimus käyttöalustaan tehtävien 
muutosten yhteydessä. Vaatimuksen soveltamisalana on liiketoimintakriittiset 
sovellukset ja tavoitteena varmistaa ettei muutoksella ole negatiivisia 
turvallisuusvaikutuksia. Sen sijaan ohjelmistopaketteihin tehtävät muutokset on 
rajatta vain välttämättömiin, joiden osalta tulee lisäksi soveltaa tarkkoja 
muutoksenhallintamenettelyjä. 

Sovelluskehityksen turvallisuuden osalta viitatan myös VAHTI 1/2013 
ohjeeseen. Ohjeessa esitään vaatimuksia sekä palvelussa tai palvelulle 
tuotettavalle sovelluskoodille että sovelluskehitysprosessille. Vaatimuksen 
soveltamisalaksi ilmoitetaan kaikki hankinnat joissa toimitukseen sisältyy 
sovelluskehitystä. Aineistossa olevassa valtionviraston hankintamateriaalissa 
prosessiin ja koodiin kohdistuvia vaatimuksia ei oltu eritelty alaotsikoihin, vaan 
sovelluskehityksen vaatimukset on lueteltu yhtenä kokonaisuutena. 



Rekrytointijärjestelmän tietoturvavaatimuksissa ohjelmistokehityksen 
osalta vaadittiin ns. security-by-design periaatteen noudattamista. 
Vaatimuksissa kuitenkin tiedostettiin, että toimitukseen saattaa sisältyä 
ratkaisuja, jotka eivät ole tietoturvallisuuden näkökulmasta hyviä käytänteitä. 
Tällaisten ratkaisujen osalta palveluntarjoajalla on tiedottamisvelvollisuus 
tilaajaa kohtaan. Dokumentaation näkökulmasta ohjelmistokehityksen 
tietoturvallisuudesta kuvattavia asioita olivat mm. turvallisen 
ohelmistokehityksen periaatteet ja tekniset tietoturvaratkaisut. Teknisiin 
tietoturvaratkaisuihin itsessään kohdistuu vaatimus että niiden tulee perustua 
vakiintuneisiin, testattuihin ja laajasti tuettuihin ratkaisumalleihin, joita edelleen 
kehitetään. Ohjelmistokomponentteihin kohdistuu vaatimus 
komponenttikirjaston muodostamisesta ja komponenttien käytön seurannasta 
haavoittuvuuksien seurannasta. Lähdekoodin versionhallintajärjestelmän käyttö 
on yleinen turvallisen ohjelmistokehityksen vaatimus.  

Henkilöstöön kohdistuu myös turvallisen ohjelmistokehityksen 
kontekstissa vaatimuksia. Sovelluskehitykseen osallistuvilta henkilöilt vaaditaan 
tehtävään liittyvää ajantasaista tietoturvaosaamista. Yleisen 
tietoturvatietoisuuden lisäksi sovelluskehitysrooleissa voidaan katsoa 
tarvittavan edellä kuvattuja turvallisen ohjelmistokehityksen parhaiden 
käytäntöjen tuntemusta ja käytännön osaamista (kts tietoturvakoulutus, luku 
4.13.5). 

Sovelluksen testaamiseen kohdistuu vaatimuksia sekä kehityksen aikana 
että säännöllisessä käytössä. Kehityksen aikaisessa testaamisessa vaaditaan 
toteutettavaksi ns. hyväksymistestaus, jolla varmistetaan itse sovellukseen 
kohdistuvien vaatimusten toteutuminen käytännössä. Jatkuvassa palvelussa 
palveluilta vaaditaan mm. säännöllistä haavoittuvuusskannausta. Testaamista 
edellytetään myös palvelussa tapahtuvien muutosten yhteydessä. Mikäli 
sovelluksessa tunnistetaan puutteita, vaaditaan toimittajalta niiden korjaamista. 

4.21.1 Erilliset ympäristöt 

Erillisiin ympäristöihin liittyväksi vaatimukseksi voidaan katsoa ISO 27001 
standardiin perustuva vaatimus turvallisesta kehitysympäristöstä.  Vaatimuksen 
tarkennuksessa organisaation tulee rakentaa kehitysympäristö, jossa on käytössä 
asianmukaiset tietoturvakontrollit. Suojattua kehityssympäristöä tulee käyttää 
järjestelmän koko kehityselinkaaren ajan.  

4.21.2 Mobiilisovellukset  

Mobiilisovellusten tietoturvatestaamisen osalta aineistossa viitataan 
ulkopuoliseen lähteeseen OWASP Mobile App Security Checklist (https://git-
hub.com/OWASP/owasp-mstg/tree/master/Checklists). Mobiilissovellusten 
suorittamasta henkilötietojen keräämisestä on myös esitetty vaatimuksia 
tarpeettoman tiedonkeruun estämisestä ja tarpeellisen keräämisen tapauksessa 
käyttäjän tunnistamisen osalta. Henkilötietojen keräämisen osalta vaatimusten 



sanamuodot tai muut asettelut eivät ole erityisen spesifejä, vaan voisivat 
periaatteessa koskea mitä tahansa sovellusta. Mobiilisovelluksen osalta on 
kuitenkin syytä huomioida mobiilaitteeseen liittyvä paikannustietojen 
kerääminen, sillä paikannustiedot ovat myös tulkittavissa henkilötiedoiksi 
(Tietosuojavaltuutetun toimisto). 

 

4.22 Palveluun käytettävien laitteiden tietoturvallisuuden 
varmistaminen 

Palvelun tuottamiseen liittyviin laitteisiin liittyi useiden eri kategorioiden 
vaatimuksia. Laitteistotasolla vaatimukset ymmärrettävästi ovat 
teknologialähtöisiä ja määrittelevät teknisiä kontrolleja laitteiden suojaamiseen. 
Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu aineistosta löytyneet keskeisimmät 
laitteistoturvallisuuden vaatiukset. 

4.22.1 Haittaohjelmilta suojautuminen 

Haittaohjelmasuojaukseen liittyy vaatimuksia niin haittaohjelmien 
havaitsemisen, estämisen kuin niiden aiheuttamien ei-toivottujen vaikutusten 
jäljiltä palautumiseen. Haittaohjelmiin liittyy myös tietoturvatietoisuus 
näkökulma, ja käyttäjille kohdistettavassa ohjeistuksessa ja tiedotuksessa on 
ylläpidettävä tietoturvatietoisuutta myös haittaohjelmien osalta. 

Rekrytointijärjestelmän hankinnassa vaatimus haittaohjelmasuojauksesta 
kohdistui kaikkiin palvelun tuottamiseen tai sen ylläpitämiseen liittyviin 
laitteisiin. Näinkin laajasti muotoiltuun soveltamisalaan voi liittyä tulkinnallisia 
ongelmia. Esimerkiksi voidaanko palvelussa toimivan asiantuntijan 
matkapuhelin tulkita palvelun tuotantoon liittyväksi päätelaitteeksi, jos 
puhelimessa hoidetaan palveluun liittyviä asioita. Mobiiliopastusjärjestelmän 
vaatimuksissa ajantasainen haittaohjelmasuojaus vaaditaan siinä tapauksessa, 
mikäli laite liitetään tietoverkkoon. Vaatimuksessa määriteltiin myös 
poikkeuksellisesti, että palveluntarjoajan on asennettava laitteeseen tilaavan 
organisaation tarjoama haittaohjelmasuojaus mikäli se on laitteeseen mahdollista 
asentaa. AV-ratkaisun osalta oli mainittu tuotemerkki, ja todennäköisesti 
vaatimuksen taustalla ovat lisenssisyyt, eli hankkivalla organisaatiolla on jo 
mainittuun AV-ohjelmistoon lisenssi olemassa ja olemassa olevaa lisenssiä 
halutaan hyödyntää myös uusissa laitteissa lisäinvestointien välttämiseksi. 
Mikäli esitettyä ohjelmistoa ei ole mahdollista laitteeseen asentaa, vaaditaan 
toimittajalta korvaava tietoturvallinen ja ajantasainen ratkaisu.  

Laajasti ajateltuna tietoturvapäivityksiin voidaan katsoa sisältyväksi AV-
ohjelmistopäivitysten lisäksi mm. käyttöjärjestelmäpäivitykset (Congleton, 2020). 
Haittaohjelmasuojaukseen liittyvät myös VAHTI-vaatimukset, jotka käsittelevät 



haittaohjelmien suodattamista työasemien lisäksi myös sähköpostissa sekä 
www-liikenteen sisääntulo- ja ulosmenopisteissä. 

 Edellä kuvattu vaatimus oli kuitenkin kohdistettu nimenomaan AV-ratkai-
suun, jonka ajantasaisuudella viitataan ohjelmistoversion lisäksi ns. 
sormenjälkitiedostoihin, joita käytetään haittaohjelmien tunnistamisessa. 
Haittaohjelmientorjuntaohjelmistot hakevat säännöllisesti uusimmat 
sormenjälkitiedostot, jotka ovat välttämättömiä uusien virusten tunnistamiseksi. 
Uusia haittaohjelmia luodaan ja julkaistaan lähes päivittäin, joten on oleellista 
että AV-ohjelmistoissa on tuoreimmat sormenjälkitiedostot. (Computer Hope, 
2017). Myös automaattisten AV-päivitysten vaatimus löytyi aineistosta. AV-rat-
kaisujen ajantasaisuuden valvonta voidaan huomioida palvelutasovaatimuk-
sissa määrittelemällä hyväksyttävät viiveet päivitysprosessissa. 

Haittaohjelmahavainnoista vaadittiin myös automaattisia hälytyksiä sekä 
merkinnät lokitietoihin. Hälytysten osalta tulisi huomioida tarvittavat tahot, 
joille tiedon haittaohjelmahavainnosta tulee välittyä. Haittaohjelmien operatiivi-
sesta poistosta vastaavien tahojen lisäksi kysymykseen voisivat tulla esimerkiksi 
tietoturvavastaava sekä tilaajan organisaatiosta henkilöt, joilla rooliinsa liittyen 
on tarve tietää haittaohjelmahavaintojen kaltaisista poikkeamista. Tietoturvaroo-
lien lisäksi kysymykseen voisi tulla esimerkiksi palvelutason seurannasta vas-
tuussa olevat roolit. 

4.22.2 Päivitykset 

Hankinnan kohteiden tuottamisessa käytettävien laitteiden ja tietojärjestelmien 
päivittämiseen liittyviä vaatimuksia kohdistuu sekä päivitystarpeiden seuran-
taan että päivitysten asentamiseen. Päivitettävinä kohteina on erikseen mainittu 
mm. sovellukset, apuohjelmat, väliohjelmistot, rajapinnat, laiteohjelmistot, muut 
ohjelmistot, palvelimet, työasemat sekä verkon aktiivilaitteet. Päivitysten osalta 
on olemassa oma CVSS-luokitus joka kuvaa päivitysten kriittisyyden. Myös 
CVSS-luokiteltujen haavoittuvuuksien seurantaa edellytettiin aineistossa. 

4.22.3 Koventaminen 

Eräässä tarkasteltavana olleessa hankinnassa koventamiseen (hardening) 
liittyvät vaatimukset oli koottu oman alaluvun alle. Alalukua sovelletaan silloin 
kun hankinnan kohteena on järjestelmä tai laite joka sisältää ominaisuuksia, joita 
ei käytetä normaalissa toiminnassa. Vaatimuksessa koventaminen on määritelty 
toimenpiteeksi, jossa sellaiset ominaisuudet joita ei ole tarkoitus käyttää 
hankinnan kohteen normaalissa tuotantokäytössä, kytketään pois käytöstä. 
Koventamisen tavoitteena on pienentää poiskytkettävien ominaisuuksien 
väärinkäyttämisen mahdollisuuksia. Toisaalta aineistossa tarkennettiin 
vaatimusta siten, että toimittajan ei myöskään tule lisätä hankinnan kohteen 
toiminnan kannalta tarpeettomia ominaisuuksia järjestelmään, toisin sanoen 
vaatimuksen laajuudessa on huomioitu myös ominaisuudet joita ei hankinnan 
hetkellä järjestelmässä vielä ole. 



 Toisessa hankinnassa toimittajalta vaadittiin hankinnassa käytettävien 
laitteiden, ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien osalta suositeltavia 
tietoturvakovennuksia. Vaatimuksessa ei määritelty standardia tai 
organisaatiota jonka suosituksiin kovennusten tulisi perustua. Tunnettuja 
kovennusohjeita tarjoavat mm. CIS ja NIST  (Center for Internet Security 2020, 
National Institute of Standards and Technology, 2020). Edellä mainittuihin 
kovennusstandardeihin on kuitenkin toisaalla aineistossa viitattu, jonka lisäksi 
on mainittu että soveltuvien standardien puuttuessa voidaan tukeutua sovellus- 
ja laitetoimittajien antamiin suosituksiin. Koventamismenettelyt tulee kuvata 
palveluun liittyvässä dokumentaatiossa. 
 

4.22.4 Haavoittuvuuksien hallinta 

Teknisten haavoittuvuuksien hallinnan tavoittena on estää niiden 
hyväksikäyttäminen. Käytännössä tämä edellyttää jatkuvaa ajantasaisen tiedon 
keräämistä käytössä olevien järjestelmien haavoittuvuuksista. 
Haavoittuvuuksien olemassa oloa voidaan osaltaan hallita rajoittamalla 
käyttäjien itse tekemiä ohjelmistoasennuksia ja luomalla yhteiset pelisäännöt 
ohjelmistojen asentamiseeen työasemille. Haavoittuvuuksien hallinnan 
vaatimuksiksi voidaan katsoa myös erilaiset yleisimpiin hyökkäystyyppeihin 
kuten palvelunestohyökkäyksiin tai SQL-injektioihin vaadittavat estot. 
Haavoittuvuuksien hallintaan liittyy myös haavoittuvuuksien seuranta 
tunnetuista lähteistä, kuten kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteista  tai CVE-
tunnisteista. 

4.22.5 Salausratkaisut 

Salausta voidaan vaatia niin verkkoliikenteen kuin päätelaitteiden osalta. 
Rekrytointijärjestelmän vaatimuksissa palveluun liittyviltä päätelaitteilta 
vaadittiin vähintään AES-128 bittistä salausratkaisua. Esimerkkinä 
hyväksyttävästä ratkaisusta mainittiin Microsoftin Bitlocker.  
 

4.22.6 Etähallinta 

Rekrytointijärjestelmän hankinnassa vaadittiin päätelaitteilta myös keskitettyä 
etähallintaa tai muuta ratkaisua jonka avulla laitteet voidaan lukita ja tyhjentää 
etäältä. Etäyhteyksien käytön osalta vaadittiin kaksivaiheista tunnistautumista. 
Etähallintayhteyksiin liittyy myös riski kiristyshaittaohjelmien pääsystä 
palvelinympäristöihin (Kyberturvallisuuskeskus, 2019). Syynä tietomurrolle 
voivat olla mm. heikot salasanat tai tietojen kalastelu (Kyberturvallisuuskeskus, 
2019), joten myös näiden juurisyiden ehkäisy tulisi huomioida 



tietoturvallisuusvaatimusten asettelussa, silloin kun hankintaan liittyy 
etähallintapalveluja. 

4.23 Pilvipalveluiden vaatimukset 

Software as a Service (SaaS) eli suomeksi ohjelmiston hankkiminen palveluna ja 
virtuaaliset ympäristöt ovat tulleet osaksi jokapäiväistä toimintaa, jolloin 
tietoturvatapahtumat vaikuttavat usein palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen 
suhteeseen (Järveläinen, 2012). ISO 27017 on suhteellisen uusi 
tietoturvastandardi, joka käsittelee nimenomaisesti pilvipalveluiden tietoturvaa. 
Aineistosta löytyneessä standardiin perustuvassa vaatimuksessa asiakkaalla 
pitää olla mahdollisuus käyttämiensä palveluiden seurantaan. Toisessa 
vaatimusasiakirjassa tilaajalle asetettiin velvollisuus vastata tilaajalta  löytyvään 
pilvipalveluiden kysymyslistaan. Vaatimuksessa ei yksilöity viitattua listaa, 
mutta esimerkkinä pilvipalveluihin liittyvästä vaatimuskokonaisuudesta 
mainittakoon Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö PiTuKri. 

4.24 Tietoliikenne 

Tietoliikenne käsitteenä ja siihen liittyvät termit saattavat nykyään tuntua 
itsestään selviltä, eikä niitä ole ole hankintamateriaaleissakaan tarkemmin 
määritelty. Sanastokeskuksen laajakaistasanasto tarjoaa kuitenkin 
tietoliikenneyhteydelle määritelmän, jonka mukaan se on tiedon siirtämiseen 
luotu yhteys (Sanastokeskus TSK ry, 2012). Tämän määritelmän pohjalta voidaan 
johtaa että tietoliikenne itsessään on tiedon siirtämistä tai siirtymistä ja 
tietoliikenneverkko tai lyhyemmin tietoverkko on alusta jossa tieto siirtyy. Näin 
ollen ei ole tarpeellista erotella aineistosta tietoverkkoon ja tietoliikenteeseen 
kohdistuvia vaatimuksia toisistaan, koska käsitteet ja niihin kohdistuvat 
vaatimukset käsittelevät samaa ilmiötä.  

Mobiiliopastusjärjestelmän tietoturvallisuusliitteessä tietoliikenteeseen 
kohdistuvien vaatimusten soveltamisalaksi määritellään sellaiset hankinnat, 
joissa hankinnan kohteena olevan järjestelmän tai laitteen käyttäminen edellyttää 
tietoliikenneyhteyttä. Sinänsä vaatimusta tulkitsevan tahon ei liene erityisen 
vaikeaa tunnistaa, onko vaatimus ylätasolla sovellettavissa kyseiseen hankintaan, 
mutta periaatteellisella tasolla tämä vastuu on kuitenkin jätetty 
palveluntarjoajalle eikä vaatimuksia ole täysin räätälöity hankintakohtaisesti.  
Sen sijaan yläotsikon alla on lukuisia alaotsikkoja, joiden soveltamisalat 
riippuvat siitä onko hankinnan kohteessa tilaajan sisäverkkoon kytkettäviä 
laitteita, langallisia vai langattomia verkkoja, etäyhteyksiä ylläpito- ja 
tukipalveluiden tuottamiseen tai yhteyksiä valvontajärjestelmiin.  

Tietoliikenteeseen kohdistuu pitkälti samankaltaisia vaatimuksia kuin 
muihinkin hankintojen osa-alueisiin. Vaatimuksia on mm. salausmenetelmien, 



tietoliikenneprotokollien, toipumisen, tunnistautumisen ja valvonnan osalta. 
Liikennelaitoksen tietoturvavaatimukset sisälsivät viittauksia ISO 27001 
standardiin, niin myös verkon turvallisuuteen kohdistuvien vaatimusten osalta. 
Vaatimuksista löytyi myös nimenomaan tietoverkkoihin kohdistuvia 
vaatimuksia, kuten virtuaalisten ja fyysisten verkkojen hallinnan 
yhteensovittaminen sekä ryhmien eriyttäminen verkossa. Muita aineistosta 
löytyneitä vaatimuksia olivat mm. privaattiosotteiden käyttäminen sisäverkossa, 
verkkosegmenttien suojaaminen palomuureilla ja palvelunestohyökkäyksiltä 
suojaavat tekniset ratkaisut sekä verkkoympäristön dokumentointiin liittyvät 
vaatimukset. 

4.25 Viestintäturvallisuus 

ISO 27001 standardiin perustuvaan vaatimusluokkaan sisältyy sekä verkon 
turvallisuuden hallinta että tietojen siirtämiseen kohdistuvat vaatimukset. 
Sinänsä otsikko harhaanjohtava, koska vaatimuksessa ei käsitellä varsinaisesti 
viestintää toimintona. Aineiston luokittelun pohjalta tässä tutkimuksessa 
viestintäturvallisuus-luokan sisältämät vaatimukset on sisällytetty verkkoon 
kohdistuvien vaatimusten osalta lukuun 4.24 Tietoliikenne ja tietojen 
siirtämiseen kohdistuvien vaatimusten osalta lisäksi mm. luvussa 4.2 
Tietoturvallisuuden hallinnan vaatimukset. Viestintäturvallisuuden osalta löytyi 
kuitenkin vaatimus sähköisen viestinnän asianmukaisesta suojaamisesta, jonka 
pohjalta voidaan tehdä johtopäätös että vaatimus voitaisiin kohdistaa myös ei-
sähköiseen viestintään, kuten esimerkiksi kirjepostiin. Sähköisten 
tiedonsiirtomenetelmien osalta oli hyväksyttyinä salausmenetelmien 
esimerkkeinä mainittu https-, ssh- ja sftp-protokollat. Myös sähköpostien osalta 
esitettin vaatimuksia slauksesta (kts. tietoliikenne 4.24) 

4.26 Tietoturvatestaaminen 

Hankinnan kohteeseen liittyvää testaamista ei löytynyt aineistosta omana 
otsikkonaan, mutta useita testaamiseen liittyviä vaatimuksia oli tunnistettavissa 
sekä järjestelmien että ohjelmistojen osalta muista vaatimusluokista. 
Aineistoanalyysissä testaukseen liittyvien vaatimusten esiintyvyys oli niin 
merkittävää, että tietoturvatestaaminen nähtiin aiheelliseksi määritellä omaksi 
luokakseen. Testaamiseen käytettäviin aineistoihin kohdistui vaatimus 
testiaineiston huolellisesta valinnasta ja suojaamisesta. 



5 JULKISEN HANKINNAN TIETOTURVALLISUUDEN-
HALLINTAMALLI 

Luvussa 4 tekstimuotoon kirjoitetun aineistoanalyysin sekä luvun 2 
kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkimuksessa lähdettiin rakentamaan julkiselle 
hankinnalle tietoturvallisuudenhallintamallia. Viitekehykseksi 
tietoturvallisuuden hallintamallille valittiin Euroopan Unionin verkko- ja 
tietoturvavirasto ENISA:n ISMS Framework (Kuvio 4), sillä tiedonhallintalaissa 
on yhtymäkohtia EU-tason säädöksiin, kuten yleiseen tietosuoja-asetukseen.  
 

 
 
KUVIO 4 The ISMS Framework (ENISA, 2020). 

ENISA:n viitekehyksessä kuvattuja ylätason käsitteitä lähdettiin korvaamaan ai-
neistoanalyysissä tunnistetuilla hankintoihin liittyvillä käsitteillä. Oikeanpuolei-
sessa sarakkeessa kuvatut tietoturvallisuudenhallintajärjestelmän dokumentit 
korvattiin hankinnan eri vaiheisiin liittyvillä asiakirjoilla, kuten mm. tietoturval-
lisuusvaatimuksia kuvaavilla hankinta-asiakirjoilla.  
 Alkuperäistä ENISAn kuusivaiheista prosessia mukaillen liikkeelle lähdet-
tiin tietoturvapolitiikasta, jota on käsitelty tämän raportin luvussa 4.1.1. Mallissa 
kyse on hankkivan organisaation eli viranomaisen tietoturvapolitiikasta, sillä 
hankinnan kohteelle ei ole tarkoituksenmukaista laatia omaa politiikkaa. Lähtö-
kohtaisesti dokumentti on olemassa jo hankinnan alkaessa. 
Toisessa vaiheessa määritellään tietoturvallisuudenhallintajärjestelmän sovelta-
misala, joka hankinnan yhteydessä on hankinnan kohde. Esimerkiksi hankinnan 



kohteen ollessa konesalipalvelu, tietoturvallisuudenhallintamalli kattaa kaiken 
konesalipalveluun liittyvän, kuten konesaleissa sijaitsevat järjestelmät, kone-
saleihin liittyvät toimitilat sekä konesalipalvelua tuottavan henkilöstön. Toi-
saalta ISMS ei kata hankinnan kohteeseen liittymättömiä elementtejä. Kuvaus 
hankinnan kohteesta tuotetaan normaalina hankinta-asiakirjana. 
 Kolmannessa vaiheessa, kun hankinnan kohde on selvillä, arvioidaan han-
kinnan kohteeseen liittyvät riskit. Riskienarvioinnin pohjalta syntyvä doku-
mentti voi olla esimerkiksi riskirekisteri, johon kirjataan riskikohtaiset yksilöivät 
tunnisteet sekä riskin vakavuus, todennäköisyys sekä näiden pohjalta muodos-
tettu riskiarvo. Neljännessä vaiheessa riskienarvioinnin pohjalta päätetään riskit, 
jotka edellyttävät toimenpiteitä, toisin sanoen sellaiset hankinnan kohteeseen liit-
tyvät riskit, joita ei voida sellaisenaan hyväksyä ja pitää. Neljännen vaiheen do-
kumentti on yksinkertaisesti lista toimenpiteitä vaativista riskeistä. 
 Viidennessä vaiheessa päätetään tarvittavat tekniset ja hallinnolliset tieto-
turvakontrollit toimenpiteitä vaativien riskien hallitsemiseksi. Koska kontrollit 
tulee implementoida hankinnan kohteeseen, on niiden käytännön toteuttami-
sesta vastuussa palveluntarjoaja. Tiedonhallintayksikön vastuulle jää siten näi-
den vaatimusten osoittaminen palveluntarjoajalle eli toisin sanoen hankinnan 
tietoturvallisuusvaatimusten määrittely. Määrittelyssä syntyvät dokumentit ovat 
tyypillisesti hankinta-asiakirjoihin kuuluvia dokumentteja, kuten tietoturvalli-
suussopimus ja sitä tarkentava tietoturvallisuusvaatimusliite. 
 Viimeisessä eli kuudennessa vaiheessa tuotetaan ENISA:n mallin mukaan 
soveltuvuuslausunto. Hankinnan yhteydessä kyseeseen tulee kuvaus siitä millä 
käytännön toimenpiteillä hankinta-asiakirjoissa kuvatut abstraktit tietoturvavaa-
timukset toteutetaan käytännössä. Tiedonhallintalain vaatimuksesta nämä ovat 
tiedonhallintamallissa kuvattavia tietoturvallisuustoimenpiteitä, jolloin kuvauk-
sen tulee aina sisältää vähintään kuvaus siitä, miten tiedonhallintalain 4§:ssä 
määritetyt tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset (kts. Liite 3) hankinnan 
kohteessa toteutuvat projekti- tai tuotantovaiheessa. Liitteessä 2 on lisäksi an-
nettu esimerkkejä vaatimustyypeistä, joilla tietoturvallisuuden vähimmäisvaati-
mukset voidaan huomioita.  
 Kun kaikki edellä kuvatut dokumentit kootaan yhteen, saa hankkivana or-
ganisaationa toimiva tiedonhallintayksikkö dokumentaatiokokonaisuuden, joka 
kuvaa ja määrittää hankinnan kohteen tietoturvallisuuden hallinnan. Tiedonhal-
lintalain 5§:n edellyttämät muutosten arvioinnit voidaan suorittaa em. dokumen-
taation pohjalta ja tietoturvallisuuden osalta tarvittavat päivitykset voidaan 
tehdä tiedonhallintamalliin.  
 Ehdotetussa mallissa on lisäksi oikeassa reunassa kuvattuna kunkin doku-
mentin tuottamisesta vastuussa oleva taho. Tiedonhallintayksikkö hankkivana 
organisaationa joutuu tuottamaan hankinta-asiakirjat sekä suorittamaan omaan 
hankintaansa liittyvät riskiarviot. Huomioitavaa on, että hankkivan organisaatio 
voi hyödyntää ulkopuolista apua kuten hankintakonsultteja, ollen kuitenkin itse 
vastuussa dokumenttien sisällöstä ja hankintoihin liittyvien säädösten noudatta-
misesta. Viimeisessä vaiheessa tuotettavien tietoturvallisuustoimenpiteiden ku-
vaukset käytännössä ovat palveluntarjoajan valitsemia kontrolleja abstrakteihin 



vaatimuksiin, jolloin on perusteltua, että palveluntarjoaja tuottaa nämä kuvauk-
set tiedonhallintayksikön valvonnassa. 



6 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Tutkimus olisi voitu toteuttaa myös keskittymällä esimerkiksi VAHTI-
vaatimuskokoelman tarkasteluun, mutta tällöin olisi jäänyt puuttumaan 
havainnot siitä, millaisia IT-hankintoja julkishallinnossa todella tehdään. 
Tutkimuksessa tuotettiin yhteenveto 20 eri hankinnan kohteeseen liittyvistä 
tietoturvavaatimuksista, ja samalla saatiin näkemys mitä IT-toimintoja 
käytännössä ulkoistetaan. Havaintojen pohjalta saatiin koostettua tarkastuslista, 
jonka pohjalta voidaan keskittyä määrittelemään juuri kyseiseen hankintaan 
soveltuvia vaatimuksia. 

6.1 Vahvuudet ja heikkoudet 

Jo analyysiä kirjoitettaessa on hyväksytty se faktanäkökulmaan liittyvä heikkous, 
että mikään metodi ei tavoita objektiivista totuutta, vaan aineiston tarjoamat 
tulokset kuvaavat vain osaa ilmiöstä nimeltä julkiset IT-hankinnat (Jyväskylän 
yliopisto, 2018). Toisin sanoen tässä tutkimuksessa ei väitetä, että aineiston 
pohjalta olisi tunnistettu kaikki IT-hankintoihin liittyvät osa-alueet. Jos aineisto 
olisi koostunut 20 hankinnan asiakirjojen sijasta 40 hankinnan dokumenteista, 
olisi aineistosta suurella todennäköisyydellä löydetty hankinnan kohteisiin 
liittyviä elementtejä sekä vaatimuksia, joita ei nykyiseen aineistoon sisälly. Sen 
sijaan tässä tutkimuksessa todetaan, että ainakin tässä raportissa kuvattuja 
hankinnan kohteita ja tietoturvavaatimuksia esiintyy todellisuudessa ja niitä voi 
siten esiintyä myös tulevaisuudessa julkaistavissa hankinnoissa. 

Tutkimuksen vahvuutena voidaan mainita tarkkaan valittu aineisto. Koska 
tarkasteltavista tapauksista pyrittiin löytämään mahdollisimman useita 
erityyppisiä organisaatioita sekä hankinnan kohteita, saatiin 20 hankinnasta 
huomattavan monipuolista käsitteistöä analysoitavaksi. Käytössä olleiden 
resurssien puitteissa voidaan jopa sanoa, että analysoitavaa sisältöä saatiin 
enemmän kuin tarpeeksi ja tuotettua tekstiä pystyttiin karsimaan vielä 
sisällönanalyysivaiheessa. 

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa esitelty julkisen hankinnan tietoturvallisuudenhallintamalli 
on korkean tason malli, eikä tarjoa konkreettisia esimerkkejä tuotettavista 
dokumenteista. Jatkokehitysaiheena ehdotetaan em. mallissa kuvattujen 
dokumenttityyppien esimerkkisisällön tuottaminen. Dokumentaatio voidaan 
tuottaa kuvitteelliseen organisaatioon mahdollisimman yleispätevillä 
määrittelyillä tai oikean hankinna yhteydessä oikeaan organisaatioon. Koska 
mainitut dokumentit on hankinnassa tuotettava joka tapauksessa, voi 



jatkokehitysaiheena toimia myös dokumenttien keskinäisen eheyden 
kehittäminen. 

6.3 Yhteenveto 

Tiedonhallintalaki on tuore säädös joka koskettaa myös julkisia IT-hankintoja. 
Tässä tutkimuksessa havaittiin, että julkiset hankinnat koskevat monipuolisesti 
erilaisia IT-toimintoja, aina puhtaasta asiantuntijahankinnasta laajoihin 
infrastruktuurihankintoihin. Aineistoa analysoimalla osoittautui, että 
tietoturvallisuudenhallintamalli soveltuu kuvaamaan hankintaprosessin ja 
siihen liityvän dokumentaation etenemistä. Myös tiedonhallintalain vaatiman 
tiedonhallintamallin osalta löytyi yhtymäkohtia hankinnan aikaiseen 
tietoturvallisuudenhallintaan sekä dokumentaatioon. 

Tutkimus ei aina edennyt kovinkaan suoraviivaisesti, mutta osaltaan sen 
vuoksi oli prosessina hyvin opettavainen. Tutkija kokee saaneensa hyvän 
käsityksen miten tiedonhallintalain vaatima tiedonhallintamalli tulee ottaa 
huomioon hankintojen dokumentaatioissa tietoturvallisuuden osalta. Lisäksi 
tutkimusprosessi toi uusia oivalluksia ja näkökulmia entuudestaan tuttuihin 
aiheisiin IT-ulkoistukset ja tietoturvallisuudenhallintamallit. 



LÄHTEET 

Alasuutari, P. (2012). Laadullinen tutkimus 2.0. Tampere: Vastapaino. 
 

Beckers, K., Côté, I., Faßbender, S., Heisel, M., & Hofbauer, S. (2013). A pattern-
based method for establishing a cloud-specific information security 
management system. Establishing information security management 
systems for clouds considering security, privacy, and legal compliance. 
Requirements Engineering, 18(4), 343-395. 

 
Bhandari, P. (28. 11 2020). An introduction to qualitative research. Noudettu 

osoitteesta https://www.scribbr.com/methodology/qualitative-
research/#:~:text=Qualitative%20research%20involves%20collecting%20
and,generate%20new%20ideas%20for%20research. 

 
Boardman Liu, L., Berger, P., Zeng, A., & Gerstenfeld, A. (2008). Applying the 

analytic hierarchy process to the offshore outsourcing location decision. 
Supply Chain Management: An International Journal, 13(6), 435-449. 

 
Center for Internet Security. (2020). CIS Benchmarks. Haettu 11.11.2020 

osoitteesta https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/ 
 
Centre for the Protection of National Infrastructure. (2020). Personnel and People 

Security. Haettu 31.10.2020 osoitteesta 
https://www.cpni.gov.uk/personnel-and-people-security 

 
Choi, N., Kim, D., Goo, Y., & Whitmore, A. (2008). Knowing is Doing - An 

empirical validation of the relationship between managerial information 
security awareness and action. Information Management & Computer 
Security, 16(5), 484-501. 

 
Computer Hope. (2017). Virus signature. Haettu 1.11.2020 osoitteesta 

https://www.computerhope.com/jargon/v/virus-
signature.htm#:~:text=A%20virus%20signature%20is%20the,quarantine
%2C%20and%20remove%20the%20virus. 

 
Congleton, N. (2020). How to Update Your Antivirus Software. Lifewire. Haettu 

1.11.2020 osoitteesta https://www.lifewire.com/how-to-update-
antivirus-software-
4628343#:~:text=Go%20to%20the%20Update%20section,immediately%2
0downloaded%20to%20your%20computer. 

 
Dedene, G. & De Vreese, J.-P. (January 1994). Realities of Off-Shore 

Reengineering. IEEE Software, 35-45. 



Edilex. (2011). HE 76/2011 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista 
puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 
Haettu 10. 10 2020 osoitteesta https://www.edilex.fi/he/20110076 

 
Eduskunta. (2019). Tiedonhallintalaki. Haettu 28.11.2020 osoitteesta 

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/
kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tiedonhallintalaki.aspx 

 
Elinkeinoelämän keskusliitto. (2016). Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli. 

Haettu 1.11.2020 osoitteesta https://ek.fi/wp-
content/uploads/yritysturvallisuus_2016.pdf 

 
ENISA. (2020). The ISMS Framework. Haettu 26.11.2020 osoitteesta 

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-
management/current-risk/risk-management-inventory/rm-
isms/framework 

 
Euroopan Unioni. (2020). Yleinen tietosuoja-asetus. Haettu 19. 10.2020 osoitteesta 

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/data-
protection/data-protection-gdpr/index_fi.htm 

 
Freeman, E. (2007). Holistic Information Security: ISO 27001 and Due Care. 

Information Systems Security, 16(5), 291-294. 
 
Goldberg, M., Kieninger, A., Satzger, G., & Fromm, H. (2017). Goldberg, M.; 

Kieninger, A.; Satzger,Retained Organizations in IT Outsourcing: Linking 
Organization Design to Outsourcing Management Problems. Business & 
Information Systems Engineering, 59(2), 111-124. 

 
Hameri, A.-P. & Tunkelo, T. (2009). Captive outtsourcing - a way to move 

complex products to emerging markets. Strategic Outsourcing: An 
international journal, 2(1), 54-67. 

 
Hankinnat.fi. (2016a). Hankinta-asiakirjojen julkisuus. Haettu 10.10.2020 

osoitteesta https://www.hankinnat.fi/yhteiset-saannokset/hankinta-
asiakirjojen-julkisuus 

 
Hankinnat.fi. (2016b). Tarjouspyyntö. Haettu 10.10.2020 osoitteesta 

https://www.hankinnat.fi/kansallinen-hankinta/tarjouspyynto 
 
Harrison, S. & Jürjens, J. (2017). Information security management and the 

human aspect in organizations. Information & Computer Security, 25(5), 494-
534. 



Hiltunen, L. (ei pvm). Graduaineiston analysointi. Haettu 8.10.2020 osoitteesta 
http://www.mit.jyu.fi/OPE/kurssit/Graduryhma/PDFt/aineiston_ana
lysointi2.pdf 

 
Hsu, C. W. (2009). Frame misalignment: interpreting the implementation of 

information systems security certification in an organization. European 
Journal of Information Systems, 18, 140-150. 

 
Huoltovarmuuskeskus. (2020). Jatkuvuudenhallinta. Haettu 20.10.2020 

osoitteesta huoltovarmuuskeskus.fi/tietoa-
huoltovarmuudesta/jatkuvuudenhallinta/ 

 
International Organization for Standardization (ISO) / International 

Electrotechnical Commission (IEC). (ei pvm). International Standard 
ISO/IEC 27001: . 

 
International Organization for Standardization (ISO) / International 

Electrotechnical Commission (IEC). (2018). International Standard 
ISO/IEC 22300: Turvallisuus ja kriisinkestävyys. Sanasto. 

 
Jain Palvia, S. C. (2004). Global outsourcing of IT and IT enabled services: A 

framework for choosing an (Outsourcee) Country. Journal of Information 
Technology Cases and Applications, 6, 1-20. 

 
Jyväskylän yliopisto. (2009). Aineiston analyysimenetelmät. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/aineiston-analyysimenetelmat 

 
Jyväskylän yliopisto. (2014a). Aineistonhankintamenetelmät. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/aineistonhankintamenetelmat 

 
Jyväskylän yliopisto. (2014b). Tutkimusstrategiat. Haettu 21.11.2020 osoitteesta 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/tutkimusstrategiat 

 
Jyväskylän yliopisto. (2014c). Valmiit dokumentit ja tuotetut dokumentit. Haettu 

21.11.2020 osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/aineistonhankintamenetelmat/valmiit-dokumentit-ja-tuotetut-
dokumentit 



Jyväskylän yliopisto. (2015a). Empiirinen tutkimus. Haettu 21.11.2020 osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/tutkimusstrategiat/empiirinen-tutkimus 

 
Jyväskylän yliopisto. (2015b). Laadullinen analyysi. Haettu 21.11.2020 osoitteesta 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/aineiston-analyysimenetelmat/laadullinen-analyysi 

 
Jyväskylän yliopisto. (2015c). Laadullinen tutkimus. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/tutkimusstrategiat/laadullinen-tutkimus 

 
Jyväskylän yliopisto. (2015d). Teoreettinen tutkimus. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/tutkimusstrategiat/teoreettinen-tutkimus 

 
Jyväskylän yliopisto. (2015e). Tieteenalakohtaiset sisällön ja muodon analyysit. 

Haettu 28.11.2020 osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolk
u/aineiston-analyysimenetelmat/tieteenalakohtaiset-sisallot-ja-muodon-
analyysit 

 
Jyväskylän yliopisto. (2018). Laadullisesta sisällönanalyysistä. Haettu 8.10.2020 

osoitteesta 
https://koppa.jyu.fi/kurssit/215677/harjoitusryhma/laadullisten-
menetelmien-pienryhma/pienryhma-14-2-
18.pdf?fbclid=IwAR3SHPvZTOZlE3c4m_QAX8iWkpJyubg14PiAXEEf7d
urgZjXrw-u-oI4CuQ 

 
Järveläinen, J. (2012). Information security and business continuity management 

in interorganizational IT relationships. Information Management & 
Computer Security, 20(5), 332 – 349. 

 
Järvinen, P. (2004). Research questions guiding selection of an appropriate research 

method. Research questions guiding selection of an appropriate research 
method. Proceedings of the 8th European Conference on Information 
Systems (ECIS 2000), Vienna, Austria. 

 
Karjalainen, M. & Siponen, M. (2011). Toward a New Meta-Theory for Designing 

Information Systems (IS) Security Training Approaches. Journal of the 
Association for Information Systems, 12(8), 518-555. 

 



Kauppi, J. (2020). Dokumentoinnin tärkeys tietoturvassa. Haettu 28. 11 2020 
osoitteesta 
https://www.leijonasecurity.fi/2020/01/29/dokumentoinnin-tarkeys-
tietoturvassa/ 

 
Kim, B.-H., Kim, K.-C., Hong, S.-E., & Oh, S.-Y. (2017). Development of cyber 

information security education and training system. Multimedia Tools and 
Applications(76), 6051-6064. doi:10.1007/s11042-016-3495-y 

 
Kolehmainen, A. (2016). CGI:n it-töitä karkaa Suomesta halpamaihin. Tivi. 

Haettu 24.10.2020 osoitteesta https://www.tivi.fi/uutiset/cgin-it-toita-
karkaa-suomesta-halpamaihin/828e7459-8a59-3cf1-866c-88f95147e3f5 

 
Kouri, I. (12. 3 2007). T-110. 5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus. Haettu 31. 

10 2020 osoitteesta http://www.cse.hut.fi/fi/opinnot/T-110/T-
110.5610/2007/kalvot/henkilostoturvallisuus-johdanto-1.pdf 

 
Kuntaliitto. (2019). Tiedonhallintalaki eri näkökulmista. Haettu 3.10.2020 

osoitteesta 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sessio_11092
019_0900_A3_6_Tiedonhallintalaki.pdf 

 
Kyberturvallisuuskeskus. (2016). Ohje tietoturvallisuuden arviointilaitoksille 

210/2016 O. Haettu 20.10.2020 osoitteesta 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/reg
ulation/Arviointilaitosohje_v_8_1.pdf 

 
Kyberturvallisuuskeskus. (2019). #Kybersää Tammikuu 2019. Haettu 28.11.2020 

osoitteesta 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file
/Kybers%C3%A4%C3%A4_Tammikuu_2019.pdf 

 
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019. (ei pvm). Haettu 3.10.2020 

osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906 
 
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016. (2016). 

Haettu 21.11.2020 osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397 

 
Laki sähköisen viestinnän palveluista 917/2014. (2014). Haettu 29.11.2020 

osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917 
 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999. (1999). Haettu 15.11.2020 
osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 

 



Langer, E. (September 2014). Targeting different Off-Shore Destinations. 
Pharmaceutical Technology Europe, 14-17. 

Lanne, M. (2007). Yhteistyö yritysturvallisuuden hallinnassa - Tutkimus sisäisen 
yhteistyön tarpeesta ja roolista suurien organisaatioiden turvallisuustoiminnassa. 
Helsinki: VTT. 

 
Lausuntopalvelu.fi. (2019). Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, 

Suosituskortti, 13 § Tietoturvallisuus hankinnoissa. Haettu 15.11.2020 
osoitteesta 
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttac
hment?attachmentId=11367 

 
Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen Yliopisto. (ei pvm). Tiedon 

analysointi. Haettu 8.10.2020 osoitteesta 
https://www.tut.fi/verne/tutkimusmenetelmat/tiedon-analysointi/ 

 
Liu, Z. & Nagurney, A. (2012). Supply chain networks with global outsourcing 

and quick-response production under demand and cost uncertainty. 
Annals of Operations Research(208), 251-289. 

 
Luottotietolaki 527/2007. (2007). Haettu 7.11.2020 osoitteesta 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070527 
 
Moe, N. B., Šmite, D., Hanssen, G. K., & Barney, H. (2014). From offshore 

outsourcing to insourcing and partnerships four failed outsourcing 
attempts. Empirical Software Engineering, 19, 1225-1258. 

 
National Institute of Standards and Technology. (2020). National Checklist 

Program NCP. Haettu 1.11.2020 osoitteesta 
https://csrc.nist.gov/projects/national-checklist-program 

 
Niemimaa, E. & Niemimaa, M. (2017). Information systems security policy 

implementation in practice: from best practices to situated practices. 
European Journal of Information Systems, 26, 1-20. 

 
Paananen, H., Lapke, M., & Siponen, M. (2020). State of the art in information 

security policy development. Computers & Security, 88, 1-14. 
 
Sameer, K., Deivasigamani, A. J., & Omer, W. W. (2010). Knowledge for sale - the 

benefits and effects of off-shoring knowledge -based jobs in engineering, 
design, and R&D -a case study. Knowledge Management Research & Practice , 
8, 351-368. 

 
Sanastokeskus TSK ry. (2012). Laajakaistasanasto. Haettu 20.10.2020 osoitteesta 

http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Laajakaistasanasto.pdf 
 



 
 
Siponen, M. (2002). Designing secure information systems and software: Critical 

evaluation of the existing approaches and a new paradigm. Academic 
Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Science, 
University of Oulu. 

 
Siponen, M. (2005a). An analysis of the traditional IS security approaches: 

implications for research and practice. European Journal of Information 
Systems, 14, 303–315. 

 
Siponen, M. T. (2005b). Analysis of modern IS security development approaches: 

towards the next generation of social and adaptable ISS methods. 
Information and Organization, 15, 339–375. 

 
Siponen, M. (2006a). Information Security Standards Focus on the Existence of 

Process, Not Its Content. Communications of the ACM, 49(8), 97-100. 
 
Siponen, M. T. (2006b). Secure-System Design and Methods: Evolution and 

Future Directions. IT Pro, 40-44. 
 
Siponen, M. & Baskerville, R. L. (2018). Intervention Effect Rates as a Path to 

Research Relevance : Information Systems Security Example. 19(4), 247-
265. doi:10.17705/1jais.00491 

 
Siponen, M. & Willison, R. (2009). Information security management standards: 

Problems and solutions. Information & Management, 46, 267–270. 
 
Sisäministeriö. (2018). Sisäasiainhallinnon hankintaohje. Helsinki. Haettu 

10.10.2020 osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160461/3%
202018%20Sisaasiainhallinnon%20hankintaohje.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

 
Słoniec , J. & González Rodriguez, R. (2018). Reasons of using IT outsourcing (ITO) 

- Polish-Spanish cross-cultural analysis. Foundations of Management, 10, 
113-122. 

 
Sloper, A. (2004). Meeting the Challenge of Outsourcing. IEEEngineering 

Management, 14(3), 34-37. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö. (2001). Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköille. Haettu 31.10.2020 osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70071/turv
allisuusopas.pdf?sequence=1 



 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009. (2009). Haettu 

29.11.2020 osoitteesta https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298 
 
Stafford, T., Deitz, G., & Li, Y. (2018). The role of internal audit and user training 

in information security policy compliance. Mangerial Auditing Journal, 
33(4), 410-424. 

 
Suomen Riskienhallintayhdistys ry. (2020). Henkilöriskit. Haettu 31.10.2020 

osoitteesta https://pk-rh.fi/riskien-luokittelu/operatiiviset-
riskit/henkiloriskit.html 

 
Tietosuojavaltuutetun toimisto. (ei pvm). Mikä on henkilötieto? Haettu 

28.11.2020 osoitteesta https://tietosuoja.fi/mika-on-henkilotieto 
 
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Tammi. 
 
Turvallisuusselvityslaki 726/2014. (ei pvm). Haettu 31.10.2020 osoitteesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140726 
 
Ulkoministeriö. (ei pvm). Katakri – tietoturvallisuuden auditointityökalu 

viranomaisille. Haettu 28.11.2020 osoitteesta https://um.fi/katakri-
tietoturvallisuuden-auditointityokalu-viranomaisille 

 
Valtioneuvosto. (2020a). Ohje tiedonhallintamallin Excel-mallipohjan 

täyttämiseen. Haettu 24.11.2020 osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162176/M
allipohja%20tiedonhallintamalli_ohje_13_10_2020.pdf?sequence=8&isAll
owed=y 

 
Valtioneuvosto. (2020b). Suositus tiedonhallintamallista. Haettu 1.10.2020 

osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162176/V
M_2020_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Valtiovarainministeriö. (2003). Valtion tietohallintotoimintojen ulkoistaminen 

lisääntynyt. Haettu 3.10.2020 osoitteesta https://vm.fi/-/valtion-
tietohallintotoimintojen-ulkoistaminen-lisaantynyt 

 
Valtiovarainministeriö. (2006). KÄYTTÖVALTUUSHALLINNON 

PERIAATTEET JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Haettu 10.19.2020 osoitteesta 
https://www.suomidigi.fi/sites/default/files/2020-
06/mainbook_9_2006.pdf 



 
Valtiovarainministeriö. (2009). VAHTI 3/2009 Lokiohje. Haettu 20.10.2020 

osoitteesta https://vm.fi/o/dms-portlet/document/0/371107 
 
Valtiovarainministeriö. (2010). VAHTI 2/2010 Ohje tietoturvallisuudesta 

valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta. Haettu 
18.10.2020 osoitteesta Tietoturvallisuuden hallinnan vaatimukset 

 
Valtiovarainministeriö. (2011). VAHTI 3/2011 Valtion ICT-hankintojen 

tietoturvaohje. Haettu 18.10.2020 osoitteesta 
https://www.suomidigi.fi/sites/default/files/2020-
06/Ohje_3_2011_etusivu_ohjepdf_3.pdf 

 
Valtiovarainministeriö. (2012a). ICT-varautumisen vaatimukset. Haettu 

20.10.2020 osoitteesta https://vm.fi/documents/10623/307669/ICT-
varautumisen+vaatimukset/9fa21bee-efcc-485a-8677-4eb4e0a2fa1f/ICT-
varautumisen+vaatimukset.pdf 

 
Valtiovarainministeriö. (2012b). VAHTI 3/2012 Teknisen ympäristön 

tietoturvataso-ohje. Haettu 22.10.2020 osoitteesta 
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/vahti-ohjeet/vahti-32012-
teknisen-ympariston-tietoturvataso-ohje 

 
Valtiovarainministeriö. (2013). VAHTI 2/2013 Toimitilojen tietoturvaohje.  

Haettu 29.11.2020 osoitteesta https://www.finlex.fi/data/nor-
mit/41654/Toimitilojen_tietoturvaohje_VAHTI_2_2013_netti.pdf 

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

Haettu 20.10.2020 osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75168/VA
HTI_2_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Valtiovarainministeriö. (2020a). Suosituskokoelma tiettyjen 

tietoturvallisuussäädösten soveltamisesta. Haettu 14.11.2020 osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162150/V
M_2020_21.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Valtiovarainministeriö. (2020b). Tiedonhallintalain täytäntöönpano. Haettu 

10.11.2020 osoitteesta https://vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano 
 
Valtiovarainministeriö. (2020c). Tiedonhallintamallin mallipohja. Haettu 

24.11.2020 osoitteesta 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162176/Tie
donhallintamallin_mallipohja.xlsm?sequence=4&isAllowed=y 

 



Valtiovarainministeriö. (a). Tiedonhallintalaki. Haettu 1.10.2020 osoitteesta 
https://vm.fi/tiedonhallintalaki 

 
Valtiovarainministeriö. (b). Valtionhallinnon tietoturvallisuussopimusmallin 

käyttöohje. Haettu 20.10.2020 osoitteesta 
https://dvv.fi/documents/2252790/13063677/K%C3%A4ytt%C3%B6oh
je_Tietoturvallisuussopimusmalli_P%C3%A4ivitetty_04_2019.docx 

 
Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden 

johtoryhmä (VAHTI). (2018). Valtionhallinnon 
tietoturvallisuussopimusmalli Versio: 2.0. Haettu 20.10.2020 osoitteesta 
https://dvv.fi/documents/2252790/13063677/ICT-
hankintojen+tietoturvallisuussopimusmalli_versio_2_1104_2019.docx 

 
Valtiovarainministeriön asettama Valtionhallinnon tietoturvallisuuden 

johtoryhmä (VAHTI). (2019). Valtionhallinnon 
tietoturvallisuussopimusmallin käyttöohje. Haettu 20.10.2020 osoitteesta 
https://dvv.fi/documents/2252790/13063677/K%C3%A4ytt%C3%B6oh
je_Tietoturvallisuussopimusmalli_P%C3%A4ivitetty_04_2019.docx 

 
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (2009). Tutkimusasetelma. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta 
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/tutkimus/asetelma.html 

 
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (a). Mitä laadullinen tutkimus on: lyhyt 

oppimäärä. Haettu 28.11.2020 osoitteesta 
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L1_2.html 

 
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (b). Tapaustutkimus. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L5_5.html 
 
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. (c). Tutkimusasetelma. Haettu 21.11.2020 

osoitteesta https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3.html 
 
Zhu, X. (2017). Outsourcing management under various demand Information 

Sharing scenarios. Annals of Operations Research(257), 449-467. 



LIITE 1 JULKISEN HANKINNAN 
TIETOTURVALLISUUDENHALLINTAMALLI 

 
  



LIITE 2 ESIMERKKEJÄ TIETOTURVALLISUUDEN 
VÄHIMMÄISVAATIMUKSIA KUVAAVISTA 
VAATIMUKSISTA 

  Ti
e

d
o

n
h

al
li

n
ta

la
in

 

vä
h

im
m

äi
sv

aa
ti

m
u

s

ti
e

to
tu

rv
al

li
su

u
d

e
ll

e

H
e

n
ki

lö
st

ö
n

 

lu
o

te
tt

av
u

u
d

e
n

 

va
rm

is
ta

m
in

e
n

 

(1
2 

§)

Ti
e

to
ai

n
e

is
to

je
n

 ja
 

ti
e

to
jä

rj
e

st
e

lm
ie

n
 

ti
e

to
tu

rv
al

li
su

u
d

e
n

 

va
rm

is
ta

m
in

e
n

 ja
 

ri
sk

ie
n

h
al

li
n

ta
 

(1
3 

§)

Y
le

is
e

ss
ä 

ti
e

to
li

ik
e

n
n

e
ve

rk
o

ss
a 

ta
p

ah
tu

va
n

 

ti
e

to
je

n
si

ir
ro

n
 

tu
rv

al
li

su
u

d
e

n
 

va
rm

is
ta

m
in

e
n

 

(1
4 

§)

Ti
e

to
ai

n
e

is
to

je
n

 

tu
rv

al
li

su
u

d
e

n
 

va
rm

is
ta

m
in

e
n

 

(1
5 

§)

Ti
e

to
jä

rj
e

st
e

lm
ie

n
 

kä
yt

tö
o

ik
e

u
ks

ie
n

 

m
ää

ri
tt

e
ly

 ja
 h

al
li

n
ta

 

(1
6 

§)

Ti
e

to
jä

rj
e

st
e

lm
ie

n
 

kä
yt

ö
n

 ja
 t

ie
to

je
n

 

lu
o

vu
tu

st
e

n
 lo

ki
tu

s 

(1
7 

§)

A
si

ak
ir

jo
je

n
 

tu
rv

al
li

su
u

sl
u

o
ki

tt
e

lu
 

(1
8 

§)

V
A

H
TI

3
/2

0
1

1
 v

ii
te

2
.9

.2
 1

.1
.1

.2
2

.5
.4

2
.1

0
.1

2
.7

.1
2

.1
1

.2
1

.5
.1

.6
.

To
im

it
ta

ja
 p

ää
st

ää
 

h
an

ki
n

n
an

 

ko
h

te
e

se
e

n
 li

it
ty

vi
in

 

la
it

e
ti

lo
ih

in
 v

ai
n

n
ii

tä
 h

e
n

ki
lö

it
ä,

 

jo
id

e
n

 t
yö

n
ku

va
an

 s
e

 

ku
u

lu
u

 (
ja

 A
si

ak
ka

an
 

n
ii

n

e
d

e
ll

yt
tä

e
ss

ä:
 jo

tk
a 

A
si

ak
as

 o
n

 

h
yv

äk
sy

n
yt

, j
a 

jo
il

le
 

o
n

 t
e

h
ty

tu
rv

al
li

su
u

ss
e

lv
it

ys
).

To
im

it
ta

ja
 m

ää
ri

tt
e

le
e

 

h
an

ki
n

n
an

 

ko
h

te
e

se
e

n
 li

it
ty

vä
t 

to
im

it
ta

ja
n

yd
in

to
im

in
to

je
n

 ja
 -

p
ro

se
ss

ie
n

 v
as

tu
u

t 
ja

 

te
h

tä
vä

t 
h

an
ki

n
n

an

e
d

e
ll

yt
tä

m
äl

lä
 t

av
al

la
.

To
im

it
ta

ja
 s

u
o

d
at

ta
a 

ja
 r

aj
o

it
ta

a 
ju

lk
is

e
st

a 

ve
rk

o
st

a 
A

si
ak

ka
an

o
rg

an
is

aa
ti

o
o

n
 

si
sä

än
p

äi
n

 t
u

le
va

a 

li
ik

e
n

n
e

tt
ä 

"k
ai

kk
i 

li
ik

e
n

n
e

 o
n

ki
e

ll
e

tt
y 

e
ll

e
i e

ri
ks

e
e

n
 

sa
ll

it
tu

" 
- 

p
e

ri
aa

tt
e

e
ll

a.
 M

yö
s 

A
si

ak
ka

an

o
rg

an
is

aa
ti

o
st

a 

ju
lk

is
e

e
n

 v
e

rk
ko

o
n

 

lä
h

te
vä

ä 
li

ik
e

n
n

e
tt

ä 

su
o

d
at

e
ta

an
.

To
im

it
ta

ja
 o

rg
an

is
o

i j
a 

va
st

u
u

tt
aa

 

va
rm

u
u

sk
o

p
io

id
e

n
 

o
tt

am
is

e
n

h
an

ki
n

n
an

 

ko
h

te
e

se
e

n
 li

it
ty

e
n

.

H
an

ki
n

n
an

 k
o

h
te

e
n

a 

o
le

va
n

 

ti
e

to
jä

rj
e

st
e

lm
ä-

p
al

ve
lu

n
 t

u
n

n
u

st
e

n
 ja

va
lt

u
u

ks
ie

n
 m

yö
n

tö
, 

m
u

u
tt

am
in

e
n

 ja
 

p
o

is
to

 o
rg

an
is

o
id

aa
n

 

A
si

ak
ka

an

ka
n

ss
a 

yh
d

e
ss

ä 

so
vi

tt
av

al
la

 t
av

al
la

.

To
im

it
ta

ja
 v

ar
m

is
ta

a,
 

e
tt

ä 
h

an
ki

n
n

an
 

ko
h

te
e

se
e

n
 li

it
ty

vä
t 

la
it

te
e

t,

o
h

je
lm

is
to

t 
se

kä
 

ti
e

to
jä

rj
e

st
e

lm
ät

 

te
ke

vä
t 

ri
it

tä
vi

ä 
lo

ke
ja

 

ja ki
rj

au
sk

e
tj

u
ja

 

to
im

in
n

as
ta

an
.

To
im

it
ta

ja
 t

e
ke

e
 it

se
 

tu
o

tt
am

ii
n

sa
 

as
ia

ki
rj

o
ih

in
 

m
e

rk
in

n
än

lu
o

tt
am

u
ks

e
ll

is
u

u
d

e
st

a,
 m

ik
äl

i a
si

ak
ir

ja
 

si
sä

lt
ää

lu
o

tt
am

u
ks

e
ll

is
ta

 t
ai

 

sa
la

ss
sa

 p
id

e
tt

äv
ää

 

ti
e

to
a.

IS
O

 2
7

0
0

1
 

vi
it

e

A
 7

.1
.1

 
A

 1
5

.2
.1

 
A

 1
3

.1
.2

 
A

 1
2

.3
.1

 
A

 9
.1

.2
 

A
 1

2
.4

.1
 

A
.8

.2
.1

 

Ta
u

st
at

ar
ki

st
u

s
To

im
it

ta
ji

e
n

 

p
al

ve
lu

je
n

 s
e

u
ra

n
ta

 ja
 

ka
ts

e
lm

o
in

ti

V
e

rk
ko

p
al

ve
lu

je
n

 

tu
rv

aa
m

in
e

n

Ti
e

to
je

n
 

va
rm

u
u

sk
o

p
io

in
ti

P
ää

sy
 v

e
rk

ko
ih

in
 ja

 

p
al

ve
lu

ih
in

Ta
p

ah
tu

m
ie

n
 

ki
rj

aa
m

in
e

n

Ti
e

d
o

n
 

lu
o

ki
tt

e
lu

E
si

m
e

rk
k

e
jä

 t
ie

d
o

n
h

a
ll

in
ta

la
in

 p
y

k
ä

li
in

 l
ii

tt
y

v
is

tä
 v

a
a

ti
m

u
k

si
st

a
 

IS
O

 2
7

0
0

1
 j

a
 V

A
H

T
I 

3
/2

0
1

1
 v

ii
te

k
e

h
y

k
si

ss
ä



LIITE 3 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ANTAMA 
SUOSITUSKORTTI TIETOTURVALLISUUDESTA 

Saatavilla osoitteesta https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Down-
loadProposalAttachment?attachmentId=11363 
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LIITE 4 TIETOTURVALLISUUSVAATIMUSTEN LUOKITTELU 
AINEISTOANALYYSIN POHJALTA 

 
 

  

1 Tietoturvallisuuden hallinnan vaatimukset 27 Erilliset ympäristöt

2 Tietojärjestelmän hallinnan vaatimukset 28 Koventaminen

3 Yleiset vaatimukset 29 Käyttäjätietojen luovuttaminen

4 Tekniset tietoturvavaatimukset 30 Mobiilisovelluksen kysymyslista

5 Sovelluskehityksen tietoturvavaatimukset 31 Haavoittuvuuksien hallinta

6 Tietoturvapolitiikat 32 Tietoturvakäsikirja

7 Pääsyn hallinta 33 Tietoturvakoulutus

8 Fyysinen turvallisuus ja ympäristöturvallisuus 34 Tarkastukset ja raportointi

9 Käyttöturvallisuus 35 Palveluun käytettävien laitteiden tietoturvallisuuden varmistaminen

10 Viestintäturvallisuus 36 Palvelun ja sen toimintaympäristön kuvaaminen

11 Järjestelmien hankkiminen kehittäminen ja ylläpito 37 Muutosten ja riskien hallinta

12 Suhteet toimittajiin 38 Tietojenkäsittelijän varmistaminen ja tunnistaminen

13 Tietoturvahäiriöiden hallinta 39 Muuttumattomuuden ja saatavuuden varmistaminen

14 Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät näkökulmat 40 Palvelun poistaminen käytöstä

15 Vaatimustenmukaisuus 41 Palvelun jatkuvuuden varmistaminen

16 Alihankkijat 42 Varmuuskopiointi

17 Tilaajan aineisto 43 Henkilöstöturvallisuus

18 Henkilötietojen käsittely 44 Tietoaineistoturvallisuus

19 Potilasasiakirjat 45 Turvallisuusriskien hallinta

20 Lokitiedot 46 Tietosuoja

21 Tietoliikenne 47 Fyysisen infrastruktuurin turvallisuuden organisatoriset vaatimukset

22 Toimittajan ilmoitus- ja raportointivelvollisuudet 48 Toiminnan turvallisuus

23 Toimittajan henkilöstö 49 Turvallisuuden jatkuva kehittäminen

24 Salassapito 50 Puuttuva turvallisuusmenettely

25 Muutoshallinta 51 Pilvipalvelu-Saas vaatimukset

26 Varautuminen ja kehittäminen



LIITE 5 KUVAUS AINEISTOSTA, 20 JULKISTA HANKINTAA 

 
 

ID Organisaatio Hankinnan kohde Yläluokka

1 Rahoitus Konsultointi ja koulutus Palvelu

2 Rahoitus Pilvi ja tietoturvan konsultointipalvelut Palvelu, järjestelmä

3 Liikenne Tietoturvan konsultointi Palvelu

4 Hankinnat Konesali ja kapasiteettipalvelut Järjestelmä, palvelu

5 Ministeriö Hallinnollisten asioiden asianhallinnan tuoteratkaisu Järjestelmä

6 Liikenne Integraatioalustan,  Identiteetin hallintaan ja 

kevytviestintäalustan ylläpito

Palvelu

7 Sote Mobiiliopastusjärjestelmä Järjestelmä

8 Virasto ICT-ulkoistus Järjestelmät, palvelu, asiantuntija

9 Toimitilat Tietoalustan, raportointi- ja analytiikkavälineen hankinta Palvelu

10 Ministeriö Aineistopankki Järjestelmä

11 Virasto Paikkatietopalvelut Järjestelmä

12 Valtion sisäiset palvelut Rekrytointijärjestelmä Järjestelmä

13 Kontrolliviranomainen Järjestelmän toteutustiimin hankita Asiantuntijat

14 Virasto Laskujen välityspalvelun hankinta Järjestelmä

15 ICT Käyttövaltuusasiantuntijat Asiantuntijat

16 Kunta Työvuorosuunnittelujärjestelmä Järjestelmä

17 Virasto Asianhallintajärjestelmä ja järjestelmän käyttöönoton 

toteutus sekä tuotannonaikaiset tukipalvelut

Järjestelmä, Palvelu

18 Virasto Sopimustenhallintajärjestelmä Järjestelmä

19 Viestintä Konsultointi- ja projektipäällikköpalvelu Palvelu, Asiantuntija

20 Liikenne Seurantapalvelu Asiantuntijat
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