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yhdistettävyyttä ja yhdistämisen mahdollisia hyötyjä.  
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Yhdistetystä varmennuksesta hyötyvät sekä tarkastuksen kohdeorganisaatio 
että toimittaja. Kohdeorganisaatio voi saavuttaa markkinaetua osoittamalla 
vaatimustenmukaisuutensa kahden eri viitekehyksen kanssa. Tarkastusten 
yhdistäminen lisää resurssien käytön tehokkuutta ja siten tuottaa taloudellista 
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ABSTRACT 
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Combined Information Security Assurance in Compliance with ISO/IEC 27006 
and ISAE 3000 
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Organizations can demonstrate their level of information security through 
compliance with established criteria. Compliance with the requirements of the 
information security management system standard ISO/IEC 27001 can be prov-
en with a certification. The body providing such certification must, in turn, be 
compliant with the accreditation standard ISO/IEC 27006. By fulfilling the re-
quirements of the International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000, 
it is possible to demonstrate compliance with almost any applicable criteria. The 
aim of this study is to clarify the compatibility of information security assurance 
engagements done in compliance with ISO/IEC 27006 and ISAE 3000 and the 
potential advantages of combined assurance.  
The study was conducted as a qualitative case study. The case nature of the 
study is based on the focus being on two distinct standards. The research 
material consists of the ISO/IEC 27006 and ISAE 3000 standards and the 
interviews of information security professionals. Both the standards and the 
interviews were analyzed using theory-steering content analysis.  
Based on the results of the study, it can be concluded that information security 
assurance engagements conducted in compliance with ISO/IEC 27006 and ISAE 
3000 can be partially combined. Matters related to the subject and scope of audit, 
different requirements of competence set by the standards, partly differing 
audit processes and the compatibility of the applied criteria must be considered 
when combining audits. 
Both the auditee and the auditing organization can benefit from the combined 
assurance. The auditee can achieve a competitive advantage compared to its 
rivals by being compliant with two different frameworks of criteria. Both the 
auditee and the auditor will benefit from the efficient use of resources and thus 
profit financially from combined assurance engagements.  

Keywords: Information security, audit, assurance, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 
27006, ISAE 3000, combined audit 
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1 JOHDANTO 

Datan, informaation ja tiedon merkitys yrityksille ja organisaatioille kasvaa jat-
kuvasti. Osalle yrityksiä niiden merkitys perustuu varsinaisen liiketoiminnan 
tukemiseen, mutta yhä useammin ne ovat myös itsessään liiketoimintaa. Niiden 
merkityksen kasvamisen myötä ovat myös niihin kohdistuvien uhkien ja ris-
kien määrä ja merkitys kasvaneet. Uhkien lisääntyessä ja niiden aiheuttamien 
riskien vuoksi on dataan, informaatioon ja tietoon liittyvien riskien hallinnan 
tarve kasvanut. Yritykset, julkinen hallinto ja yksityiset ihmiset joutuvat pohti-
maan tietoturvan merkitystä tiedonhallinnassa.  

Perinteinen määritelmä tietoturvalle on niin kutsuttu CIA-kolmikko, joka 
tulee sanoista confidentiality (luottamuksellisuus), integrity (eheys) ja availability 
(saatavuus) (Samonas & Coss, 2014). Näillä tarkoitetaan, että tiedon pitää olla 
saatavilla vain niille tarkoitetuille ihmisille, sen pitää olla eheää ja oikeaa sekä 
saatavilla silloin kun sitä tarvitaan. Kyseisen määritelmän keskiössä ovat tavoit-
teet, joita tietoturvalle asetetaan. Se ei kuitenkaan ota kantaa keinoihin, joilla ne 
saavutetaan. Keinoista puhuttaessa voidaankin puhua tietoturvan hallinnasta 
(information security management) ja hallintakeinoista (controls). Tietoturva kos-
kee teknologiaa, prosesseja ja ihmisiä (Veiga & Eloff, 2007), jolloin myös tieto-
turvan hallinnan pitää ottaa kaikki kolme huomioon. Kokonaisvaltaisen tieto-
turvan hallinnan saavuttamiseksi organisaatiot voivat ottaa käyttöön tietotur-
van hallintajärjestelmän (information security management system). Kansainväli-
nen standardisointijärjestö eli ISO (International Organization for Standardization) 
on Humphreysin (2011) mukaan muodostanut brittiläisten tietoturvaa käsitte-
levien standardien BS 7799-1 ja BS 7799-2 pohjalta kokonaisen tietoturvan hal-
lintaa käsittelen standardisarjan, eli niin kutsutun ISO/IEC 2700x -
standardisarjan. Sarjan keskiössä on ISO/IEC 27001 -standardi, joka esittelee 
Plan-Do-Check-Act -malliin perustuvan, jatkuvaa kehitystä edellyttävän ja ris-
kilähtöisen tietoturvan hallintajärjestelmän mallin. (Humphreys, 2011). Muita 
tunnettuja tietoturvan hallintaa ohjeistavia standardeja ovat esimerkiksi PCI-
DSS, ITIL, COSO ja COBIT (Susanto, Almunawar & Tuan, 2011).  

Standardien käyttö tietoturvan hallinnassa ei ole aukotonta eikä niiden 
soveltaminen takaa aukotonta tietoturvallisuutta. Standardien hyödyllisyys 
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tietoturvallisuudessa voidaan ylipäätään kyseenalaistaa: keskittyvätkö ne esi-
merkiksi liikaa teknisiin ratkaisuisin ja jättävät ihmiset ja organisaatiot liian vä-
hälle huomiolle; keskittyvätkö ne liikaa prosessin olemassaoloon ja jättävät si-
sällön huomiotta; ovatko ne liian yleistäviä eivätkä ota tarpeeksi huomioon eri 
tarpeita ja perustuvatko ne todella parhaaseen tietoon (Siponen, 2005; Siponen, 
2006; Siponen & Willison, 2009). Standardien käyttökelpoisuutta ja tehokkuutta 
voidaan ja pitääkin siis tarkastella kriittisesti. Toisaalta ne kuitenkin ovat laajalti 
käytössä osana tietoturvan hallintaa. Liiketoiminnan näkökulmasta niihin liit-
tyy yksi selkeä hyöty: helppo todennettavuus.  

Pelkkä tietoturvan hallinta ei välttämättä riitä organisaation tarpeisiin: sen 
liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle voi olla olennaista kyetä osoittamaan, että sen 
tietoturva on hallinnassa. Sitä varten tarvitaan varmennus, mielellään riippu-
mattoman kolmannen tahon tekemä. Tällaisia ovat esimerkiksi sertifikaatit ja 
varmennuslausunnot. Sertifikaatin hankkimiseen perusteena voi olla esimer-
kiksi asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja osakkeenomistajien vakuuttaminen, 
edellä mainittujen asettamat vaatimukset, toimialan asettamien säännösten ja 
lainsäädännön asettamat vaatimukset ja erottuminen kilpailijoista (Humphreys, 
2011).  

Sertifikaattikaan ei tarkoita automaattisesti hyvää turvallisuuden tasoa 
(Hsu, 2009), mutta ainakin uskottavaan ulkoiseen varmennukseen, kuten serti-
fiointiin, liittyy riippumaton tarkastustyö, eli auditointi. Englanninkielinen sana 
audit tarkoittaa paitsi tilintarkastusta, niin yleisemminkin tarkastusta tai audi-
tointia, jossa noudatetaan haluttua metodia (Merriam-Webster, n.d.). Power 
(1996) on tehnyt määritelmää tukevan havainnon, jonka mukaan audit-sanan 
käyttö lisääntyi räjähdysmäisesti 1990-luvulla Iso-Britanniassa ja sitä käytettiin 
muissakin yhteyksissä, kuin tilintarkastuksissa. Hänen mukaansa auditointi on 
kaikenkattava ratkaisu hallinnollisen kontrollin ongelmiin, ”kontrollien kont-
rolli”. Auditoinnin yhtenä tarkoituksena on organisaation läpinäkyvyyden ja 
vastuullisuuden osoittaminen. (Power, 1996). Auditoinnitkaan eivät tarjoa var-
muutta tiedon turvasta, jonka lisäksi ne ovat kalliita ja työläitä (Duncan & Whit-
tington, 2014; van der Aalst, van Hee, van der Werf, Kumar & Verdonk, 2011), 
mutta riippumattoman tahon tekemänä ne tarjoavat ainakin puolueettoman 
ulkopuolisen näkemyksen tietoturvan tilasta.  

Tietoturvan varmennusta voidaan lähestyä eri näkökulmista, kuten ISO-
vaatimustenmukaisuuden, ISAE (International Standard on Assurance Enga-
gements) 3000 tai ISAE 3402, AICPA:n (American Institute of Certified Public Ac-
countants) tai ”sovittujen toimintatapojen” mukaisesti (European Union Agency 
for Network and Information Security, 2013). Esimerkiksi erilaisten markkinoi-
den asettamien vaatimusten vuoksi yritys voi joutua hankkimaan useamman 
varmennuksen eri standardien mukaan, jolloin kustannukset ja työmäärä li-
sääntyvät entisestään. Euroopan unionissa kyseiseen ongelmaan on pyritty vas-
tamaan projektilla, jonka tavoitteena on tuottaa pilvipalveluita koskeva turval-
lisuussertifioinnin viitekehys, joka voi kattaa niin kansallisia kuin kansainväli-
siäkin sertifikaatteja (EU Security Certification, N.D.). Sabillon, Serra-Ruiz, Ca-
valler ja Cano (2017) ovat puolestaan luoneet kokonaisvaltaisen mallin kyber-
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turvallisuuden auditointiin kontrolleineen ja arviointityökaluineen ajatuksena, 
että se sopisi kaikkiin työkaluksi eri tilanteisiin. Tutkimus ei tosin ota kantaa 
siihen, miten yhdenmukainen malli on olemassa olevien kriteeristöjen kanssa.  

Tämän tutkimuksen tarve perustuu auditointien hinnakkuuden ja työ-
määrän sekä erilaisten varmennustarpeiden yrityksille muodostamaan haastee-
seen: miten vastata tietoturvavaatimuksiin erilaisilla varmennuksilla kustan-
nustehokkaasti? Tämän haasteen pohjalta muodostettiin tutkimusongelma: 

 
Onko mahdollista yhdistää erilaisia tietoturvan ulkoisia varmennusmenetelmiä 
ja mitä hyötyä sillä voidaan saavuttaa? 
 
Koska varmentamista voidaan lähestyä niin monella tapaa ja menetelmiä on 
useita, on tutkimus rajattu koskemaan ISO/IEC 27001 -sertifikaattiin ja ISAE 
3000 -varmennuslausuntoon johtavia varmennusmenetelmiä. Tavoitteena on 
selvittää, voidaanko ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien mukaisia tarkas-
tustyöitä yhdistää, miten ja miltä osin se onnistuu ja mitä hyötyjä sillä saavute-
taan. Tutkimusongelman ja rajauksen pohjalta on muodostettu seuraavat tut-
kimuskysymykset: 
 

1. Päätutkimuskysymys: Onko mahdollista saavuttaa yhdellä tarkastus-
työllä useamman standardin mukainen ulkoinen varmennus? 

1. Alatutkimuskysymys: Voiko ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -
standardien mukaiset, ulkoiset tarkastustyöt yhdistää osittain tai 
kokonaan? 

2.  Alatutkimuskysymys: Mitä on otettava huomioon yhdistettäessä 
tarkastustöitä? 

3.  Alatutkimuskysymys: Miten tarkastustyön yhdistäminen onnistuu 
käytännössä? 

2. Päätutkimuskysymys: Mitä hyötyä voidaan saavuttaa yhdistämällä eri 
standardien mukaiset, ulkoiset tarkastukset?  

1. Alatutkimuskysymys: Mitä hyötyä yhdistämisestä on tarkastuksen 
kohteena olevalle organisaatiolle? 

2. Alatutkimuskysymys: Mitä hyötyä yhdistämisestä on tarkastustyön 
tekijälle? 

 
Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Aineistona tutkimuk-
sessa on käytetty ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardeja sekä näiden stan-
dardien parissa työskentelevien tietoturva-ammattilaisten haastatteluista saatua 
aineistoa. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vai-
heessa analysoitiin standardien sisältö teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. En-
simmäisen vaiheen analyysin ja tutkimuskysymysten perusteella muodostettiin 
haastattelukysymykset, jotka esitettiin viidelle asiantuntijalle, joilla oli joko ko-
kemusta tietoturva-auditoinneista, tutkimuksen kohteena olleista standardeista 
tai molemmista. Myös haastatteluaineistot analysoitiin teoriaohjaavan sisäl-
lönanalyysin menetelmin.  
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Tutkimuksessa selvisi, että ISO/IEC 27006 mukaisesti toteutettu ISO/IEC 
27001 -sertifiointi ja ISAE 3000 mukaisesti toteutettu varmennuslausunto ovat 
osin yhdistettävissä. Yhdistettäessä on huomioitava, että ISO/IEC 27001 -
sertifioinnissa tarkastuksen kohteena on tietoturvan hallintajärjestelmä. ISAE 
3000:ssa kohteen ei ole pakko olla tietoturvan hallintajärjestelmä, mutta hyöty-
jen saavuttamiseksi kohteiden tulisi olla sellaiset, että niissä tarkastetaan vähin-
tään osittain samoja asioita. Varmennuksen toteuttajan on oltava riippumaton ja 
akkreditoitu, ISO/IEC 27006 -vaatimukset täyttävä sertifiointitaho ja tilintarkas-
tusyhteisö. Tarkastuksessa on oltava käytettävissä riittävän osaava ja pätevä 
henkilöstö. ISO/IEC 27001 -sertifikaatin myöntäjän pitää täyttää ISO/IEC 
27006:ssa esitetyt laatuvaatimukset. ISAE 3000 raportin allekirjoittajan on oltava 
auktorisoitu tilintarkastaja. Esitoimenpiteistä sertifikaatin tai raportin myöntä-
miseen projektit voivat olla aikataulullisesti hyvin yhdistettävissä. Sertifikaatin 
myöntämisen jälkeen se on kolme vuotta voimassa, olettaen että vuosittain teh-
dään valvonta-auditointi. ISAE-varmennusraportti uusitaan tyypillisesti vuo-
den välein.   

Yhdistettävyyden lisäksi tutkimuksessa selvisi, että yhdistelmäauditoin-
nista on etua sekä varmennuksen tilaajalle että toimittajalle. Tilaaja saa kaksi 
varmennusta edullisemmin, kuin jos ne tehtäisiin erikseen. Lisäksi tilaajan pitää 
sitoa vähemmän omia resursseja varmennusprojektiin. Toimittaja saa puoles-
taan enemmän rahaa, kuin yhdestä, mutta sekin voi säästää projektiin sidotuis-
sa resursseissa.  

Tutkimuksen perusteella voidaan siis tehdä johtopäätös, että varmennuk-
set ovat yhdistettävissä ja yhdistämisestä on hyötyä tilaajalle ja toimittajalle. 
Tämän tutkimuksen tulokset perustuivat kuitenkin pelkästään kahteen stan-
dardiin ja haastatteluihin, joiden otanta oli pieni. Aihe tarvitseekin jatkotutki-
musta, jotta johtopäätökset voidaan laajentaa koskemaan useampia viitekehyk-
siä. Käytännön sovellettavuuden osoittamiseksi myös toimintatutkimus tieto-
turvamenetelmien yhdistettävyydestä käytännössä olisi hyödyllinen tulosten 
vahvistamiseksi.  
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2 TIETOTURVAN HALLINTAMENETELMÄT 

Jotta voidaan tutkia auditointimenetelmiä, on tarpeen tutkia mitä voidaan audi-
toida. Sitä varten tässä luvussa perehdytään aikaisempaan tutkimukseen tieto-
turvan määritelmästä, tietoturvan hallinnasta ja tietoturvan hallintajärjestelmis-
tä. Tietoturvan hallinta, hallintakeinot ja hallintajärjestelmät ovat kohteita, jotka 
voidaan auditoida. 

2.1 Tietoturva 

Tietoturva sanana on vakiintunut tarkoittamaan tiedon turvallisuutta; myös 
tietoturvallisuus-sanaa käytetään (Sanastokeskus, N.D.). Englanniksi tietotur-
vasta puhuttaessa käytetään useimmiten termiä information security, mutta mui-
takin termejä, kuten information protection, ja data protection / security, käytetään. 
Vastauksia siihen, mitä tietoturvalla (tai information securityllä) tarkoitetaan, 
voidaan etsiä esimerkiksi alan tutkimuksesta, standardeista, julkisen vallan jul-
kaisuista, ammattislangista ja arkikielestä. Tieteellisen uskottavuuden nimissä 
tässä yhteydessä vastauksia haetaan kolmesta ensimmäisestä ryhmästä.  

Yleisesti käytetty määritelmä perustuu CIA-kolmikkoon, joka muodostuu 
sanoista confidentiality, integrity ja availability. Suomeksi puhutaan luottamuksel-
lisuudesta, eheydestä ja käytettävyydestä. CIA-kolmikon käytön juuret ovat 
1970-luvulla, jolloin sekä julkishallinnon ja asevoimien rahoittamissa julkaisuis-
sa, että tieteellisissä julkaisuissa alkoi esiintyä epäsuoria tai suoria määritelmiä, 
jotka viittaavat luottamuksellisuuteen, eheyteen ja käytettävyyteen (Samonas & 
Coss, 2014).  

Esimerkiksi Saltzer ja Schroeder (1975) määrittelevät turvallisuuden tieto-
järjestelmissä tarkoittavan ”[…] mekanismeja ja tekniikoita, joilla hallitaan sitä, 
kuka voi käyttää tai muokata tietokonetta tai siihen tallennettua informaatiota”.  
He tarkentavat määritelmää lainaten Andersonia (1972), jonka mukaan turvalli-
suusrikkomukset jakaantuvat kolmeen eri luokkaan: valtuuttamaton tiedon 
julkaisu, muuttaminen ja käytön estäminen. (Saltzer & Schroeder, 1975).  
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Määritelmiä tarkastelemalla voidaan niistä johtaa luottamuksellisuuden, 
eheyden ja saatavuuden käsitteet: vain valtuutetut henkilöt saavat käyttää, 
muokata ja jakaa ja vain heille tarkoitettua tietoa, jolloin tieto pysyy luottamuk-
sellisena, eheänä ja saatavilla näille henkilöille. Saltzer ja Schroeder (1975) nos-
tivat artikkelissaan esille myös ajatuksen siitä, että pelkkä suojaus- ja toden-
nusmenetelmiin keskittyminen on kapeakatseista ja vaarallista; olennaista on 
tavoitella kaiken luvattoman tiedonkäytön estämistä.  

1970-luvun puolesta välissä julkaistut niin kutsutut Bellin-LaPadulan mal-
li ja Biban malli ovat varhaisia luottamuksellisuutta tai eheyttä käsitteleviä mal-
leja (Samonas & Coss, 2014).  Bell ja LaPadula (1976) esittelivät matemaattisen 
mallin, joka keskittyi laitteissa olevan informaation pääsynhallintaan. Pääsyn-
hallinnalla puolestaan estetään tiedon päätyminen väärille henkilöille eli ediste-
tään sen luottamuksellisuutta. Biban (1977) mallissa keskiössä on se, miten yllä-
pidetään informaation oikeellisuutta ja estetään tietojen vääränalinen muok-
kaaminen. Toisin sanoen kyseessä on tiedon eheyteen liittyvä malli. 

Lähes 50 vuotta myöhemmin luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuu-
den kolmikko on edelleen yleisesti käytössä tietoturvan määritelmänä. Suomes-
sa Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin alaisuudessa toimiva Kyberturvalli-
suuskeskus (2020) määrittelee verkkosivuillaan tietoturvan seuraavalla taval-
la: ”Tietoturvalla tarkoitetaan hallinnollisia ja teknisiä toimia, joilla varmiste-
taan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys.” Euroopan Unionin 
verkko- ja tietoturvaviraston (European Union Agency for Network and Information 
Security, ENISA) (2017) määritelmässä toistuvat samat kolme asiaa: confidentiali-
ty (luottamuksellisuus), integrity (eheys) ja availability (saatavuus). Myös Yh-
dysvaltojen kansallinen standardien ja teknologian instituutti (National Institute 
of Standards and Technology, NIST) (2020a) määrittelee tietoturvan tavoitteeksi 
luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden takaamisen. Alan standardeista 
esimerkiksi ISOn (2018a) standardissa 27000 tietoturvan määritelmässä tavoit-
teena on myös tiedon luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden takaami-
nen. Määritelmässä kuitenkin todetaan, että myös muita ominaisuuksia voi-
daan huomioida. Näitä ovat oikeellisuus, vastuullisuus, kiistämättömyys ja 
luottamus. (International Organization for Standardization, 2018a). Edellä mai-
nituista voidaan päätellä, että varsinkin jos halutaan yleispätevä ja helposti 
ymmärrettävä määritelmä tietoturvalle, on kyseessä useimmiten informaation 
luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden takaaminen. 

Samonas ja Coss (2014) toteavat artikkelissaan, että akateemisessa maail-
massa on esitetty kritiikkiä luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden 
määritelmän riittävyydelle ja ettei se riitä vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät 
turvallisuuden sosiaalisiin ja organisatorisiin piirteisiin. Esimerkiksi Anderson 
(2003) on todennut jo 2000-luvun alussa, että luottamuksellisuuden, saatavuu-
den ja eheyden määritelmät eivät ole yleisesti hyväksyttyjä, mikä aiheuttaa on-
gelmia niiden käytölle. Hän esittääkin vaihtoehtoiseksi määritelmäksi (yritysten) 
tietoturvalle hyvin perusteltua varmuuden tunnetta siitä, että informaatioon 
liittyvät riskit ja kontrollit ovat tasapainossa. (Anderson, J.M., 2003). Ashenden 
(2008) puolestaan toteaa, että tietoturvan hallinta tarkoittaa tiedon turvaamisen 
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lisäksi sen hyödyntämistä sekä tietoon liittyvien riskien hallintaa muuttuvassa 
uhkaympäristössä. Molemmissa näkökulmissa esitetään ajatus siitä, että tieto-
turva ei ole vain CIA-kolmikon takaamista, vaan ylipäätään informaatioon liit-
tyvien riskein hallintaa.   

Tietoturvan rinnalle on noussut myös kyberturvallisuuden termi ja var-
sinkin arkikielessä näitä kahta saatetaan käyttää synonyymeinä. Esimerkiksi 
von Solms ja van Niekerk (2013) toteavat kuitenkin, että vaikka termit ovatkin 
samankaltaisia, niin ne eivät ole täsmälleen sama asia. Tässä tutkielmassa ei 
käytetä kyberturvallisuuden termiä, ainakaan rinnasteisena tietoturvalle.  Tut-
kielmassa pidättäydytään tietoturvan vakiintuneessa määrittelyssä, eli tiedon 
tai informaation luotettavuuden, saatavuuden ja eheyden turvaamisessa. Seu-
raavassa luvussa käsitellään organisaatioiden näkökulmasta keinoja, joilla ne 
voivat hallita tietoturvaansa. Samalla luku tarjoaa käytännönläheisempää nä-
kemystä siitä, mitä tiedon turvaaminen on.   

2.2 Tietoturvan hallinta 

Englanniksi puhutaan usein information security managementista. Management 
on hankala sana sen takia, että sillä on englanniksikin eri merkityksiä ja esimer-
kiksi suomeksi se voidaan kääntää sekä hallinnaksi että johtamiseksi. Tässä tut-
kimuksessa käytetään termiä tietoturvan hallinta, joka myös käsittää johtamisen 
hallintaan liittyvänä toimenpiteenä. Raggad (2010, s. 25) määrittelee tietoturvan 
hallinnan tarkoittavan prosessia, jolla tunnistetaan etenkin liiketoiminnan kan-
nalta kriittiset tietojärjestelmät ja turvallisuusriskit, joita pyritään pienentämään 
kokonaisvaltaisella, riskilähtöisellä turvallisuusmallilla sekä kehittämällä orga-
nisaation riskienhallintaa jatkuvasti. ISO/IEC 27000 -standardissa tietoturvan 
hallintajärjestelmää alustetaan vastaavantyyppisellä näkökulmalla: organisaa-
tiot käsittelevät informaatiota, tunnistavat informaation ja siihen liittyvät asiat 
hyödykkeiksi, joiden toimintaan voi kohdistua riskejä sekä hallitsevat riskejä 
tietoturvan hallintakeinoilla. Tietoturvan hallinta tarkoittaa johdettua toimintaa, 
jolla toteutetaan tarvittavat ja soveltuvat hallintakeinot ja hallitaan sietämättö-
miä riskejä, eli suojataan informaatioon liittyviä hyödykkeitä määrittelemällä, 
saavuttamalla, ylläpitämällä ja kehittämällä tietoturvaa.  (International Or-
ganization for Standardization, 2018a). Tietoturvan hallintaan liittyy siis tieto-
turvaan kohdistuvat riskit ja toisaalta hallintakeinot, joilla pyritään takaamaan 
tiedon turvallisuus. Tietoturvan hallinta ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan ta-
voitteena on tasapainottaa turvallisuustavoitteet organisaation (lii-
ke)toiminnallisten tarpeiden kanssa (Singh, Gupta & Ojha, 2014). 

ISO/IEC 27000 -standardissa riskin määritellään tarkoittavan epävarmuu-
den vaikutusta tavoitteisiin. Tätä tarkennetaan mm. toteamalla, että riskillä tar-
koitetaan jonkin tapahtuman seurausten ja tapahtumistodennäköisyyden yhdis-
telmää sekä sitä, että mahdolliset uhat hyväksikäyttävät haavoittuvuuksia ja 
aiheuttavat siten ongelmia. (International Organization for Standardization, 
2018a). Humphreysin (2008) mukaan riskienhallinta on olennaista informaati-
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oon liittyvien resurssien suojaamiseksi; jos riskejä ei tunnisteta, niin on vaikea 
toteuttaa soveltuvaa ja tehokasta suojakaan. Baskervillen (1991) mukaan riski-
analyysi on hallitseva tapa todeta tietojärjestelmien hallintakeinojen soveltu-
vuus, vaikka siihen liittyykin ongelmia, kuten määrällisten arvojen tulkinnan-
varaisuus. Myös Oppliger (2015) tuo esiin riskianalyysin matemaattisen mallin-
nuksen haasteet; numerot ovat tulkinnanvaraisia, joten matemaattinen riskiana-
lyysi sopii huonosti käytäntöön.  Vaihtoehdoksi hän esittää hyvän hinta-hyöty -
suhteen omaavien perusratkaisujen käyttöä, haavoittuvuuksien hallintaa, ris-
kien laadullista arviota tai näiden kaikkien yhdistelemistä. (Oppliger, 2015). 
Riippumatta käytetystä arviointi- tai analyysimenetelmästä voidaan riskienhal-
lintaa pitää tietoturvan hallinnan kannalta merkittävänä tekijänä.   

Riskien lisäksi tietoturvan hallintaan liittyy olennaisesti hallintakeinot (tai 
kontrollit, englannin control-termistä).  ISO/IEC 27000 -standardissa hallinta-
keinoiksi määritetään toimenpiteet, joilla muokataan riskiä: prosessit, politiikat, 
laitteet, käytännöt ja toimintatavat (International Organization for Standardiza-
tion, 2018a). Raggad (2010) toteaa riskilähtöisessä turvallisuusmallissa olevan 
yleensä kolmen tyyppisiä hallintakeinoja: johtamiseen, toiminnallisuuteen ja 
teknisiin ratkaisuihin liittyviä keinoja. Johtamiseen liittyvät keinot tarkoittavat 
tietojärjestelmän ja siihen liittyvien riskien hallintaa, toiminnallisuuteen liittyvät 
keinot ihmisten toteuttamia asioita ja tekniset keinot tietokoneiden toteuttamia 
asioita. (Raggad, 2010, s. 25–26).  

Tietoturvan hallinnassa keskityttiin pitkään teknisiin ratkaisuihin (Sipo-
nen, 2005), mutta vuosituhanteen vaiheen aikoihin alan tutkimuksessa alettiin 
kiinnittää entistä enemmän huomiota sosiaalisille ja organisatorisille tekijöille 
(Dhillon & Backhouse, 2001). Teknisiksi hallintakeinoiksi voidaan määritellä 
sellaiset mekanismit, jotka ovat tietojärjestelmän laitteistossa (hardware), ohjel-
mistoissa (software) tai laiteohjelmistoissa (firmware) (National Institute of Stan-
dards and Technology, 2020b). Käytännössä tarkoitetaan siis esimerkiksi palo-
muureja, virustorjuntaohjelmia, salasanoja sekä tunkeutumisen tunnistamisjär-
jestelmiä (Hagen, Albrechtsen & Hovden, 2008). 

Sosiaalisia ja organisatorisia hallintakeinoja ei ole yhtä helppo määritellä. 
On myös huomioitava, että edellä mainittuja teknisiä hallintakeinoja voidaan 
pitää myös organisatorisina hallintakeinoina. (Hagen ym., 2008). Singh, Gupta 
ja Ojha (2014) esittävät seuraavien asioiden vaikuttavan organisatoriseen tieto-
turvan hallintaan:  

• ylimmän johdon tuki  

• tietoturvapolitiikka 

• tietoturvakoulutus 

• tietoturvatietoisuus 

• tietoturvakulttuuri 

• tietoturva-auditointi 

• tietoturvan hallinnan parhaat käytännöt 

• resurssien hallinta 

• tietoturvapoikkeamien hallinta 
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• tietoturvasäädösten ja -lainsäädännön noudattaminen.  

Näistä tietoturvatietoisuus, tietoturvakoulutus ja tietoturvakulttuuri ovat selke-
ästi inhimillisiä tekijöitä. Ne liittyvät ihmisten kykyyn ja haluun noudattaa tie-
toturvaohjeistuksia ja käytäntöjä. Esimerkiksi Harrison ja Jürjens (2017) havait-
sivat tutkimuksessaan, että työntekijät eivät noudata tietoturvaohjeita, koska ne 
ovat huonoja, heille ei ole annettu koulutusta aiheesta, johto ei opasta aiheesta 
eikä noudattamista valvota. Vaikka edellä mainitut asiat olisivat kunnossa ja 
työntekijöillä olisikin kyvykkyys noudattaa ohjeita, niin voi olla, että näin ei silti 
tehdä. Moodyn, Siposen ja Pahnilan (2018) mukaan tietoturvakäyttäytymistä on 
tutkittu erilaisten teorioiden viitekehyksissä ja syitä tietoturvaohjeiden noudat-
tamiseen tai noudattamatta jättämiseen löytyy esimerkiksi asenteista, rangais-
tusten pelosta, tavoista, palkinnoista ja rooleista.   

Teknisten, organisatoristen ja inhimillisten tekijöiden rinnalle tietoturvan 
hallinnassa voidaan nostaa prosessit. Esimerkiksi Veiga ja Eloff (2007) katsovat 
tietoturvaan kuuluvan teknologiaa, prosesseja ja inhimilliset tekijät. Prosesseilla 
he tarkoittavat esimerkiksi käyttövaltuutuksia ja inhimillisillä tekijöillä ohjeiden 
noudattamista, koulutusta ja esimerkillä johtamista. He esittävät tietoturvan 
hallintaan viitekehystä, joka koostuu neljästä tasosta (Kuvio 1). A-tasolla keinot 
jaetaan strategisiin, hallinnollisiin/toimeenpaneviin ja teknisiin osiin. B-tasolla 
on A-tason mukaisesti jaoteltu kuusi tärkeintä kategoriaa ja C-tasolla B-tason 
mukaiset tietoturvan osa-alueet. D-tasolla on muutostenhallinta, joka koskee 
kaikkia muita osioita. Viitekehyksen tavoitteena on olla kokonaisvaltainen tie-
toturvan hallinnan viitekehys, jonka keinovalikoimalla voidaan hallita niin tek-
nologian, prosessien kuin ihmistenkin näkökulmasta informaatioresursseja ja 
niihin liittyviä riskejä. (Veiga & Eloff, 2007).   
 

 
KUVIO 1 Tietoturvan hallinnan viitekehys (Veiga & Eloff, 2007) 



16 

Soomro, Shah ja Ahmed (2016) esittävät, että tietoturvan hallintaa pitäisi lähes-
tyä holistisesta näkökulmasta. Artikkelissaan he ovat tutkineet tietoturvan hal-
lintaan liittyviä julkaisuja kirjallisuuskatsauksella (aineistona 67 artikkelia), jon-
ka perusteella he esittävät, että tietoturvan hallinnassa pitäisi huomioida kaikki 
ne johtamisen ja hallinnon toimenpiteet (englanniksi managerial activities), jotka 
vaikuttavat merkittävästi informaatiolähteiden turvallisuuteen. He nostivat ai-
kaisemmasta tutkimuksesta esiin seuraavia kokonaisuuksia: 

• johtamisen merkitys tietoturvapolitiikoiden kehityksessä ja toimeenpa-
nossa 

• liiketoiminnan ja informaatioteknologian/tietojärjestelmien välisen stra-
tegisen tasapainon merkitys tietoturvan näkökulmasta 

• pilvipalvelujen, liiketoiminnan kannalta merkityksellisen informaation 
arkkitehtuurin hallinnan, informaatioinfrastruktuurin ja haavoittuvuuk-
sien arvioinnin yhteensovittaminen 

• ihmisten merkitys datavuodoissa ja tietoturvapolitiikoiden noudattami-
sessa 

• tietoturvatietoisuuden kehitys ja tietoturvakoulutus 

• ylimmän johdon tuki 

• teknisten ja johtamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteensovittaminen 
onnistuneen tietoturvapolitiikan luomiseksi. 

Artikkelin mukaan edellä mainituilla asioilla on merkittävä vaikutus tietotur-
vaan, ja ne ovat kaikki johdon vastuulla. (Soomro ym., 2016). Myös Tu, Adkins 
ja Zhao (2019) ovat esittäneet eri hallintakeinojen yhdistämistä tietojärjestelmien 
turvallisuuden hallintaan. Heidän mukaansa tehokas tietojärjestelmien turvalli-
suuden hallinta on systemaattinen prosessi, jonka avulla selvitään uhista ja ris-
keistä. Prosessin keinoja ovat: 

• ylimmän johdon sitoutuminen 

• turvallisuusorganisaatio 

• tietoturvatietoisuuden kouluttaminen 

• turvallisuuskulttuurin luominen 

• toimivien teknologioiden soveltaminen 

• strateginen suunnittelu 

• kokonaisvaltaisten turvallisuuspolitiikoiden luominen 

• hallinta. 

Näiden avulla suojataan informaatioon liittyviä resursseja ja saavutetaan liike-
toiminnan tavoitteet. (Tu ym., 2019). Tu ja Yuan (2014) esittävät puolestaan, että 
tietoturvan hallinnan onnistumisen kannalta kriittisiä tekijöitä ovat: liiketoi-
minnan tasapainottaminen, organisatorinen tuki, organisatorinen tietoisuus, 
informaatioteknologian kyvykkyys, turvallisuuden hallintakeinojen kehitys ja 
suorituskyvyn arviointi. 
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Toisenlaista näkökulmaa tietoturvan hallintaan tarjoavat von Solms ja von 
Solms (2004) artikkelissaan, jossa he käsittelevät kymmentä vaarallista virhettä 
tietoturvan hallinnassa. Heidän mukaansa virheet liittyvät siihen, ettei ymmär-
retä seuraavia asioita: 

• tietoturva on yrityksen johdon vastuulla 

• tietoturva on liiketoiminnallinen ongelma, ei tekninen 

• tietoturvan hallinta on moniulotteinen asia 

• tietoturvan hallinnan pitää perustua tunnistettuihin riskeihin 

• tietoturvan hallinnassa kannattaa käyttää kansainvälisiä parhaita käytän-
töjä 

• yrityksellä on ehdottomasti oltava tietoturvapolitiikka 

• tietoturvan noudattamista on valvottava 

• yrityksellä on oltava tietoturvaorganisaatio 

• käyttäjien tietoturvatietoisuuden merkitystä 

• tietoturvahenkilöstölle ei anneta riittäviä resursseja. 

Lähestymistapa on käänteinen, mutta listalla olevat asiat liittyvät samoihin ko-
konaisuuksiin kuin edellä mainituissa tutkimuksissa. (von Solms & von Solms, 
2004). 

Tietoturvan hallinnalle ei ole yksiselitteistä määritelmää tai keinovalikoi-
maa. Tutkimuksen perusteella on kuitenkin löydettävissä tiettyjä siihen liittyviä 
tekijöitä, asioita ja keinoja, jotka toistuvat usein. Ensinnäkin tietoturvaa ja sen 
hallintaa ei voida irrottaa organisaation ydintehtävästä, kuten liiketoiminnasta, 
vaan pitää löytää tasapaino varsinaisen toiminnan toteuttamiseksi tietoturvalli-
sesti.  Toiseksi tietoturvan hallinnassa on syytä huomioida uhat ja riskit. Kol-
manneksi tietoturvan hallintakeinoissa pitää huomioida teknologia, prosessit ja 
ihmiset. Teknologisia keinoja ovat esimerkiksi virustorjunta-, palomuuri-, pää-
synhallinta- ja tietoturvahyökkäysten tunnistamis- ja estämisohjelmat. Prosesse-
ja ovat esimeriksi käyttövaltuushallinta, salaisen tiedon käsittelyn ohjeet ja toi-
mintatavat tietoturvapoikkeamien käsittelyyn. Ihmisiin liittyvät puolestaan tie-
toisuuden ja kulttuurin kehittämien tietoturva-asioinnissa, koulutuksen järjes-
täminen oikeisiin toimintatapoihin ja niiden noudattamisen valvonta. 

Tietoturvan hallinnan onnistumista edesauttaa lisäksi ylimmän johdon si-
toutuminen tietoturvaan, kattava tietoturvapolitikka ja ohjeistukset, riittävien 
resurssien tarjoaminen ja tietoturvaorganisaation muodostaminen, kulttuurin 
muokkaaminen tietoturvamyönteiseksi ja -tiedostavaksi, alan parhaiden käy-
täntöjen soveltaminen, säädösten noudattaminen ja tietoturvan auditointi.  

2.3 Tietoturvan hallintajärjestelmä 

Tietoturvan hallintaan voi liittyä tietoturvan hallintajärjestelmä (information se-
curity management system). Tutkimuksissa se tulee säännöllisesti vastaan, vaikka 
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yleisempää onkin puhua vain tietoturvan hallinnasta. Useat julkaisut, jotka 
käyttävät tai käsittelevät tietoturvan hallintajärjestelmä -termiä, liittyvät 
ISO/IEC 27000 -sarjan standardeihin, jotka Humphreysin (2011) mukaan ovat-
kin nimenomaisesti tietoturvan hallintajärjestelmiä käsitteleviä standardeja ja 
ohjeita. Termiä ei voi kuitenkaan rajata liittyväksi vain kyseisiin standardeihin. 
Esimerkiksi Susanto, Almunawar ja Tuan (2011) vertailevat artikkelissaan 
ISO27001-, BS 7799-, PCIDSS-, ITIL- ja COBIT-standardeja, joiden he tulkitsevat 
olevan tietoturvan hallintajärjestelmien standardeja.  

Tietoturvan hallintajärjestelmälle ei ole yksiselitteistä määritelmää. ISO 
27000 määrittelee hallintajärjestelmän tarkoittavan yleisesti organisaation toi-
siinsa liittyviä tai vuorovaikutuksellisia elementtejä, joilla luodaan politiikat ja 
tavoitteet sekä prosessit tavoitteiden saavuttamiseksi. Järjestelmän elementit 
tarkoittavat organisaation rakennetta, rooleja ja vastuita sekä suunnittelua ja 
toimintaa. Tietoturvan hallintajärjestelmässä nämä liittyvät siis tiedon turvaa-
miseen eli luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Tar-
kemmin tietoturvan hallintajärjestelmän katsotaan koostuvan politiikoista, toi-
mintatavoista ja ohjeista sekä informaatioon liittyvistä resursseista ja toimin-
noista, joita hallinnoidaan organisaatiossa kootusti ja joilla pyritään turvaamaan 
informaatioresurssit. Tietoturvan hallintajärjestelmä on järjestelmällinen lähes-
tymistapa, jolla luodaan, toimeenpannaan, käytetään, valvotaan, arvioidaan, 
ylläpidetään ja kehitetään organisaation tietoturvaa, jonka avulla puolestaan 
saavutetaan varsinaiset tavoitteet. Hallintajärjestelmä perustu riskien arvioin-
tiin ja hallintaan. (International Organization for Standardization, 2018a).  

Susanto ym. (2011) mukaan tietoturvan hallintajärjestelmä koostuu poli-
tiikoista, joilla organisaatio määrittelee, muodostaa, kehittää ja ylläpitää turval-
lisuutta tietojärjestelmiensä laitteistoissa ja ohjelmistoissa sekä määrittelee nii-
den käytön. Eloff ja Eloff (2003) määrittelevät tietoturvan hallintajärjestelmän 
tarkoittavan turvallisen informaatioympäristön perustamista ja ylläpitoa. Hal-
lintajärjestelmän on otettava huomioon informaatioteknologian turvaamiseen 
liittyvien prosessien ja toimenpiteiden toteutus ja ylläpito. Käytännössä tämä 
tarkoittaa turvallisuusvaatimusten tunnistamista, näiden vaatimusten mukais-
ten toimenpiteiden toteutusta, tulosten arviointia ja menetelmien ja hallintajär-
jestelmän jatkuvaa kehitystä. Lyhyemmin he toteavat tietoturvan hallintajärjes-
telmän olevan ”järkevä sekoitus eri näkökulmia, kuten politiikoita, standardeja, 
ohjeita, säännönmukaisia toimintatapoja, teknologiaa, inhimillisiä tekijöitä sekä 
lainsäädännöllisiä ja eettisiä tekijöitä”. (Eloff, J. & Eloff, 2003)  
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3 TIETOTURVAN VARMENTAMINEN 

Tässä luvussa perehdytään tietoturvan varmentamiseen. Luvussa tarkastellaan 
tietoturvan varmentamista ja tietoturva-auditointeja ensin yleisellä tasolla, jon-
ka jälkeen perehdytään tarkemmin tutkimuksen kohteena oleviin tietoturvan 
varmentamisen menetelmiin, eli ISO/IEC 27001 -sertifikaattiin ja ISAE 3000 -
varmennuslausuntoon johtaviin prosesseihin. Lopuksi tarkastellaan tietoturvan 
varmentamismenetelmien yhdistämisen teoriaa.  

3.1 Tietoturvan auditoinnit 

Organisaatiot voivat osoittaa tietoturvansa tason esimerkiksi sertifikaateilla tai 
varmennuslausunnoilla. Sertifikaatilla voidaan osoittaa vaatimustenmukaisuus 
esimerkiksi haluttuihin standardeihin (Hanna & Rance, 2011; Harjuoja, 2016; 
Raggad, 2010, s. 684). Varmennuslausuntoon johtavassa varmennustoimeksian-
nossa tavoitteena on saada luotettava arvio kohteena olevasta asiasisällöstä (In-
ternational Auditing and Assurance Standards Board, 2013). Uskottavaa sertifi-
ointia ja varmennuslausuntoa edeltää jonkinlainen tarkastustyö, eli auditointi.  

ISO 19011 -standardissa auditointi määritellään ”systemaattiseksi, riip-
pumattomaksi ja dokumentoiduksi prosessiksi todistusaineiston hankkimiseksi, 
jonka avulla arvioidaan objektiivisesti auditointikriteeristön täyttyminen” (In-
ternational Organization for Standardization, 2018b). Raggadin (2010, s. 676) 
ISO/IEC 27001 -standardia noudattelevan määritelmän mukaan turvallisuus-
auditointi on  

”systemaattinen ja riippumaton arviointi yrityksen dokumentaatioista ja toiminnois-
ta, jonka perusteella (1) mitataan organisaation yhdenmukaisuus hyväksyttyjen 
standardien ja vakiintuneiden kontrollien, politiikan ja operatiivisten toimintojen 
kanssa; (2) mitataan organisaation turvallisuusriskitilanne; (3) arvioidaan puolustus-
järjestelmän riittävyys; ja (4) suositellaan riskilähtöistä turvallisuusongelmaa, joka si-
sältää korjaavat ja ennaltaehkäisevät toiminnot joita tarvitaan yrityksen turvallisuus-
riskitilanteen jatkuvaksi parantamiseksi.” 
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ITILin (Information Technology Infrastructure Library) määritelmän mukaan audi-
tointi on ”muodollinen tarkastus ja varmennus, jolla tarkistetaan standardin tai 
ohjeiden noudattaminen, arkistojen paikkansapitävyys tai tehokkuuden ja toi-
mivuuden vaatimusten täyttyminen” (Hanna & Rance, 2011). Goel, Pon ja Men-
zies (2006) katsovat auditoinnin sisältävän itsenäisen arvioinnin organisaation 
toiminnoista ja arkistoista. Power (1996) toteaa, että auditoinnin käsite ei ole 
yksiselitteinen ja eri auditointeja voidaan erottaa esimerkiksi auditoinnin ja au-
ditoitavan välisestä suhteesta. Toisaalta hänen mukaansa auditointiin liittyy 
aina riippumattoman vahvistamisen merkitys. (Power, 1996). Auditoinnin voi-
daan tässä yhteydessä katsoa tarkoittavan riippumatonta arviointi tai tarkastus-
ta, joka kohdistuu kohteen toimintoihin ja arkistoihin.  

Erilaisia auditointeja on useita ja pelkästään tietoturvaan liittyviä audi-
tointejakin voidaan jaotella eri tavoin. Kaikki auditoinnit eivät esimerkiksi joh-
da ulkoiseen varmennukseen, joka jo terminologisesti edellyttää ulkopuolista 
auditoijaa. ISO 19011 -standardin mukaan auditoinnit voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan sen mukaan, kuka toimii auditoijana: ensimmäisen, toisen ja kolman-
nen tahon suorittamat auditoinnit.  Ensimmäisen taholla viitataan sisäiseen au-
ditointiin, toisella taholla esimerkiksi yhteistyökumppanin auditointiin ja kol-
mannella taholla sertifiointi- tai akkreditointiauditointiin. (International Or-
ganization for Standardization, 2018b). Kahden viimeksi mainitun ero on siinä, 
että sertifioinnissa todennetaan yhdenmukaisuus halutun kriteeristön kanssa, 
kun taas akkreditoinnissa annetaan oikeus myöntää sertifikaatteja (Harjuoja, 
2016; Raggad, 2010, s. 48). Kuviossa 2 on kuvattu eri auditointityypit auditoin-
nin kohteen ja auditoijan suhteiden mukaan.  
 

 
KUVIO 2 Erilaiset auditoinnit auditoitavan kohteen ja auditoijan välisen suhteen mukaan 
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Tietoturva-auditoinneista puhuttaessa on syytä myös huomioida, että 
tietoturvaa voidaan lähestyä eri tavoin ja siten myös auditoinnin kohteet ja 
menetelmät voivat olla erilaisia. Esimerkiksi Raggadin (2010, s. 674–675) 
mukaan turvallisuusauditointi voi tarkoittaa haavoittuvuusarviointia, 
penetraatiotestausta, turvallisuuden tarkistuslistan läpikäymistä, 
turvallisuusohjeistusten läpikäymistä, fyysisen turvallisuuden tarkastamista, 
turvallisuustapahtumiin perustuvaa tarkastusta tai näiden yhdistelmää. 
Onwubikon (2009) mukaan organisaatiot voivat tehdä seuraavanlaisia 
auditointeja: tietojärjestelmien tekninen auditointi, tietojärjestelmien 
tehokkuuden auditointi, tietojärjestelmien arviointi, ohjelmistojen auditointi ja 
tietoturvallisuuden arviointi. Jaottelua on jäsennelty tarkemmin taulukossa 1. 
Goelin ym. (2006; lainaten Gallegos, Senft, Manson & Gonzales, 2004) mukaan 
tietoturva-auditoinnit voidaan jaotella organisatorisiin, teknisiin, sovelluksiin, 
järjestelmäkehitykseen ja vaatimustenmukaisuuksien auditointeihin.  

TAULUKKO 1 Auditoinnit ja niiden tarkoitus (Onwubiko, 2009) 

Auditointi Tarkennus 

Tietojärjestelmien tekninen auditointi Turvallisuuskontrollien, kuten palomuu-
rien, tunkeutumisen tunnistamisjärjestel-
mien, pääsynhallintajärjestelmien haavoit-
tuvuuksien testaus. 
 

Tietojärjestelmien tehokkuuden auditointi Kustannusten pienentäminen ja turvalli-
suussijoitusten tuoton kasvattaminen 
 

Tietojärjestelmien arviointi Järjestelmien ohjeidenmukaisuus ja ylläpito 
 

Ohjelmistojen arviointi Organisaation varaston, ihmisten ja suori-
tuskyvyn arviointi; eräänlainen penetraatio-
testaus, jonka tavoitteena on arvioida oh-
jelmistotuotteiden suorituskykyä suhteessa  
haavoittuvuuksiin ja riskienhallintaan 
 

Tietoturvallisuuden arviointi Sääntöjenmukaisuuden auditointi ja par-
haiden käytäntöjen testaaminen. 

 
Tietoturva-auditointeihin läheisesti liittyviä termejä ovat informaation 
auditointi, turvallisuusauditointi ja informaatioteknologian auditointi. 
Buchanan ja Gibb (2007) esittävät informaation auditoinnin tavoitteeksi 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolla tunnistetaan ja arvioidaan 
organisaation informaatioresurssit ja tiedonkulku, jotta voidaan toteuttaa 
tehokkaita ja aikaansaavia organisatorisia tietojärjestelmiä. Griffiths (2010) 
toteaa, että informaation auditointia voi lähestyä tietoturvan näkökulmasta tai 
informaation auditointia voidaan käyttää tietoturvan saralla, mutta ne eivät ole 
täsmälleen sama asia. Turvallisuusauditointia käytetään lähes rinnakkain 
tietoturva-auditoinnin kanssa (Lo & Marchand, 2004) ja terminologisestikin sen 
voidaan katsoa olevan esimerkiksi yläkäsite tietoturva-auditoinnille. 
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Informaatioteknologian auditointi ei ole sama asia kuin tietoturvallisuuden 
auditointi. Gantzin (2014, s. xxi) mukaan informaatioteknologian auditointi 
keskittyy organisaation eritasoisiin prosesseihin, IT-resursseihin ja 
hallintakeinoihin, jotta voidaan määrittää miten organisaatio noudattaa 
soveltuvia standardeja ja vaatimuksia. Raggad (2010, s. 686) katsoo IT-
auditoinnin tavoitteena olevan varmistaa, että tietokoneympäristön kontrollit 
suojaavat resursseja, ylläpitävät datan eheyttä sekä toimivat tehokkaasti ja 
aikaansaavasti niin, että organisaation tavoitteet saavutetaan. 
Tietokoneympäristön turvallisuusauditointi puolestaan suojaa informaatiota 
lisäksi korruptiolta, tietovuodoilta ja palvelunestoilta. Näiden lisäksi puhutaan 
esimerkiksi informaatioteknologian turvallisuuden auditoinneista (Herath & 
Herath, 2014), tietojärjestelmien auditoinnista (Drljaca & Latinović, 2016) ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden auditoinnista (Suduc, Bîzoi & Filip, 2010).  

Goel ym. (2006) mukaan tietoturva-auditointi koostuu auditoitavan näkö-
kulmasta kolmesta osasta: auditointiin valmistautumisesta, auditointiprosessis-
ta ja auditointia seuraavista toimenpiteistä. Valmistautumisvaiheessa auditoita-
van pitäisi suorittaa riskianalyysi, keskustella auditoinnin toteutuksesta audi-
toijan kanssa, määrittää auditoinnin kohde ja mittarit, kerätä informaatiota au-
ditointia varten ja määrittää henkilöstö, jota voidaan haastatella. Varsinaisessa 
auditointivaiheessa toteutetaan esimerkiksi dokumenttien tarkastus, haastatte-
lut ja tekniset testaukset. Auditoinnin jälkeen auditoija toimittaa auditointira-
portin, jota voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. (Goel 
ym., 2006). 

Informaatio, informaatioteknologia ja tietojärjestelmät sekä niiden audi-
toinnit liittyvät tietoturvaan ja tietoturva-auditointiin. Osin ne menevät pääl-
lekkäin ja ovat toisistaan riippuvaisia. Ne eivät ole kuitenkaan sama asia ja sen 
takia tässä tutkielmassa käytetään termiä tietoturva-auditointi. Tietoturva-
auditoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä säännönmukaista ja riippumatonta 
prosessia, jolla kerätään todistusaineista, jonka avulla todennetaan kohteen yh-
denmukaisuus ja siten tietoturvallisuuden taso suhteessa haluttuun kriteeris-
töön (kuvio 3).  

 
KUVIO 3 Tietoturva-auditointi  
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3.2 ISO/IEC 27001 -sertifikaatti 

ISO/IEC 27001 -sertifikaatti on osoitus siitä, että organisaation tietoturvan hal-
lintajärjestelmä on ISO/IEC 27001 -standardin mukainen. Kyseinen standardi 
kuuluu niin kutsuttuun ISO/IEC 2700x-standardisarjaan ja on niistä ainoa, jolle 
voidaan myöntää kolmannen osapuolen myöntämä sertifikaatti (Humphreys, 
2011; International Organization for Standardization, 2018a). ISO:n (2020) teet-
tämän kyselyn mukaan maailmassa oli 36362 myönnettyä ISO/IEC 27001 -
sertifikaattia vuonna 2019. Kyseinen luku pitää sisällään sertifiointielimet, jotka 
ovat Kansainvälisen akkreditointiforumin (IAF) jäsenten akkreditoimia.  

ISO:n (2018a) mukaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän standardi-
sarja koostuu toisiinsa liittyvistä, tietoturvaa käsittelevistä standardeista. Stan-
dardit jaotellaan niiden sisällön mukaan vaatimuksia määritteleviin, ohjeista-
viin ja sektorikohtaisiin standardeihin, joiden lisäksi on sanastona ja yleiskat-
sauksena aiheeseen toimiva ISO/IEC 27000. (International Organization for 
Standardization, 2018a). Yleistäen ISO/IEC 27001 -standardin mukaisen tieto-
turvan hallintajärjestelmän toteutuksen ja sertifioinnin kannalta olennaisia 
standardeja ovat standardisarjan standardit 27000–27008.  

3.2.1 ISO/IEC 27001 -sertifiointiin liittyvät standardit 

ISO:n (2013) mukaan ISO/IEC 27001 -standardissa esitellään vaatimukset 
organisaation tietoturvan hallintajärjestelmän muodostamiseen, toteutukseen, 
ylläpitoon ja jatkuvaan kehitykseen. Sen lisäksi se määrittää vaatimukset 
tietoturvariskien arvioinnille ja hallinnalle organisaatiolle sovitettuna. 
Standardin vaatimukset ovat yleisluonteisia ja sovitettavissa kaikkiin 
organisaatioihin niiden tyypistä, koosta tai luonteesta riippumatta. 
Standardissa on 10 ”pykälää” (clause) sekä liite A, jossa on esitelty tietoturvan 
hallintakeinoja. Liite A perustuu ISO/IEC 27002 -standardissa tarkemmin 
esiteltyihin tietoturvan hallintakeinoihin. (International Organization for 
Standardization, 2013). Standardin rakenne on esitelty taulukossa 2.  

ISO/IEC 27006 -standardi määrittelee vaatimukset ja antaa ohjeita tahoille, 
jotka auditoivat ja sertifioivat tietoturvallisuuden hallintajärjestelmiä. Standar-
din vaatimukset ovat lisävaatimuksia ISO/IEC 17021-1- ja ISO/IEC 27001 -
standardien asettamiin vaatimuksiin. Se on ensisijaisesti tarkoitettu sertifioin-
tielinten akkreditoinnin tukemiseen. (International Organization for Standar-
dization, 2015b). ISO/IEC 27007 -standardi ohjeistaa tietoturvan hallintajärjes-
telmien auditointiohjelmien hallintaa, auditointien toteuttamista ja auditoijien 
pätevyyttä. Sitä suositellaan käytettäväksi yhdessä ISO 19011 -standardin kans-
sa, joka ohjeistaa yleisesti hallintajärjestelmien auditointia. (International Or-
ganization for Standardization, 2017). Kyseisten standardien sisältö on esitetty 
taulukossa 3.  
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TAULUKKO 2 ISO/IEC 27001 -standardin sisältö 

Pykälät 0–10 Liite A: A5-A18 

0 Johdanto A.5 Tietoturvapolitiikat 
1 Soveltamisala A.6 Tietoturvallisuuden organisointi 
2 Velvoittavat viittaukset A.7 Henkilöstöturvallisuus 
3 Termit ja määritelmät A.8 Suojattavan omaisuuden hallinta.  
4 Organisaation toimintaympä-
ristö 

A.9 Pääsynhallinta 

5 Johtajuus A.10 Salaus 
6 Suunnittelu A.11 Fyysinen turvallisuus ja ympäristön 

turvallisuus 
7 Tukitoiminnot A.12 Käyttöturvallisuus 
8 Toiminta A.13 Viestintäturvallisuus 
9 Suorituskyvyn arviointi A.14 Järjestelmien hankkiminen, kehittä-

minen ja ylläpito 
10 Parantaminen A.15 Suhteet toimittajiin 
 A.16 Tietoturvahäiriöiden hallinta 
 A.17 Liiketoiminnan jatkuvuuden hallin-

taan liittyviä tietoturvanäkökohtia 
 A.18 Vaatimustenmukaisuus 

TAULUKKO 3 ISO 27006- ja ISO/IEC 27007 -standardien sisältö 

ISO/IEC 27006 ISO/IEC 27007 

1 Soveltamisala 1 Soveltamisala 
2 Velvoittavat viittaukset 2 Velvoittavat viittaukset 
3 Termit ja määritelmät 3 Termit ja määritelmät 
4 Periaatteet 4 Auditoinnin periaatteet 
5 Yleiset vaatimukset 5 Auditointiohjelman hallinta 
6 Rakenteelliset vaatimukset 6 Auditoinnin suorittaminen 
7 Resurssivaatimukset 7 Auditoijien pätevyys ja arviointi 
8 Informaatiovaatimukset  
9 Prosessivaatimukset   
10 Hallintajärjestelmän vaatimukset sertifi-
ointitahoille 

 

Liite A: Tiedot ja taidot tietoturvallisuuden 
hallintajärjestelmän auditoinnille ja sertifi-
oinnille 
Liite B: Auditointiaika 
Liite C: Auditointiajan laskumenetelmiä 
Liite D: Ohjeistus toteutettujen ISO/IEC 
27001:2013 -standardin Liitteen A kontrol-
lien arviointiin 

Liite A: Ohjeistusta tietoturvan hallintajär-
jestelmien auditointiin käytännössä 
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3.2.2 ISO/IEC 27001 -sertifiointiprosessi 

ISO/IEC 27001 -sertifiointiprosessi on kuvattu lyhyesti mm. Distererin (2013) ja 
Humphreysin (2011) ISO/IEC 27000 -standardisarjoja käsittelevissä artikkeleis-
sa. Humphreysin (2011) mukaan sertifiointiprosessiin liittyy kolme toimijaa: 
yritys (tai muu organisaatio) joka hakee sertifikaattia, sertifiointielin (jonka on 
oltava akkreditoitu) ja akkreditointielin. Akkreditointielin tarkistaa sertifioin-
tielimen järjestelmät ja prosessit, joiden pitää vastata ISO/IEC 27006 -
standardin vaatimuksia. Auditoinnin tavoitteena on tarkistaa, miten organisaa-
tio on tunnistanut ja arvioinut tietoturvaan liittyvät uhat resursseihin ja varalli-
suuteen, haavoittuvuudet ja riskit sekä niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. 
Lisäksi tarkistetaan toteutetut hallintakeinot riskien hallitsemiseksi. Onnistu-
neessa tarkastuksessa huomioidaan, miten organisaatio on määritellyt kriteeris-
tön uhkien, haavoittuvuuksien ja vaikutusten arvioimiseksi. Lisäksi organisaa-
tion on osoitettava, että turvallisuusuhkien analysointi on asianmukainen ja 
riittävä organisaation toiminnalle. Tarkistuksessa on huomioitava myös organi-
saation ohjeistusten ja tavoitteiden sekä toimintatapojen ja sovellusten tulosten 
väliset mahdolliset epäjohdonmukaisuudet. Tietoturvan hallintajärjestelmän on 
vastattava ISO/IEC 27001 -vaatimuksia ja muuta oleellista lainsäädäntöä ja 
sääntelyä. Lisäksi tietoturvan hallintajärjestelmän on oltava yhdenmukainen 
liiketoiminnan tietoturvalle asettamien vaatimusten kanssa, tehokkaasti toteu-
tettu ja ylläpidetty sekä toimittava halutulla tavalla. (Humphreys, 2011). 

Disterer (2013) mukaan ennen varsinaista auditointia voidaan tehdä alus-
tava arvio, jossa arvioidaan organisaation yhdenmukaisuus standardin kanssa 
ja vaadittavat toimenpiteet onnistuneeseen sertifiointiin. Hän myös suosittaa 
yhdenmukaisuuden tavoittelua ennen varsinaista sertifiointiprosessia. Audi-
tointi aloitetaan dokumenttien tarkastuksella, jota seuraa kohteessa paikan 
päällä tehty auditointi. Paikan päällä tehdyssä auditoinnissa suoritetaan muun 
muassa haastatteluja, joissa henkilöstö selvittää tietämystään tietoturvaohjeista, 
kuvaavat prosesseja ja esittävät yksityiskohtia ja ominaisuuksia satunnaisotan-
nalla, kuvaavat prosessien dokumentaatiota ja kertovat tunnistetuista heik-
kouksista ja niihin kohdistetuista korjaavista toimenpiteistä. Sertifiointiorgani-
saatio tekee auditoinnin pohjalta raportin, jossa kuvataan tulokset ja esitetään 
mahdolliset korjaustoimenpiteet. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän to-
teutus voi kestää kuukausista jopa vuosiin, riippuen lähtötasosta. Sertifiointi-
prosessi kestää yleensä joitain kuukausia. (Disterer, 2013). Jos standardin vaa-
timukset täyttyvät, voidaan organisaatiolle myöntää sertifikaatti, joka on voi-
massa kolme vuotta. Vuosittain on kuitenkin tehtävä tarkastusauditointi, jolla 
osoitetaan tietoturvan hallintajärjestelmän toimivuus ja sen kehittäminen. (Dis-
terer, 2013; Humphreys, 2011). Kuviossa 4 on esitetty sertifiointiprosessin ja ser-
tifikaatin ylläpidon vaiheet. 

Onnistuneeseen sertifiointiin tai ylipäätänsä siihen, että organisaatio voi 
väittää hallintajärjestelmän olevan yhteensopiva ISO/IEC 27001 -standardin 
kanssa, on standardin kohtien 4-10 vaatimusten toteuduttava (International Or-
ganization for Standardization, 2013). Sen sijaan liitteessä A esiteltyjä kontrolle-
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ja ei ole kaikkia pakko ottaa käyttöön, mikäli ne eivät sovi organisaation tarpei-
siin.  

 
KUVIO 4 ISO/IEC 27001 -sertifiointiprosessi ja sertifikaatin ylläpito 

3.3 ISAE 3000 -varmennuslausunto 

Kansainvälinen auditointi- ja varmennusstandardien komitea (International Au-
diting and Assurance Board, IAASB) julkaisee ISAE 3000:tta. ISAE on lyhenne sa-
noista International Standard on Assurance Engagements ja 3000 viittaa standardin 
kohteeseen, joka on tässä tapauksessa muut varmennustoimeksiannot kuin ti-
lintarkastukset tai menneiden taloustietojen tarkastukset. Standardissa esiteltyjä 
esimerkkejä ovat kestävyyteen (sustainability), lakien tai säännösten yhdenmu-
kaisuuteen (compliance with law or regulation) ja rahalliseen arvoon (value for mo-
ney) kohdistuvat varmennustoimeksiannot. Ne eivät ole kattava listaus mahdol-
lisista toimeksiannoista. (International Auditing and Assurance Standards 
Board, 2013). ENISA:n (2013) mukaan kyseinen standardi on yksi Euroopassa 
käytössä olevista tietoturvan varmentamisen keinoista. Suomessa tietoturvaan 
tai -suojaan liittyviä, ISAE 3000:n mukaisia varmennustoimeksiantoja tekevät 
esimerkiksi KPMG ja PwC (KPMG; PWC). 

ISAE 3000 -standardissa varmennustoimeksiannolla tarkoitetaan toimek-
siantoa, jossa ammatinharjoittaja (practitioner) pyrkii saamaan riittävän ja asi-
anmukaisen arvion voidakseen todeta, että asiaa koskeva tieto (subject matter 
information) on luotettavaa. Sitä varten tarkasteltavana olevaa asiaa (underlying 
subject matter) arvioidaan kriteeristön (criteria) perusteella. Varmennus on osoi-
tettu kohdeyleisölle (intended users), jotka eivät ole vastuullisia tahoja (responsi-
ble party) kyseiseen informaation liittyen. Varmennustoimeksiannot jaotellaan 
kahdella tavalla: kohtuullisiin (reasonable) ja rajoitettuihin (limited) varmennus-
toimeksiantoihin ja todistustoimeksiantoihin (attestation) ja suoriin (direct) toi-
meksiantoihin. Kohtuullisen ja rajoitetun varmennustoimeksiannon ero on siinä, 
miten varma ammatinharjoittaja ja siten myös kohdeyleisö voi olla varmennuk-
sen kohteesta. Todistustoimeksiannon ja suoran toimeksiannon ero on puoles-
taan siinä, että ensimmäisessä aihepiiriä arvioi joku muu, kuin ammatinharjoit-
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taja ja suorassa toimeksiannossa arvioinnin tekee ammatinharjoittaja. (Interna-
tional Auditing and Assurance Standards Board, 2013).  

Kuviossa 5 on esitetty toimeksiannon vastuut ja roolit. Kaikissa toimeksi-
annoissa on vähintään vastuullinen taho, ammatinharjoittaja ja kohdeyleisö. 
Lisäksi toimeksiannoissa voi olla erillinen mittaaja (measurer) tai arvioija (evalu-
ator) sekä toimeksiannon vastuullinen osakas (engagement partner). Lopputulok-
sena syntyy raportti, jossa vastuullisen tahon asiaa koskevan tiedon todetaan 
olevan luotettavaa (tai epäluotettavaa). Luotettavuus voi perustua myös ulko-
puolisen arvioijan mielipiteeseen, joka perustuu aihepiirin vertaamiseen halut-
tuun kriteeristöön. Toimeksiannon vastuullisella osakkaalla tarkoitetaan toimi-
jaa, joka sopii toimeksiannon ehdoista. (International Auditing and Assurance 
Standards Board, 2013). 
 

 
 
KUVIO 5 ISAE 3000 -varmennuslausunnon roolit ja vastuut (International Auditing and 
Assurance Standards Board, 2013) 

3.4 Varmennusmenetelmien yhdistäminen 

Tietoturvan varmentamisen yhdistämistä on tutkittu eri näkökulmista. Eloff ja 
von Solms (2000) ovat tutkineet arvioitujen laitteiden tai järjestelmien ja sertifi-
oitujen prosessien yhteisvaikutusta ja miten se parantaa tietoturvaa. Toinen nä-
kökulma on tietoturvaturvan hallintaa ohjeistavien standardien yhteensopi-
vuuden tutkiminen. Mussman, Brunner ja Breu (2020) ovat kartoittaneet eri tie-
toturvastandardien vertailua. Beckers, Côté, Fenz, Hatebur ja Heisel (2014) ovat 
kehittäneet käsitteellisen mallin ja sen pohjalta alustan eri turvallisuusstandar-
dien vertailuun ja soveltaneet sitä kolmen standardin vertailuun (ISO/IEC 
27001, Common Criteria ja German IT-Grundschutz).  Esimerkiksi COBITin ja 
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ISO/IEC 2700x -standardien (tai edeltävän ISO 17799 -standardin) yhteensopi-
vuutta ja niiden yhteiskäytöstä saatavia hyötyjä on tutkittu useassa artikkelissa 
(Mataracioglu & Ozkan, 2011; Sheikhpour & Modiri, 2012; von Solms, B., 2005). 
Nykänen ja Kärkkäinen (2014) ovat puolestaan vertailleet auditointikriteeristö-
jen eroja ja yhtäläisyyksiä. He havaitsivat, että ISO/IEC 27002 ja suomalaisen 
KATAKRI (kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö) kontrollit ovat pääosin 
samoja ja yhden kriteeristön noudattaminen edesauttaa myös toisen noudatta-
mista.   

Varsinaisten varmennusmenetelmien yhteensopivuutta on tutkittu vä-
hemmän. Kansainvälinen standardisointijärjestö tunnistaa mahdollisuuden au-
ditointien yhdistämiseen. ISO 19011 -standardissa esiintyvät termit yhdistet-
ty/integroitu auditointi (combined/integrated audit) ja yhteisauditointi (join taudit): 
ensimmäisessä auditoidaan samanaikaisesti yhden auditoitavan kohteen kaksi 
tai useampi hallintajärjestelmää, jälkimmäisessä kaksi auditointiorganisaatiota 
suorittavat auditoinnin kohteen luona. Standardin esipuheessa todetaan lisäksi, 
että auditointi voidaan toteuttaa eri auditointikriteeristöjä käyttäen joko yhdes-
sä tai erikseen. (International Organization for Standardization, 2018b). 
ISO/IEC 17021-1 -standardi täsmentää, että yhdistetyssä auditoinnissa auditoi-
daan kahta eri hallintajärjestelmä standardia vasten ja integroidussa auditoin-
nissa asiakkaan yhteen hallintajärjestelmään integroituja useampia hallintajär-
jestelmästandardeja (International Organization for Standardization, 2015a). 
Tausta-ajatuksena lienee kuitenkin se, että edellä mainituissa auditoinneissa 
käytetään ISO-standardeja. 

Kraus ja Grosskopf (2008) ovat tutkineet yleisesti eri hallintajärjestelmien 
auditointien yhdistämistä. He nostivat esiin, että yhdistämällä auditointeja on 
mahdollista saavuttaa ajankäytöllistä etua ja vähemmän kustannuksia. Ongel-
mana voi olla pätevien, eri hallintajärjestelmät hallitsevien auditoijien löytämi-
nen. Auditoinneissa tulisi tunnistaa yhdistettävät asiat ja asiat, joita ei voida 
yhdistää, sekä mitä eri kriteeristöt edellyttävät.  

Hoy ja Foley (2015) ovat tutkineet ISO 9001- ja ISO/IEC 27001 -
standardien mukaisten hallintajärjestelmien yhdistettyä, sisäistä auditointia ja 
siitä saavutettuja hyötyä kohdeorganisaatiossaan. He toteuttivat tutkimuksensa 
tapaustutkimuksena puolustusalan yrityksessä, jolla oli sekä ISO 9001- että 
ISO/IEC 27001 -sertifikaatit. Aineisto perustui kyselyihin, puolistrukturoituihin 
haastatteluihin sekä dokumentteihin. Haastateltavina oli sisäisiä auditoijia (n = 
9, vastausprosentti 88,9 %), ulkoisia auditoijia (n = 8, vastausprosentti 75,0 %) 
sekä auditoitavia (n = 58, vastausprosentti 62,9 %). Tutkimuksen mukaan sisäi-
set auditoijat ja auditoitavat näkivät edellä mainittujen standardien auditointien 
yhdistämisen etuina pienemmät kustannukset, paremman tehokkuuden, lyhy-
emmän valmisteluajan, vähemmän häiriöitä, jäljennösten välttämisen sekä kor-
jaaviin toimenpiteisiin liittyvän ajansäästön niissä tapauksissa, jossa auditoinnit 
menivät päällekkäin. Ulkoisten auditoijien mukaan saavutettuja hyötyjä olivat 
tehokkuus, toiston ja häiriöiden välttäminen, prosessien välisten rajapintojen 
arvioinnin, parempi kokonaiskuva hallintajärjestelmistä ja yksinkertaisen pro-
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sessin, jolla auditointien löydöksiä voitiin verrata samankaltaisiin vaatimuksiin 
samanaikaisesti.  

Toisaalta tutkimuksessa havaittiin, että auditointien yhdistämiseen liittyi 
esteitä ja riskejä. Tällaisia olivat standardikohtaisten vaatimusten huomiotta 
jättäminen tapauksissa, joissa yksi järjestelmä vei enemmän huomiota kuin toi-
set; yhdistelmäauditoinnit eivät ole välttämättä yhtä syväluotaavia kuin yksit-
täiset auditoinnit, auditoijilla ei ole välttämättä osaamista eri standardeihin sekä 
auditointien tehokkuuden pieneneminen tapauksissa, joissa auditointien laa-
juus mahdollisesti pienenee. Ulkoisten auditoijien mukaan yhdistelmäauditoin-
teihin liittyviä riskejä olivat riittämätön yksityiskohtiin paneutuminen, proses-
sien joidenkin puolien huomiotta jättäminen ja riittämätön aika tutkia jokaista 
auditointipolkua syvällisesti. (Hoy & Foley, 2015). Tutkimuksessa esiteltiin 
myös viitekehys yhdistelmäauditointien toteuttamiseen, mutta sellaisenaan se 
soveltuu lähinnä ISO-standardien, ennen kaikkea ISO 9001- sekä ISO/IEC 
27001 -standardien, mukaisten yhdistelmäauditointien toteuttamiseen. Tutki-
muksesta ei voida vetää kovin yleistettäviä johtopäätöksiä tai johtaa teoriaa, 
koska kyseessä on tapaustutkimus, jonka kohteena oli yksi organisaatio, ja ai-
neisto kerättiin kohtalaisen pieneltä joukolta. Se antaa kuitenkin osviittaa siihen, 
mitä mahdollisia hyötyjä, esteitä ja riskejä yhdistelmäauditointeihin liittyy. 

Osin Euroopan unionin rahoittama eurooppalainen projekti ”Eurooppa-
lainen turvallisuussertifioinnin viitekehys” pyrkii luomaan useamman tahon 
tunnustaman viitekehyksen pilvipalveluiden varmentamiseksi (Multiparty re-
cognition Framework), jonka puitteissa voidaan myöntää kansallisia ja kansainvä-
lisiä sertifikaatteja. Projektissa on otettu huomioon sekä erilaiset kriteeristöt että 
varmennusmenetelmät. (Regener ym., 2018). Yhtenä osana projektia on toteu-
tettu auditointimenetelmien vaatimusten vertailua. Vaatimukset perustuvat 
muun muassa ISO 17021-1-, ISO/IEC 27006-, ISO 19011-, ISO/IEC 27007-, ISAE 
3000- ja ISAE 3402 -standardeihin, mutta myös muita kansallisia ja pilvipalve-
luihin liittyviä standardeja on tarkasteltu. Artikkelissa määritetään yleisesti au-
ditointitoimeksiannon vaiheet sekä yleiset vaatimukset auditoijalle, auditointi-
prosessille, auditointiin käytetylle ajalle ja riittävälle todistusaineistolle. (Larik-
ka, 2017). Edellä mainituissa artikkeleissa menetelmät ovat perustuneet stan-
dardien vertailuun ja jäävät siltä osin teoreettiselle tasolle.  

Tässä tutkielmassa varmennusmenetelmien yhdistämistä tutkitaan kuvas-
sa 3 esitetyn tietoturva-auditoinnin mukaan. Oletuksena on, että kaikissa var-
mennuksissa on varmennuksen kohde, varmennuksen toteuttaja, varmennus-
työ ja mittaristo, jonka mukaan kohdetta arvioidaan. Oletuksesta voidaan edel-
leen johtaa varmennuksen kohde ja laajuus, varmennuksen toteuttajan vaati-
mukset ja pätevyys, tarkastusprosessi ja -menetelmät sekä mittaristot ja kritee-
ristö kohteen arvioimiseksi. Tutkimuksen kohteena olevien ISO/IEC 27006- ja 
ISAE 3000 -standardien pitäisi ottaa kantaa vähintään edellä mainittuihin asioi-
hin, jotta niiden yhdistämistä voidaan tutkia tarkemmin. Auditoinnin osien ja 
edellä mainittujen standardien suhde on havainnollistettu kuviossa 6.  
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KUVIO 6 Tietoturva-auditoinnin osa-alueet ja standardien yhdistäminen 
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4 MENETELMÄT 

Tässä luvussa esitellään ja perustellaan tutkimuksen menetelmälliset ratkaisut. 
Luvussa esitellään valittu tutkimusstrategia, aineistonkeruu- ja analyysimene-
telmät sekä varsinainen tutkimusprosessi.  

4.1 Tutkimusstrategia 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997) mukaan tutkimusstrategialla tarkoi-
tetaan kokonaisuutta, joka muodostuu tutkimuksen menetelmällisistä ratkai-
suista. Sopivan tutkimusstrategian valinta riippuu tutkimuksen ongelmista. 
Yksi perinteinen tutkimusstrategia on tapaustutkimus eli case study, jossa han-
kintaan tarkkaa tietoa joko yksittäisestä tapauksesta tai muutamista tapauksista, 
jotka liittyvät toisiinsa. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että valitaan yksit-
täinen tapaus tai tilanne, joka liittyy yksilöön, ryhmään tai yhteisöön; tutkimuk-
sen kiinnostuksen kohteena ovat usein prosessit tai yksittäistapaukset, joita tut-
kitaan yhteydessä ympäristöönsä ja aineistoa kerätään useita metodeja, kuten 
haastatteluja ja dokumenttianalyysiä, käyttämällä. Tapaustutkimuksen tyypilli-
nen tavoite on ilmiön kuvailu. (Hirsjärvi ym., 1997, s. 132–134). 

Rowleyn (2002) mukaan tapaustutkimukset sopivat hyvin vastaamaan ky-
symyksiin miten ja miksi. Tapaustutkimuksia voidaan käyttää kokeilevassa, 
kuvailevassa tai selittävässä tutkimuksessa. Tyypillisesti tapaustutkimuksessa 
käytetään useita aineistoja, jotka kerätään esimerkiksi tarkkailemalla, haastatte-
lemalla tai dokumenteista. Tutkimus voi koostua yhdestä tai useammasta ta-
pauksesta. (Rowley, 2002)  

Tämän tutkimuksen strategiaksi valittiin tapaustutkimus, koska tavoittee-
na on saada yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa kahdesta toisiinsa liittyvästä asi-
asta eli tietoturvan varmennusmenetelmistä ja näiden yhdistämisestä. Tutki-
muksen tapausluonteisuus perustuu siis siihen, että kyseessä ovat juuri tietyt 
varmennusmenetelmät, eli standardeissa ISO/IEC 27006 ja ISAE 3000 kuvatut 
menetelmät.  Tapaustutkimukselle tyypillisesti kohteena on varmennusten pro-
sessit sekä niiden suhde varmennuksiin yleensä ja sitä kautta niiden suhde toi-
siinsa. Tutkimuksen aineistoina käytettiin dokumentteja (standardit) ja asian-
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tuntijahaastatteluja. Tutkimuksen varsinainen tavoite ei sinänsä ole ilmiön ku-
vailu, mutta kuvailemalla varmennusmenetelmiä pyritään saamaan vastauksia 
niiden yhdenmukaisuudesta ja siten vastaamaan tutkimusongelmaan. 

Cunninghamin (1997) mukaan tapaustutkimuksiakin on erityyppisiä. Hän 
jaottelee tapaustutkimukset kolmeen kategoriaan: intensiiviset tapaustutkimuk-
set, vertailevat tapaustutkimukset ja toimintatutkimus. Vertailevaa tapaustut-
kimusta voidaan toteuttaa kartoittamalla tapauksia, vertailemalla tapauksia ja 
tulkitsevilla vertailuilla. Tapausten kartoittamisessa pyritään vertailemaan usei-
ta tapauksia tiettyjen kategorioiden tai muuttujien mukaan. Vertailemalla ta-
pauksia pyritään yhden tai useamman tapauksen perusteella luomaan selitys, 
joka toistetaan muiden tapausten kanssa. Tavoitteena on ymmärtää, miksi tietyt 
ehdot täyttyivät tai eivät täyttyneet sekä tehdä niiden perusteella tulkintoja.  
Tutkija kehittää ja testaa yhden tapauksen perusteella muodostettuja käsitteitä, 
joiden perusteella hän pyrkii luomaan selityksen, joka kattaa useampia tapauk-
sia. Tulkitsevalla vertailulla pyritään luomaan kuvauksia ilmiöstä. (Cunning-
ham, 1997). 

Tutkimuksessa on vertailevan tapaustutkimuksen piirteitä, koska 
ISO/IEC 2700x -standardien ja ISAE 3000 -standardien mukaan tehtyjä tietotur-
van varmennuksia voitaisiin tulkita yksittäisinä tapauksina. Aineisto sinänsä ei 
sisällä erillisiä varmennustapauksia, mutta standardien itsessään voidaan kat-
soa olevan yksittäisiä ”tapauksia”. Lisäksi haastateltavien yhtenä valintaperus-
teena on heidän kokemuksensa erilaisia varmennustapauksista, joten haastatte-
lemalla heitä saadaan välillisesti tuloksia erilaisista tapauksista. Näitä tuloksia 
vertailemalla saadaan puolestaan vastauksia tutkimuskysymyksiin.   

Hirsjärven ym. (1997, s. 164) mukaan laadullisen tutkimuksen tyypillisiä 
piirteitä ovat kokonaisvaltainen tiedon hankinta todellisista tilanteista, tiedon 
keruun instrumenttina suositaan ihmistä, analyysi on induktiivista, aineiston 
hankinta perustuu laadullisiin metodeihin, kohdejoukko on tarkoituksenmu-
kainen, tutkimussuunnitelma muokkaantuu tutkimuksen edetessä ja tapauksia 
pidetään ainutlaatuisina. Tämän perusteella tätä tutkimusta voidaan pitää laa-
dullisena, sillä tutkimuksessa pyritään saamaan kokonaisvaltaisesti tietoa kah-
desta toisiinsa liittyvästä tapauksesta, eli ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -
standardeihin perustuvista tietoturvan varmennuksista, joiden yhdistämistä 
selvitetään.  Tutkimuksen suunnitelma on muovaantunut tutkimuksen edetessä 
sen perusteella, mitä aiheesta on selvinnyt. Tapaukset ovat siinä mielessä ainut-
laatuisia, että kyseessä ovat tietyt standardit ja tietyt haastateltavat.   

Tutkimuksen aineisto perustuu kahteen aineistotyyppiin: dokumentteihin 
ja haastatteluihin. Dokumentteina toimivat tässä tapauksessa tutkimuksen kan-
nalta olennaiset standardit, eli ISO/IEC 27006 ja ISAE 3000. Koska ISO/IEC 
27006 on monelta osin riippuvainen ISO/IEC 17021-1 -standardista, myös sitä 
on käytetty aineistona. Haastatteluista saatu aineisto perustuu tietoturva-
auditointeja työkseen tekevien haastateltavien tietoihin ja osaamiseen. 

Alastalon ja Vuoren (N.D.) mukaan erilaisista dokumenteista ja asiakirjois-
ta voi saada tietoa ihmisten elämästä, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Hirsjärvi 
ym. (1997, s. 217) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää do-
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kumentteja esimerkiksi elämänkerrallisissa lähestymistavoissa. Tässä tutkimuk-
sessa käytetyt standardit eivät ole tyypillinen dokumenttiaineisto edellä maini-
tuista lähtökohdista. Niitä käytetään kuitenkin aineistoina, koska ne ovat kes-
keinen osa tutkimuksen kohteena olevaa asiaa. Analysoimalla standardien si-
sältöä pyritään saamaan vastauksia tutkimuskysymyksiin, erityisesti standar-
dien sisällölliseen yhdenmukaisuuteen tai erilaisuuteen.  

Pelkästään standardien sisältöä tutkimalla tutkimus jäisi helposti kuiten-
kin yksinkertaisen vertailun tasolle. Sen takia tutkimukseen kerättiin aineistoa 
myös haastattelemalla tietoturvan parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Laa-
dullisessa tutkimuksessa haastattelua pidetään merkittävimpänä tiedonkeruu-
menetelmänä  (Hirsjärvi ym., 1997, s. 205; Myers & Newman, 2007).  

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisen tutkimuksen sisällönana-
lyysitekniikkoina voidaan puhua luokittelusta, teemoittelusta ja tyypittelystä. 
Luokittelussa aineistoista voidaan määrittää luokkia ja esimerkiksi laskea kuin-
ka monta kertaa luokat esiintyvät aineistossa. Teemoittelu voi olla luokituksen 
kaltaista, mutta siinä ollaan lisäksi kiinnostuneita siitä, mitä teemoista on sanot-
tu. Lukumäärillä voi olla tai olla olematta merkitystä teemoittelussa. Kyseessä 
on aineiston pilkkominen ja ryhmittely aihepiirien mukaan, minkä perusteella 
teemojen esiintymistä aineistossa voidaan vertailla. Teemoittelun ideana on et-
siä aineistoista teemaa kuvaavia näkemyksiä. Tekniikoiden lisäksi analyysissä 
pitää huomioida sen päättelyn logiikka. Voidaan puhua aineistolähtöisestä ana-
lyysistä, teorialähtöisestä analyysistä ja teoriaohjaavasta analyysistä. Aineisto-
lähtöisessä analyysissä tarkoitus on luoda aineistosta teoreettinen kokonaisuus 
ja teorialähtöisessä analyysissä taas testata teoriaa. Teoriaohjaavassa analyysissä 
aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysissä, mutta tarkoitus ei ole testata teori-
aa vaan muodostaa aineistosta uusia ajatuksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 80–
83). 

Tutkimuksessa käytettiin analyysitekniikkana teemoittelua molempien ai-
neistojen osalta, koska tavoitteena oli ryhmitellä aineisto aihepiirien mukaan ja 
verrata mitä eri asioista teemoittain sanottiin. Analyysi toteutettiin teoriaohjaa-
vasti, koska teemojen muodostamiseen käytettiin teoreettisessa viitekehyksessä 
saatuja havaintoja, mutta kyseessä ei ole selkeä teoria tai viitekehys, jonka toi-
mivuutta olisi testattu sellaisenaan. Sen sijaan tarkoitus oli tunnistettujen tee-
mojen perusteella selvittää haastatteluaineiston perusteella uusia näkemyksiä 
auditoinnista ja sen yhdistämisestä.   

4.2 Tutkimuksen toteutus 

4.2.1 Vaihe 1: Dokumentit ja niiden analyysi 

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineisto koostui dokumenteista. Aineistoon 
sisällytettyjä dokumentteja ovat ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 27006:2020 
sekä ISAE 3000 (revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Re-
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views of Historical Financial Information. ISO/IEC 27006 oli varsinaisena tut-
kimuksen kohteena, mutta koska ISO/IEC 27006 perustuu ISO/IEC 17021-1 -
standardiin, sisällytettiin myös tämä tutkimuksen aineistoon. ISO/IEC-
standardit perustuivat Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n julkaisemiin ver-
sioihin, joista osasta oli myös suomenkielinen versio. Koska kaikista standar-
deista ei ollut suomenkielistä versiota, käytettiin tässä tutkimuksessa yhden-
mukaisuuden vuoksi pelkästään englanninkielisiä versioita. Tutkimuksessa 
käytettiin International Federation of Accountantsin julkaisemaa versiota ISAE 
3000 -standardista vuodelta 2013. 

Alun perin tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia myös ISO/IEC 27007:2017-  
ja ISO 19011:2018 -standardeja. Ne ohjeistavat auditointeja, mutta koska ne ei-
vät esitä vaatimuksia auditointityölle, ne eivät ole tutkimuksen näkökulmasta 
vertailukelpoisia tutkimuksen muiden standardien kanssa. Sen takia ne rajattiin 
tutkimuksen ulkopuolelle.  

Aineiston analyysi aloitettiin tutkimalla ISO/IEC 17021-1-, ISO/IEC 
27006- ja ISAE 3000 -standardien sisältöä. Ensimmäisessä vaiheessa standardien 
analysointi aloitettiin teemoittelemalla standardien sisältö. Teemoittelu tapahtui 
teoriaohjaavasti tunnistamalla aineistosta teemoja tutkimuksen teoreettisessa 
viitekehyksessä tunnistettujen oletusten mukaisesti (kuvio 7). Teemojen perus-
teella tutkittiin ottavatko standardit kantaa varmennuksen kohteeseen ja laajuu-
teen, varmennuksen toteuttajan vaatimuksiin ja pätevyyteen, tarkastusproses-
siin ja menetelmiin sekä mittaristoihin ja kriteeristöihin. Lisäksi pyrittiin tunnis-
tamaan, onko jotain reunaehtoja tai muuta, mitä pitäisi tunnistaa yhdistelmä-
auditoinnin toteuttamisen edellytyksenä.   
 

 
KUVIO 7 Teoriaohjaava teemoittelu 
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Ensimmäistä alatutkimuskysymystä eli sitä, voidaanko standardien mukaiset 
varmennustyöt yhdistää osittain tai kokonaan, lähestyttiin standardien analy-
soinnissa sitä kautta, onko standardeissa estettä niiden mukaisten varmennus-
töiden yhdistämiselle. Vastausta haettiin seuraavien kysymyksien avulla: 

 
1. Kieltääkö standardi varmennustyön toteuttamisen osana laajempaa 

toimeksiantoa tai yhdessä toisen viitekehyksen kanssa? 
2. Ottaako standardi kantaa varmennustyön toteuttamiseen osana laa-

jempaa toimeksiantoa tai yhdessä toisen viitekehyksen kanssa? 
3. Onko standardi voimassa?  

 
Näillä kolmella apukysymyksellä pyrittiin selvittämään, onko standardien si-
sällössä yksiselitteistä kieltoa yhdistelmäauditoinnille, ottaako standardi muu-
ten kantaa yhdistelmäauditointiin ja salliiko niiden voimassaolo yhdistelmäau-
ditoinnin toteutuksen. 

Reunaehtojen lisäksi analysoitiin, mitä standardit sanovat varmennuksen 
kohteesta ja laajuudesta, varmennuksen toteuttajan vaatimuksista, tarkastus-
prosessista ja -menetelmistä sekä mittaristoista ja kriteeristöistä.  

4.2.2 Toinen vaihe: haastattelut 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe ei oletetusti tuottanut vastauksia kaikkiin tut-
kimuskysymyksiin, minkä takia toisessa vaiheessa kerättiin lisää aineistoa haas-
tattelemalla. Haastatteluiden kysymykset muodostettiin osin ensimmäisessä 
vaiheessa tunnistettujen asioiden perusteella ja osin tutkimuskysymysten pe-
rusteella. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuja, yhdistelmäauditoinnin kan-
nalta epäselviä asioita olivat varmennusten kohteeseen ja laajuuteen, osapuoliin 
sekä käytännön toteutukseen liittyviä asioita. Tutkimuskysymyksistä johdetut 
kysymykset liittyivät puolestaan yhdistelmäauditoinnin mahdollisuuteen ja 
yhdistelmäauditoinnin toteuttamisen hyötyihin, haittoihin ja syihin.  

Tutkimusta varten haastateltiin viittä tietoturva-alalla työskentelevää hen-
kilöä (Liite 1). Edellytyksensä haastateltaville henkilöille oli, että heillä on olta-
va kokemusta tai osaamista sekä ISO/IEC 27001- että ISAE 3000 -
viitekehyksistä. Varsinaista auditointi- tai tarkastuskokemusta ei edellytetty, 
mutta neljällä viidestä haastatellusta oli kokemusta standardien mukaisista au-
ditoinneista.  

Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna (Liite 2). Haas-
tattelut aloitettiin esittelemällä tutkimuksen ja haastattelujen tarkoitus. Sen jäl-
keen haastateltavilta kysyttiin heidän taustoistaan liittyen kokemukseen tieto-
turva-alalta, ISO 27001- ja ISAE 3000 -toimeksiannoista, mahdollisista yhdistel-
mäauditoinneista sekä alan sertifikaateista ja pätevyyksistä. Lisäksi kaikilta 
haastateltavilta kysyttiin, saako haastattelut tallentaa. 

Varsinaisia kysymyksiä oli 23. Kysymykset koskivat tutkimuksen kohtee-
na olevien standardien ja viitekehysten mukaan tehtävän yhdistelmäauditoin-
nin mahdollisia esteitä tai rajoitteita, auditointien ja varmennusten kohteita ja 
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laajuuksia, auditointi- ja varmennusprojekteja, tarkastustyötä, yhdistelmäaudi-
toinnin mahdollisuutta ja edellytyksiä sekä syitä yhdistelmäauditoinnin toteut-
tamiselle. Taulukossa 4 on esitetty mihin tutkimuskysymykseen milläkin haas-
tattelukysymyksellä on haettu vastauksia.  

TAULUKKO 4 Tutkimuskysymykset ja haastattelukysymykset suhteessa toisiinsa 

Tutkimuskysymys Kysymysnumero 

1. Päätutkimuskysymys: Onko mahdollista saavuttaa yhdellä tarkas-
tustyöllä useamman standardin mukainen ulkoinen varmennus? 

1–19 

1. Alatutkimuskysymys: Voiko ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -
standardien mukaiset, ulkoiset tarkastustyöt yhdistää osit-
tain tai kokonaan? 

1–4, 6, 11–12, 18 

2.  Alatutkimuskysymys: Mitä on otettava huomioon yhdistet-
täessä tarkastustöitä? 

2–5, 9–11, 13, 17, 19 

3. Alatutkimuskysymys: Miten tarkastustyön yhdistäminen 
onnistuu käytännössä? 

14–16 

2. Päätutkimuskysymys: Mitä hyötyä voidaan saavuttaa yhdistämäl-
lä eri standardien mukaiset, ulkoiset tarkastukset?  

20–23 

4. Alatutkimuskysymys: Mitä hyötyä yhdistämisestä on tarkas-
tuksen kohteena olevalle organisaatiolle? 

20–23 

5. Alatutkimuskysymys: Mitä hyötyä yhdistämisestä on tarkas-
tustyön tekijälle? 

20–23 

 
Haastattelulomaketta muokattiin muutamien kysymysten osalta ensimmäisen 
haastattelun jälkeen. Muokkaus koski kysymysten yhdistämistä ja sanamuoto-
jen muokkaamista. Lisäksi ensimmäisessä haastatteluversiossa esiteltiin tutki-
muskysymykset, mutta tämä jätettiin pois erillisenä osana ja yhdistettiin tiivis-
tettynä tutkimuksen tarkoituksen esittelyyn. Ensimmäisen haastattelun aineisto 
sisällytettiin kuitenkin tutkimusaineistoon, koska haastatteluiden sisällössä tai 
rakenteessa ei tapahtunut merkittävää muutosta suhteessa muihin haastattelui-
hin.  

Haastattelut suoritettiin huhtikuussa 2021 yhden viikon aikana 19.4.-
25.4.2021. Maailmanlaajuisesta pandemiasta ja sen asettamista matkustus- ja 
tapaamisrajoituksista johtuen haastattelut toteutettiin etäyhteyksillä. Haastatte-
lut oli tarkoitus suorittaa käyttäen Zoom-sovellusta, joka mahdollistaa video-
kuvan ja äänen tallentamisen. Varavaihtoehtona oli Microsoft Teams -sovellus, 
jossa on samat ominaisuudet. Kaksi haastatteluista toteutettiin Zoomin avulla ja 
kaksi Microsoft Teamsillä. Kolmessa näistä tallentui videokuva ja ääni (haasta-
teltavat 1, 2 ja 3), yhdessä pelkästään ääni (haastateltava 5). Yksi haastattelu 
suoritettiin kahdessa osassa (haastateltava 5).  Yksi haastattelu ei onnistunut 
kummankaan välityksellä, joten siinä piti käyttää puhelinyhteyttä (haastatelta-
va 4). Tämän haastattelun osalta tallentaminen ei onnistunut lainkaan, mutta 
haastattelusta tehdyt muistiinpanot ja esitetyt kysymykset lähetettiin haastatel-
tavalle, joka täydensi ja tarkensi muistiinpanoja. Haastattelutallenteista tehtiin 
sanasta sanaan litterointi. Äänenpainoja, -sävyjä, ilmeitä, eleitä tai muita suulli-
seen viestintään vaikuttavia asioita ei litteroitu. Haastateltavilta kysyttiin ha-
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luavatko he haastattelujen litteroinnin tarkastettavaksi. Yksi haastatelluista tar-
kisti litteroinnin ja täydensi omia vastauksiaan.  

Haastatteluaineistojen analyysissä hyödynnettiin sitä, että kysymykset oli 
muodostettu ensimmäisen vaiheen havaintojen perusteella. Haastattelujen ky-
symykset eivät kuitenkaan olleet yksi yhteen ensimmäisessä vaiheessa tunnis-
tettujen, aineistoista nousseiden teemojen (johdanto, toimintaa ohjaavat periaat-
teet, organisaatio, henkilöstö, suunnittelu, toimenpiteet, johtopäätökset, infor-
maation hallinta) mukaiset, vaan niiden muodostamista ohjasi lisäksi tutkimus-
kysymykset. Haastatteluaineistot taulukoitiin aluksi kysymysten mukaan. Tau-
lukoinnin perusteella aineisto teemoiteltiin teoriavaiheessa tunnistettujen ole-
tusten ja tutkimuskysymysten perusteella sen mukaan, onko kyseessä yhdis-
telmäauditoinnin mahdollisuutta käsittelevä asia, sen toteutusta käsittelevä asia 
vai yhdistelmäauditoinnin syihin liittyvä asia. Teemoista tutkittiin haastatelta-
vien näkemyksiä edellä mainittuihin kolmeen asiaan.  
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5 Tulokset 

Luvussa esitellään tutkimuksen tulokset: standardien sisältö, reunaehdot yhdis-
telmäauditoinnille, yhdistelmäauditoinnin toteutus ja mahdollisia syitä sille, 
miksi yhdistelmäauditointi toteutettaisiin. Alaluku 5.2 on jaettu vielä alalukui-
hin, joissa käsitellään eriteltynä standardien aineisto ja haastattelujen aineisto.  

5.1 Standardien sisältö 

Standardien sisältö voidaan jaotella kahdeksaan teemaan (taulukko 5): johdanto, 
toimintaa ohjaavat periaatteet, organisaatio, henkilöstö, suunnittelu, toimenpi-
teet, johtopäätökset ja informaation hallinta. 

TAULUKKO 5 ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien teemat 

ISO/IEC 27006 ISAE 3000 

Johdanto 

Standardin käyttötarkoitus ja soveltamisala 
(Introduction, 1) 
Velvoittavat viittaukset (2) 
Termit ja määritelmät (3) 

Standardin käyttötarkoitus (1–2) 
Standardin soveltamisala (5–8) 
Tavoitteet (10–11) 
Voimassaolo (9) 
Määritelmät (12–13) 

Toimintaa ohjaavat periaatteet 

Periaatteet (4) Eettiset vaatimukset (20) 

Organisaatio 

Lakiperusteiset vastuut (5.1.1) 
Vastuu sertifiointipäätöksistä (5.1.3) 
Puolueettomuuden hallinta (5.2) 
Vastuunalaisuus ja rahoitus (5.3) 
Organisaatiorakenne ja johto (6.1) 
Sertifiointitoimien hallinta, ml. alihankkijat, 
kumppanit yms. (6.2) 
Hallintajärjestelmä (10) 

Yhdenmukaisuus standardien kanssa (14–
19) 
Säännösten noudattaminen (3–4) 
 

     (jatkuu) 
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TAULUKKO 5 (jatkuu)  
Henkilöstö 

Pätevyyden määrittely (7.1 
Sertifiointiin osallistuva henkilöstö (7.2 
Ulkoistukset (7.3, 7.5 

Laadunvarmistus (31–36) 
Osaaminen (37–39, 45–47) 
Ulkoistukset (52–55) 

Suunnittelu 

Auditointiohjelman suunnittelu (9.1.3, 9.1.4, 
9.1.5, 9.1.6) 
Tavoitteiden määrittely (9.2.1) 
Laajuuden määrittely (9.2.1) 
Kriteeristön määrittely (9.1.3.6, 9.2.1) 
Henkilöstösuunnittelu (9.2.2) 
Suunnitelma (9.2.3) 
Viestintä suunnittelussa (9.2.3.3, 9.2.3.4, 
9.2.3.5) 

Toimeksiannon suunnittelu (40–44) 
Kriteeristön määrittely (63) 

Toimenpiteet 

Esitoimenpiteet (5.1.2, 9.1.1, 9.1.2) 
Sertifiointi (9.3.1) 
Viestintä auditoinnissa (9.4.2, 9.4.3, 9.4.7) 
Informaation hankkiminen (9.4.4, 9.4.5) 
Raportointi (9.4.8) 
Sertifioinnin ylläpito (9.6) 
Muutoksenhaku (9.7) 
Valitukset (9.8) 

Esitoimenpiteet (21–30) 
Informaation hankkiminen (48–51, 56–60) 
Myöhemmät vaiheet (61) 
Raportointi (67–71) 

Johtopäätökset 

Auditoinnin johtopäätökset (9.3.1.4, 9.4.6) 
Asiakkaan vastineet (9.4.9) 
Korjaustoimenpiteiden arviointi (9.4.10) 
Sertifiointipäätös (9.5) 

Varmennusjohtopäätös (64–66) 
Muokatut ja muokkaamattomat johtopää-
tökset (72–77) 

Informaation hallinta 

Henkilöstörekisteri (7.4) 
Julkinen informaatio (8.1 
Sertifikaatti (8.2, 8.3) 
Luottamuksellisuus (8.4) 
Viestintä (8.5) 
Sertifiointipäätös (9.5.1, 9.5.2) 
Sertifiointipäätökseen tarvittava informaa-
tio (9.5.3, 9.5.4) 
Asiakasrekisteri (9.9) 

Muun informaation huomioiminen (62) 
Viestintävastuut (78) 
Arkistointi (79–83) 

5.2 Yhdistelmäauditoinnin toteutus 

5.2.1 Reunaehdot 

ISAE 3000 -standardissa todetaan, että sen mukainen varmennustoimeksianto 
voi olla osa isompaa toimeksiantoa, jolloin kyseisen standardin soveltaminen 
on tarpeen vain varmennuksen osalta. ISO/IEC 27006 -standardissa puolestaan 
todetaan, että sertifioinnissa voidaan hyväksyä dokumentaatiota, jossa on yh-
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distetty eri aihepiirejä, kuten tietoturvaa, laadunvarmistusta ja ympäristöasioita, 
kunhan tietoturvan hallintajärjestelmä voidaan selkeästi tunnistaa. Tietoturvan 
hallintajärjestelmän auditointi voidaan yhdistää muiden hallintajärjestelmien 
auditoinnin kanssa, kunhan tietoturvan hallintajärjestelmän sertifiointivaati-
mukset täyttyvät ja auditoinnin laatu ei kärsi.   

ISO/IEC 27006 viimeisin täysin uudelleenarvioitu versio (3.) on vuodelta 
2015. Versiota on täydennetty maaliskuussa 2020. Standardissa viitataan 
ISO/IEC 17021-1 -standardin vuoden 2015 versioon, ISO/IEC 27000 -
viimeisempään versioon (joka on vuodelta 2018 tämä työn julkaisun aikaan) 
sekä ISO/IEC 27001 -standardin vuoden 2013 versioon. Työssä käytetty ISAE 
3000 -standardi on vuodelta 2013, mutta sen voimassaolo alkoi vasta 15.12.2015 
tai sen jälkeen päivätyissä varmennusraporteissa. Standardeissa ei mainita päät-
tymispäiviä niiden voimassaololle.  

Myöskään toimintaa ohjaavista periaatteista ei löytynyt esteitä yhdistel-
mäauditoinnin toteuttamiselle.  ISO-viitekehyksessä luottamusta sertifiointiin 
edistetään noudattamalla seitsemää periaatetta: puolueettomuutta, pätevyyttä, 
vastuullisuutta, avoimuutta, luottamuksellisuutta, valituksien käsittelyä sekä 
riskilähtöisyyttä. ISAE-viitekehyksessä pitää puolestaan noudattaa International 
Ethics Standards Board for Accountantsin viittä toimintaperiaatetta: eettisyys, ob-
jektiivisuus, pätevyys ja tarkkuus, luottamuksellisuus sekä ammattimainen 
käytös.  
 
Haastattelut 
 
Haastattelujen perusteella molempien standardien mukaisten tarkastusten ta-
voite on ylätasolla sama, eli varmentaa asiakasorganisaation tietoturvan taso, 
jolloin asiakasorganisaatio voi osoittaa omille asiakkailleen, että se hallitsee tie-
toturvaansa jonkun tunnetun kriteeristön mukaisesti (kaikki haastateltavat). 
Tästä voidaan johtaa myös toinen tavoite asiakasorganisaatioiden näkökulmas-
ta eli markkinaetulyöntiaseman saavuttaminen (haastateltavat 1–4). Kaksi haas-
tateltavaa nosti esiin myös jatkuvan kehittämisen tavoitteen tietoturvan tai pal-
velun osalta: haastateltava 3 molempien viitekehysten osalta ja haastateltava 4 
ISO-viitekehyksen osalta.  

Mitään yksiselitteisiä esteitä yhdistelmäauditoinneille ei noussut haastat-
teluissa esiin. Kaksi viidestä ei nostanut esiin mitään rajoitteita (haastateltavat 1 
ja 4). Haastateltava 2 nosti esiin kontrolleja sisältävien viitekehysten, eli kritee-
ristöjen, yhdenmukaisuuden. Koska kriteeristöt eivät ole täysin samanlaisia, on 
eroilla vaikutusta tarkastusten pätevyyteen, syvyyteen ja tulosten tunnustami-
seen. Kaksi viidestä (haastateltavat 3 ja 5) nosti esiin sen, että toimeksiannoissa 
olevilta henkilöiltä vaaditaan erilaisia pätevyyksiä ja yksi toi esiin viitekehyksiä 
koskevien lainsäädäntöjen erot: ISAE 3000 -varmennuslausuntoja säätelee tilin-
tarkastuslainsäädäntö, kun taas ISO 27001 -sertifikaatteja ei säätele mikään lain-
säädäntö, vaan riittää että on akkreditoitu sertifiointitaho. Lisäksi haastateltava 
3 nosti huomioitavaksi asiaksi viitekehysten raporttien erilaisen julkisuuden: 
ISAE 3000 -varmennusraportti ei ole julkinen asiakirja, kun taas ISO 27001 -
sertifikaatti voi olla. 
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Haastateltavat olivat toimeksiantojen kohteiden, laajuuden ja tavoitteiden yh-
distettävyyden ja projektien yhdistettävyyden osalta sitä mieltä, että ne ovat 
yhdistettävissä (taulukko 6). Lisäksi he olivat sitä mieltä, että standardien sisäl-
tö mahdollistaa yhdistelmäauditoinnin.  

TAULUKKO 6 Haastateltavien näkemykset standardien yhdistettävyydelle 

                     Haastateltava 
Kysymys  

1 2 3 4 5 

Ovatko kohteet, laajuu-
det ja tavoitteet yhdistet-
tävissä? 

Ovat. Ovat. 
 

Ovat. Ovat. Ovat. 
 

Ovatko projektit koko-
naisuudessaan yhdistet-
tävissä? 

Ovat. Ei selkeää 
vastausta. 

On tehnyt 
näin ja käsi-
tys on, että 
estettä ei 
ole. 

Ovat ehdolli-
sesti. 

Ovat eh-
dollisesti  

Mahdollistaako standar-
dien sisältö yhdistelmä-
auditoinnin sinun mie-
lestäsi? 

Kyllä. Kyllä. Kyllä. Kyllä (tyypin 
1 osalta). 
 

Kyllä. 

 
Haastateltava 2 ei vastannut yksiselitteisesti kyllä tai ei projektien yhdistettä-
vyyteen. Hän ei kertonut yksiselitteistä estettä, mutta nosti esiin vähäiset syner-
giaedut yhdistelmätarkastukselle, koska yleensä tarkastusorganisaatiot ovat eri 
johtuen viitekehysten erilaisista vaatimuksista toimittajalle. Toisaalta hän totesi, 
että esimerkiksi yritys, joka on tilintarkastusyhteisö ja pystyy tekemään 
ISO/IEC 27001 -sertifiointeja, voisi tarjota yhdistelmäauditointia. Haastateltava 
3 näki, että toimimalla ISAE:n vaatimusten mukaisesti ei toimittaisi vastoin ISO-
standardin toimintamallia. Haastateltava 4 puolestaan ajatteli, että yhdistettä-
vyys riippuu auditoinnin laajuuden ja kohteen määrittelystä. Samankaltaisilla 
laajuuksilla ja jos kohteena on tietoturvakontrollit, niin yhdistämistä on kannat-
tavaa ja suotavaa tehdä. Haastateltava 5 näki kokonaisuudet myös yhdistettä-
vinä, koska ISAE:ssa käytettävät tietoturvan viitekehykset ovat yleensä yhte-
neväiset ISO 27001 -standardin vaatimusten kanssa. Hän kuitenkin huomautti, 
että kontrollien testaustavan pitää olla ISAE-vaatimusten mukainen kattavuu-
den huomioimiseksi.   

5.2.2 Varmennuksen kohde ja laajuus 

ISO/IEC 27006 -standardin mukaisessa tarkastuksessa kohteena on ISO/IEC 
27001 -standardin mukainen tietoturvan hallintajärjestelmä. Ehtona sertifioin-
nille on, että asiakkaan on pitänyt suorittaa vähintään kerran johdon katsel-
mointi ja sisäinen auditointi tietoturvan hallintajärjestelmään. Tietoturvan hal-
lintajärjestelmä auditoidaan määritetyn laajuuden puitteissa. Asiakkaan on otet-
tava kantaa ISO/IEC 27001 -standardin luvussa 4.3 asetettuihin vaatimuksiin, 
eli käytännössä asiakkaan on ymmärrettävä organisaationsa ja sen toimintaym-
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päristö, sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä asiakkaan toimintojen rajapin-
nat ja riippuvuudet muiden organisaatioiden kanssa. Asiakkaan tietoturvaris-
kien arvioinnin ja hallinnan on oltava linjassa sertifioinnin laajuuden kanssa. 
Asiakkaalla on oltava vähintään yksi Statement of Applicability -asiakirja, eli 
asiakirja, jossa määritellään mitä kontrolleja on käytössä. Myös palvelut ja toi-
minnot, jotka ovat vain osin kytköksissä tietoturvan hallintajärjestelmään, on 
otettava huomioon.  

Yksi ISAE 3000:n määrittelemistä termeistä on tarkasteltavana oleva asia, jo-
ka tarkoittaa asiaa, jota mitataan tai arvioidaan suhteessa kriteeristöön.  Stan-
dardin esivaatimuksissa määritetään, että toimeksiannon hyväksymiseksi tar-
kasteltavana olevan asian on oltava asianmukaista. Tällä tarkoitetaan, että asian 
on oltava tunnistettava ja johdonmukaisesti mitattavissa tai arvioitavissa niin, 
että siitä voidaan saada todistusaineistoa.   
 
Haastattelut 
 
Haastatteluiden perusteella sertifioinnin tai varmennuksen kohteena on tyypil-
lisesti tietty palvelu. Esimerkkeinä nousi informaatioteknologian palvelut ja 
pilvipalvelut (haastateltavat 1, 4 ja 5). Kohteena voi kuitenkin olla muidenkin 
alojen palvelut (haastateltavat 2, 3 ja 4). Haastateltavat 2 ja 5 korostivat sitä, että 
tyypillisesti ei sertifioida tai varmenneta koko organisaatiota, vaan pelkästään 
tietty palvelu. Haastateltava 3 korosti palvelun varmennusta ISAE 3000:n osalta, 
mutta oli sitä mieltä, että ISO 27001:n mukaisesti on vaikea sertifioida vain tiet-
tyä palvelua, koska taustalla on organisaation tietoturvan hallintajärjestelmä. 

Tarkastuksen kohteelle ei siinä mielessä aseteta vaatimuksia, etteikö mikä 
tahansa organisaatio voisi hakea ISAE 3000 -raporttia tai ISO 27001 -
sertifikaattia (haastateltavat 3–5). Haastateltava 3 mukaan ISAE 3000 edellyttää 
paikallisen lainsäädännön tuntemusta, jolloin tietynmaalaisen asiantuntijan voi 
olla vaikea tehdä varmennusta toisessa maassa. Haastateltava ei tiennyt onko 
ISO-viitekehyksessä vastaavaa vaatimusta, mutta standardien sisällön perus-
teella vastaava maantieteellinen tuntemus on olemassa myös ISO-
viitekehyksessä. Haastateltava 3 mukaan ISAE-varmennuslausuntoa voi olla 
myös vaikea hakea tapauksessa, jossa hakijalla on ”kupruja”, huono maine tai 
verovelkoja – tällöin voi olla hankala päästä tilintarkastusyhteisön asiakkaaksi.  

Vaikka varsinaisia vaatimuksia ei ole, niin haastatteluissa nousi esiin, että 
varmennettavan kohteen luonne määrittää lopulta sen, voidaanko se käytän-
nössä varmentaa vai ei. Viitekehykset soveltuvat palveluntarjoajaorganisaatioil-
le, koska niiden tavoite on antaa kolmansille osapuolille (palveluntarjoajan asi-
akkaille) varmennus toiminnasta. 

Varmennuksen laajuuden näkökulmasta haastatteluista ilmeni erilaisia 
näkökulmia. ISAE 3000:n laajuuden määrittelystä haastateltavat 1 ja 5 olivat sitä 
mieltä, että se on mahdollista rajata vapaasti. Toisaalta haastateltavien 3 ja 4 
mukaan ISAE 3000 palvelunkuvauksen rajaus voi olla hyvinkin yksityiskohtai-
nen. Haastateltavan 1 mukaan siinä voidaan määritellä eri tahojen vastuut tar-
kasti ja toiminnot, jotka eivät ole palveluntarjoajan hallinnassa, voidaan rajata 
varmennuksen ulkopuolelle. 
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ISO 27001 -sertifioinnin laajuuden määrittelee sertifioitavan organisaation 
johto (haastateltava 3). Tyypillisesti rajaukseen kuuluvat ydinpalvelu ja sen 
tuottamiseen tarvittavat toimipisteet (haastateltava 4). Ohjeet sertifioinnin laa-
juuden määrittelyyn ovat ISAE 3000 -standardia tarkemmat ja laajuuden mää-
rittelyssä tulee sinänsä ottaa huomioon esimerkiksi fyysiset sijainnit, henkilös-
tömäärä, mitkä palvelut tai organisaation osat ovat mukana, mahdollinen lain-
säädäntö sekä riskit (haastateltava 5). Rajaus voi kuitenkin olla laajempi, koska 
ISO-viitekehyksessä keskitytään enemmän hallinnollisiin toimiin kuin kontrol-
leihin (haastateltava 4). Toisaalta ISO-viitekehyksessä käytetään myös Statement 
of Applicability -dokumenttia, jossa määritellään sertifioinnin laajuuteen kuulu-
vat, sovellettavat kontrollit (haastateltava 1).  

5.2.3 Varmennuksen toteuttaja 

ISO/IEC 27006 -standardin mukaan sertifioinnin toteuttamiseen tarvitaan en-
sinnäkin sertifiointitaho, joka on oikeushenkilö. Käytännössä sertifiointitaho on 
organisaatio. Toisekseen sertifioinnin toteuttamiseen tarvitaan sertifiointitahon 
alaisuudessa työskenteleviä henkilöitä, joita ovat sertifiointipäätöksen tekijä(t) 
ja auditoija(t) sekä mahdolliset tekniset asiantuntijat ja ulkoistetut toimijat.  

Sertifiointitahon vastuulla on sertifiointitoimenpiteet ja sertifiointipäätök-
set, puolueettomuuden varmistaminen ja toiminnan rahoittaminen. Sertifiointi-
taholla on oltava kuvattu organisaatiorakenne ja johtosuhteet, tunnistettu ylin 
johto vastuineen sekä olemassa oleva hallintajärjestelmä ISO/IEC 17021-1:n 
vaatimusten tai ISO 9001:n vaatimusten mukaisesti. Sertifiointielin ei saa tarjota 
tietoturvan hallintajärjestelmään liittyvää konsultointia.  

Varsinaisen sertifioinnin toteuttavia henkilöitä on oltava vähintään kaksi: 
auditoija ja sertifiointipäätöksen tekijä. Auditoija ei voi tehdä sertifiointipäätös-
tä, vaan näiden on oltava eri henkilöitä. ISO-viitekehys määrittää osaamisvaa-
timukset esitoimenpiteiden suorittajalle, sertifiointipäätöksen tekijälle ja audi-
toijalle. Käytössä voi olla myös teknisiä asiatuntijoita, joiden tehtävä on auttaa 
auditoitavan asian ymmärtämisessä. Sertifiointien päätöksentekoa lukuun ot-
tamatta toimintoja voidaan myös ulkoistaa, mutta vastuu säilyy edelleen serti-
fiointitaholla. Sertifiointitoimenpiteisiin osallistuvien on oltava kyvykkäitä hoi-
tamaan oma tehtävänsä ja ymmärrettävä tehtävästä riippuen esimerkiksi asiak-
kaan toimialaa, auditoitavaa kohdetta ja auditointimenetelmiä.  Sertifiointita-
holla on oltava prosessit riittävän osaamisen määrittelemiseksi ja arvioimiseksi. 

ISAE 3000:ssa on oletus, että toimeksiannon suorittava ammatinharjoittaja 
kuuluu toimijaan (firm), joka noudattaa kansainvälistä laadunvarmistuksen 
standardia (International Standard on Quality Control, ISQC, 1) tai vähintään yhtä 
tarkkoja vaatimuksia. ISQC 1 vaatimukset edellyttävät toimijalta laadunhallin-
nan järjestelmää, joka käsittää johtovastuut, asianmukaiset eettiset vaatimukset, 
ehdot toimeksiantojen hyväksymiselle ja jatkamiselle, henkilöstöresurssit, toi-
meksiantojen suorituskyvyt ja valvonnan. Lisäksi ammatinharjoittajalta edelly-
tetään ISAE 3000 ja mahdollisten muiden käytettävien ISAE-standardien sisäl-
lön ymmärtämistä ja noudattamista. Toimija voi tarkoittaa yksittäistä ammatin-
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harjoittajaa, kumppanuutta, yritystä tai muuta yksittäisten ammatinharjoittajien 
tahoa.  

ISAE 3000:n mukaan toimeksiantoon kuuluu vastuullinen osakas (enga-
gement partner), ammatinharjoittaja (practitioner), ammatinharjoittajan asiantun-
tijat (practitioner’s expert) sekä mittaajat (measurer) ja arvioijat (evaluator). Amma-
tinharjoittaja voi olla sama henkilö, kuin vastuullinen osakas. 

Varmennuksen vastuullisen osakkaan pitää olla osa yritystä, joka noudat-
taa kansainvälistä laadunvarmistuksen standardia tai vähintään yhtä tarkkoja 
vaatimuksia. Lisäksi hänellä on oltava koulutuksen ja soveltamisen myötä han-
kittu pätevyys varmennustaitoihin ja -tekniikoihin. Vastuullisen osakkaan pitää 
myös ymmärtää tarkasteltavaa asiaa voidakseen vastata varmennuspäätöksestä. 

Vastuullisen osakkaan vastuulla on myös toimeksiantoryhmän osaaminen 
niin, että toimeksiantoryhmä kokonaisuutena kykenee suorittamaan toimeksi-
annon asianmukaisten standardien, lakien ja sääntelyn mukaisesti ja pystyy 
tuottamaan asianmukaisen varmennusraportin. Vastuullinen osakas vastaa 
myös ammatinharjoittajan ulkopuolisten työntekijöiden työstä. Vastuullinen 
osakas kantaa vastuun toimeksiannon laadusta ja eettisten vaatimusten täytty-
misestä. Tarvittaessa toimeksiannon laadunvarmistus voidaan arvioida erik-
seen.  

Ammatinharjoittajalla tarkoitetaan toimeksiannon suorittajaa. Häneltä 
edellytetään toimeksiannon suorittamisessa ammatillista skeptisyyttä, arvioin-
tikykyä sekä varmennustaitoja ja -tekniikoita.  Ammatinharjoittajan asiantuntija 
on asiantuntija, jonka osaaminen ei ole varmennuksessa vaan jossain muussa 
asiassa. Hän voi olla ulkoistettu työntekijä. Mittaajat ja arvioijat arvioivat tar-
kasteltavaa asiaa suhteessa kriteeristöön.  
 
Haastattelut 
 
Haastattelujen perusteella selvisi, että Suomessa ISAE 3000 -
varmennuslausuntoja voivat myöntää tilintarkastusyhteisöt ja ISO 27001 -
sertifikaatteja kansallisesti akkreditoidut sertifiointitahot (haastateltavat 1, 2, 3 
ja 5). Henkilötasolla ISAE 3000 -varmennuslausunnon toteuttamiseen ei ole 
muodollisia pätevyysvaatimuksia, mutta raportin allekirjoittajan tulee olla auk-
torisoitu tilintarkastaja eli KHT- tai HT-tilintarkastaja (kaikki haastateltavat). 
Varmennuksen toteuttajilla tulee kuitenkin olla riittävä osaaminen asiasisällöstä 
ja tarkastusmenetelmistä (haastateltavat 2, 3, 4 ja 5). ISO 27001 -sertifioinnissa 
tulee olla ISO 27001 Lead Auditor -pätevyyden omaava henkilö auditointiryh-
män johtajana, jolla on osaaminen auditoinnin johtamisesta (kaikki haastatelta-
vat). Lisäksi voi olla muita jäseniä, joille riittää osaaminen tietoturvasta ja audi-
toinneista (haastateltava 2, 3, 4 ja 5). Kaikkien on noudatettava sertifiointielimen 
laatukäsikirjaa sertifioinneissa (haastateltava 4). Yhdistelmäauditoinnissa voi-
daan vastuita jakaa niin, että tiimin sisällä osa keskittyy enemmän ISO 27001 -
asioihin ja osa ISAE 3000 -asioihin (haastateltava 4).  

Sertifikaattia tai varmennusraporttia hankkivat organisaatiot ovat puoles-
taan tyypillisesti palveluntarjoajaorganisaatioita, kuten pilvipalveluita tarjoavat 
yritykset (haastateltava 4). Haastateltavan 5 mukaan palveluntarjoajan on myös 
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oltava se taho, joka hakee sertifikaattia tai varmennusraporttia, mutta palvelun-
tarjoajaan kohdistuvaa auditointia voi hankkia myös palveluntarjoajan asiakas. 
Henkilötasolla ISO 27001 -sertifikaatin hankkijat ovat tyypillisesti tietohallinto-
johtajia, ISAE 3000 -varmennuslausunnoissa kyseessä voi olla myös talousjohta-
jat (haastateltava 3). 

Haastatteluilla pyrittiin selvittämään myös sitä, onko tilaaja- tai toimitta-
jaorganisaatiolla vaikutusta yhdistelmäauditoinnin onnistumiseen. Tilaajaor-
ganisaation merkityksestä yhdistelmäauditoinnin onnistumiseen oli erilaisia 
näkökulmia. Haastateltava 4 ei uskonut tilaajaorganisaatiolla olevan merkitystä. 
Haastateltava 3 nosti esiin näkökulman, että ISAE 3000 sopii käytännössä vain 
palveluntarjoajaorganisaatiolle, kun taas hänen arvionsa mukaan tuotteen tai 
melkein minkä tahansa voi sertifioida. Kolme haastatelluista (1, 2 ja 5) nosti 
esiin näkökulman, jonka mukaan tilaajaorganisaatiolla on vaikutus onnistumi-
seen sen myötä, että sen prosessit ja kontrollit vastaavat eri viitekehyksien vaa-
timuksia, jolloin yhdistelmäauditointi on helpompi toteuttaa. Haastateltavat 1 ja 
4 näkivät, että tilaajaorganisaation vaikutus onnistumiseen on henkilösidon-
naista, eli henkilöt, jotka ymmärtävät viitekehyksen, pystyvät koordinoimaan 
tarkastukset.  

Myös tarkastuksen suorittajan osaamisella katsottiin olevan vaikutusta 
yhdistelmäauditoinnin osallistumiseen. Haastateltavien 1, 3, 4 ja 5 mukaan toi-
mittajan on osattava tietoturva-asioita, auditointimenetelmiä, tunnettava viite-
kehykset, oltava kokemusta molemmista auditoinneista ja ymmärrettävä tar-
kastettava palvelu. Periaatteessa sertifiointeja ja varmennuslausuntoja voi antaa 
henkilö, jolla on muodollinen pätevyys ja mahdollisesti auditointiosaaminen, 
mutta jos tietoturvaosaaminen puuttuu, kärsii varmentamisen uskottavuus ja 
luotettavuus.   

5.2.4 Tarkastusprosessi ja -menetelmät 

ISO/IEC 27001 -sertifiointi on ylätasolla kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vai-
heessa, esitoimenpiteissä, arvioidaan ja hyväksytään asiakkaan hakemus sekä 
vahvistetaan sertifiointitoimeksianto kirjallisella sopimuksella. Sen jälkeen 
suunnitellaan auditointiohjelma, jossa määritetään aikataulu ja mahdolliset 
muut auditoitavat hallintajärjestelmät. Auditointiohjelman jälkeen suunnitel-
laan yksittäiset auditoinnit. Auditointien suunnitteluun kuuluu auditoinnin 
tavoitteiden, laajuuden ja kriteeristön määrittäminen, auditointiryhmän muo-
dostaminen, auditointisuunnitelman laatiminen ja suunnittelusta viestiminen 
asiakkaalle ja auditointiryhmälle.  

Toisessa vaiheessa toteutetaan varsinainen sertifiointiprosessi (kuvio 8), 
joka on itsessään kaksivaiheinen. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan 
asiakkaan nykytila ja kerrotaan puutteet, jotta asiakas voi korjata ne. Toisessa 
vaiheessa arvioidaan asiakkaan tietoturvan hallintajärjestelmän toteutus ja te-
hokkuus. Auditointiprosessi noudattaa tiettyä kaavaa (kuvio 8). Auditoinnin 
aikana kerätään informaatiota esimerkiksi haastatteluilla, tarkkailulla ja asiakir-
jojen ja arkistojen katselmoinnilla. Informaation perusteella kirjataan tunnistetut 
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auditointilöydökset, joiden perusteella tehdään johtopäätökset. Jokaisesta audi-
toinnista on tehtävä kirjallinen raportti, jonka ehdot on kuvattu liitteessä 3. Au-
ditoinnin perusteella tehdään sertifiointipäätös. 
 

 
KUVIO 8 ISO/IEC 27006 -mukainen sertifiointiprosessi ja siihen kuuluva auditointiproses-
si 

Kolmannessa vaiheessa ylläpidetään sertifiointia. Sertifiointi on voimassa sen 
myöntämisestä kolme vuotta, jonka aikana tulee tehdä vuosittain valvonta-
auditointi. Valvonta-auditoinnin ei tarvitse olla yhtä laaja, kuin varsinainen au-
ditointi. Kolmannen vuoden aikana tulee tehdä uudelleensertifiointiauditointi, 
mikäli sertifiointia halutaan jatkaa. Sertifioinnin ylläpitovaiheeseen kuuluu 
myös muutoksenhaun ja valitusten käsittely.  

ISAE 3000 on ylätasolla kaksivaiheinen: se sisältää esitoimenpiteet ja var-
sinaisen varmennustyön. Esitoimenpiteissä arvioidaan, voidaanko toimeksianto 
suorittaa eettisten sääntöjen mukaan, onko toimittajalla riittävän osaava toi-
meksiantoryhmä sen suorittamiseen sekä onko toimeksiannolle muuten riittä-
vät edellytykset. Näitä ovat: toimeksiannon tarkasteltavan asian pitää olla sopi-
va, käytettävä kriteeristö on soveltuva, kriteeristö on yleisesti saatavilla, amma-
tinharjoittaja voi olettaa saavansa riittävästi todistusaineistoa, johtopäätös voi-
daan sisällyttää kirjalliseen raporttiin ja toimeksiannolla on ylipäätään järkevä 
tarkoitus. Lisäksi toimeksiannon eri osapuolilla on oltava soveltuvat roolit ja 
vastuut toimeksiantoon.  Jos ehdot täyttyvät, voidaan toimeksiantoa jatkaa. 
Osapuolet hyväksyvät toimeksiannon ehdot kirjallisella sopimuksella.  

Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan myös varmennuksen suunnittelu. 
Suunnitteluun kuuluu laajuuden määrittely, aikataulutus ja tavoitteiden saa-
vuttamiseen tarvittavien toimenpiteiden luonteen, aikataulun ja laajuuden mää-
rittely. Suunnitteluvaiheessa pitää myös määrittää onko kriteeristö toimeksian-
toon soveltuva.  

Toisessa vaiheessa suoritetaan varsinainen varmentaminen. Siihen liittyy 
tarkasteltavana olevan asian ja olosuhteiden ymmärtäminen, todistusaineiston 
kerääminen, johtopäätösten muodostaminen ja raportointi. Ammatinharjoitta-
jan on ymmärrettävä tarkasteltavana oleva asia tunnistaakseen ja arvioidakseen 
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merkittävien virheiden riskit asiaa koskevassa informaatiossa. Riskien tunnis-
tamisen ja arvioimisen jälkeen ammatinharjoittaja suunnittelee ja toteuttaa toi-
menpiteet, joilla riskeihin vastataan. Siten ammatinharjoittaja voi saavuttaa 
varmennuksen johtopäätöstään varten. Todistusaineistoa voidaan hankkia esi-
merkiksi tutkimalla, tarkkailemalla, varmistamalla, uudelleenlaskemalla tai -
suorittamalla, analyyttisillä toimenpiteillä sekä kyselyillä.  

Todistusaineiston perusteella ammatinharjoittaja muodostaa johtopäätök-
sen. Jos todistusaineiston perusteella voidaan todeta, että aihepiiriä koskevassa 
informaatiossa ei ole merkittäviä virheitä, on kyseessä muokkaamaton johto-
päätös (unmodified conclusion). Jos toimeksiannon laajuudessa on johtopäätök-
seen vaikuttava rajoite tai aihepiiriä koskeva informaatio on merkittäviltä osin 
virheellinen, antaa ammatinharjoittaja muokatun johtopäätöksen (modified con-
clusion). Johtopäätös on kirjattava varmennusraporttiin. 

ISAE 3000 perusteella tehty toimeksianto päättyy sinänsä varmennusra-
portin antamiseen. Toimeksianto voi kuitenkin olla toistuva, jolloin kaikkia esi-
vaiheen toimenpiteitä, kuten sopimusehtojen määrittelyä, ei tarvitse tehdä uu-
destaan.   
 
Haastattelut 
 
Varmennusten aikatauluun vaikuttavat asiakasorganisaatioiden kypsyystaso, 
koko, monimutkaisuus ja palveluiden monimutkaisuus. ISAE-
varmennuslausunnoissa ongelmana voi olla, että asiakasorganisaatio ei ole ku-
vannut kaikkia tarkastettavia kontrolleja tai ei ymmärretä, mitä ISAE-
varmennuslausunto edellyttää heiltä (haastateltava 1). Varmennustoimeksian-
non aloittamisesta siihen, että varmennus on olemassa, kestää kolmesta kuu-
kaudesta kuuteen kuukauteen (haastateltavat 1 ja 3). Aikatauluissa nousi esiin 
se, että ISO-sertifiointiprojektin elinkaari on kolme vuotta (haastateltava 5), kun 
taas ISAE-projektissa se on korkeintaan vuosi (haastateltavat 4 ja 5). Vastaaja 4 
mukaan ISO 27001 -sertifioinnin aikataulutus on tarkkaan määritelty ja audi-
toinnin tulee noudattaa tiettyä kaavaa, kun taas ISAE-varmennuslausunnoissa 
on enemmän joustoa ja vapautta. Vastaaja 2 mukaan tilanne on päinvastainen: 
ISAE-varmennukset on tarkoin mitoitettu esimerkiksi organisaation koon mu-
kaan ja ISO-viitekehyksessä tällaista ei ole (standardien sisällön perusteella 
ISO/IEC 17021 asettaa tarkat määritelmät aikataululle, mutta ISAE 3000 ei). 
Kolmen vastaajan (1, 3 ja 5) mukaan aikatauluissa ei ole käytännössä merkittä-
viä eroja, ja ne noudattavat ensimmäisen varmennuksen osalta samantyyppisiä 
vaiheita: on ensimmäinen arviointi, joka on ikään kuin kartoitus, ja toinen arvi-
ointi, joka on varsinainen sertifiointi- tai varmennustarkastus. Vastaaja 4 nosti 
esiin huomion, että ISO 27001 -sertifiointiin rinnastuu ISAE 3000 tyypin 1 -
varmennus, koska molemmat koskevat tavallaan yhden ajankohdan varmen-
tamista (ISAE 3000 tyypin 2 -varmennus koskee kontrollien toiminnan testaa-
mista pidemmältä aikaväliltä, esimerkiksi kuudelta tai 12 kuukaudelta). Vastaa-
jan 5 mukaan ylläpidettäessä varmennusta riittää ISO/IEC 27001 -sertifioinnin 
tarkastusauditoinneissa, että tarkastetaan vain osa kontrolleista, kun taas ISAE 
3000 pitää tehdä aina kokonaan uudestaan.  
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Aineiston keräämisen näkökulmasta ISO- ja ISAE-viitekehysten välillä ei 
ole merkittävää eroa. Molemmissa todistusaineistoa voidaan hankkia haastatte-
lemalla, tarkkailemalla ja pyytämällä todistusaineistoa edellisten perusteella 
(haastateltavat 1, 3–5). Auditoija päättää lopulta mitä todistusaineistoa otetaan 
ja mistä (haastateltava 5). Yhden vastaajan (4) mukaan ISO-viitekehyksessä to-
sin korostuu asiakkaan vaikutus todistusaineiston keräämisessä siten, että asia-
kas kertoo mitä käytetään. Varsinaisessa todistusaineiston tarkastamisessa on 
kuitenkin eroa: yhden vastaajan (3) mukaan ISAE 3000 -varmennuslausunnot 
edellyttävät laskennallisesti määriteltävää testauspohjaa. Voidaan siis tarvita 
otanta, joka riippuu kontrollista, riskeistä ja siitä, kuinka usein kontrolli toistuu, 
eli arvioidaan kontrollin suorituskykyä. ISAE 3000 tyypin 2 -varmennuksessa 
pitää vielä huomioida sen toimivuus halutulla ajanjaksolla (haastateltavat 3 ja 4).  

Soveltuvan evidenssin vaatimusten osalta haastatteluissa ilmeni eroja. 
Haastattelujen perusteella ISO-viitekehyksessä on selkeät vaatimukset esimer-
kiksi sille, millaisia dokumentteja täytyy olla, jotta voidaan osoittaa vaatimus-
tenmukaisuus (haastateltavat 1, 3 ja 4). ISAE-varmennuksessa puolestaan sovel-
tuvuus riippuu kontrollista (haastateltava 1). Evidenssien säilytykseen liittyy 
myös ero: ISO 27001 -sertifioinnin aineistoa ei tarvitse säilyttää, kun taas ISAE 
3000 -varmennuslausunnon todistusaineisto täytyy (haastateltavat 3 ja 4).  Käy-
tännössä molempiin kuitenkin soveltuu monessa tapauksessa sama todistusai-
neisto (haastateltavat 1 ja 5). Todistusaineistona käytetään esimerkiksi politii-
koita ja ohjeistuksia, suunnitelmia, roolikuvauksia, teknologiakuvauksia, toi-
mintaohjeita, skriptejä ja koodeja, järjestelmien katselmointeja ja fyysisten tilo-
jen katselmointeja (haastateltava 1, 3–5). 

Todistusaineiston oikeellisuus voidaan todentaa havainnoilla ja tarkastuk-
silla (haastateltava 1). Todistusaineiston riittävyyteen viitekehykset ja mahdolli-
sesti toimittajaorganisaatioiden sisäiset ohjeistukset antavat ohjeistuksia esi-
merkiksi otoskoon määrittelyn osalta (haastateltavat 3 ja 4). Sopivuus perustuu 
paitsi vaatimuksiin, niin auditoijan osaamiseen ja arvioon siitä, mikä on sovel-
tuvaa todistusaineistoa (haastateltavat 3 ja 5). Sekä oikeellisuuden, riittävyyden 
että sopivuuden kannalta on olennaista, että auditoija valitsee tai vähintään hy-
väksyy todistusaineiston johtopäätöstensä tueksi (haastateltavat 3 ja 5). Haasta-
teltava 2 mukaan tiedon hankkimisessa ja oikeaksi todentamisessa olennaista 
on, että auditoija tekee sen itse. Tällä hän viittasi siihen, että jos ISO-auditoija 
hankkii tietoa ja käyttää sitä raportissaan, niin tätä tietoa tai raporttia ei voi seu-
raavaksi käyttää ISAE-toimeksiannon suorittaja tai toisinpäin.  

Molemmat viitekehykset edellyttävät määrämuotoista raporttia, eli siinä 
mielessä raportointi ei ole yhdistettävissä (haastateltavat 1, 3–5). Periaatteessa 
ne voivat olla samassa dokumentissa, mutta sisällöllisesti ne ovat kuitenkin 
kaksi eri raporttia (haastateltava 4). Osa haastateltavista (1 ja 5) olivat sitä mieltä, 
ettei ole yhdistettävissä lainkaan. ISO-viitekehyksen auditointiraportissa tulee 
olla tietyt asiat, mutta esitystapa on joustavampi (haastateltavat 1, 3–5). Rapor-
tissa on yhteenveto tarkastuksesta, sertifioinnin laajuus sekä tarkastustulokset 
(haastateltavat 1, 3 ja 5). Raportissa ei kuitenkaan tutkita tarkemmin jokaista 
tarkastettua kontrollia, vaan pelkästään poikkeamat suhteessa ISO/IEC 27001 -



49 

standardin vaatimuksiin kirjataan (haastateltava 3). ISAE-raportissa on puoles-
taan neljä osiota: tilintarkastusyhteisön eli toimittajan osio, asiakkaan eli tilaaja-
organisaation osio, varmennettavan kokonaisuuden palvelukuvaus ja kontrol-
lien tehokkuuden arviointiosio (haastateltavat 1 ja 5). Haastattelujen perusteella 
jäi epäselväksi, onko osio neljä vain tyypin 2 -raporteissa, vai sekä tyypin 1- että 
tyypin 2 -raporteissa. Haastateltavan 3 mukaan raportissa kuvataan tarkasti 
organisaation rakenne, johtamisjärjestelmä, sisäisen valvonnan menetelmät ja 
riskienhallinta. Lisäksi hänen mukaansa raportissa kuvataan kontrollit, niiden 
tarkastusmenetelmät ja mahdolliset puutteet toiminnassa. Yhteistä raporteille 
on, että asiakkaalla on mahdollisuus kommentoida puutteita ja poikkeamia 
(haastateltava 3). Haastateltava 5 mukaan eri viitekehysten lopputuotteessa on 
myös siinä mielessä eroa, että ISO/IEC 27001 sertifikaatti on varsinainen loppu-
tuote. Kyseessä on lyhyt asiakirja, jossa on tiiviisti kuvattu muun muassa mitä 
on sertifioitu, sertifikaatin voimassaolo ja kenen myöntämä se on. ISAE 3000 -
varmennuslausunnosta ei tule samanlaista lyhyttä asiakirjaa, vaan lopputuote 
on edellä kuvattu varmennusraportti, joka voi olla kymmeniä sivuja pitkä. ISO 
27001 -sertifikaatilla ei ole jakelurajoituksia, mutta ISAE 3000 -
varmennusraportti ei ole automaattisesti julkinen (haastateltavat 3 ja 4). 

5.2.5 Kriteeristö 

ISO/IEC 27006 määrittää, että ISO/IEC 27001 -sertifioinnissa on käytettävä kri-
teeristönä juuri ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksia. ISO/IEC 27006 mukai-
sia vaatimuksia voidaan toki käyttää muunkinlaisiin auditointeihin, mutta sil-
loin lopputuotteena ei ole ISO/IEC 27001 -sertifikaattia.   

ISAE 3000 ei määritä mitään yksittäistä kriteeristöä, jota pitäisi käyttää 
toimeksiannoissa. Sen sijaan se määrittää piirteitä käytettävälle kriteeristölle. 
Näitä ovat aiheellisuus, kokonaisuus, luotettavuus, puolueettomuus ja ymmär-
rettävyys. Sen on oltava myös raportin käyttäjien saatavilla. Kriteeristön on ol-
tava myös toimeksiannon olosuhteisiin soveltuva.  
 
Haastattelut 
 
Haastatteluissa ilmeni erilaisia näkökulmia käytettävään kriteeristöön. ISO-
viitekehyksessä useampi vastaaja (haastateltavat 2–5) toi esille ISO/IEC 27001 -
standardin vaatimukset ja sen liitteen A kontrollit. Osa (1 ja 2) nosti esiin myös 
ISO/IEC 27002 -standardin (standardi kuvaa ja ohjeistaa tarkemmin ISO/IEC 
27001 liitteessä A esiteltyjen kontrollien toteutuksen). Haastateltavat 1, 3, 4 ja 5 
totesivat, että ISAE 3000 -varmennustoimeksiannoissa puolestaan asiakas eli 
tilaajaorganisaatio määrittää itse kontrollit, joita se käyttää. Viitekehyksenä voi-
daan käyttää mitä tahansa tunnettua viitekehystä, kunhan se voidaan tarkistaa 
ISAE-standardin menetelmillä. Viitekehyksen valintaan vaikuttaa asiakkaan 
asiakkaiden toiveet, eli mitä he edellyttävät. Haastateltava 2 näki, että ISAE 
3000:ssa käytettävä kriteeristö on Trust Services Criteria. Käytännössä yhdistet-
tävyys tulee siitä, että ISO-viitekehyksen vaatimukset ovat hyvin yhteneväiset 
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muiden viitekehysten vaatimusten mukaan, jolloin kontrollien vaatimukset 
ovat viitekehyksistä riippumatta hyvin lähellä toisiaan (haastateltava 2 arvioi 
yhdenmukaisuuden olevan n. 80 %, haastateltava 3 arvioi esimerkiksi ISO/IEC 
27001- ja SOC 2 -viitekehysten (System and Organizational Controls) vaatimusten 
olevan 70 % samat).   

5.3 Syyt yhdistelmäauditoinnin toteuttamiselle 

Haastatteluilla pyrittiin selvittämään käytännön toteutukseen liittyvien asioi-
den lisäksi sitä, miksi yhdistelmäauditointi ylipäätään tehtäisiin tai vaihtoehtoi-
sesti miksi sellaista ei tehtäisi, mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia sekä haittoja ja 
riskejä siihen liittyy ja lopuksi, että ketkä siitä hyötyvät ja miten. 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että yhdistelmäauditoinnin toteut-
tamisen syyt liittyvät tyypillisesti markkinaetulyöntiaseman saavuttamiseen ja 
tehokkaaseen resurssien (aika ja raha) käyttöön. Yksi haastateltava (4) nosti 
esiin asiakassuhteen syventämisen: yhdistelmäauditoinnin myötä toimittajaor-
ganisaatio tuntee asiakasorganisaation paremmin ja pystyy tarjoamaan ulkoisen 
varmennuksen lisäksi muutakin arvoa tarkastukselle, esimerkiksi edesautta-
maan asiakasorganisaation kehitystä. Haastatteluissa nousi esiin myös erilais-
ten markkina-alueiden tarpeet. ISO/IEC 27001 -sertifikaatti on laajalti tunnus-
tettu muualla kuin Yhdysvalloissa, jossa taas suositaan SOC 2 -raporttia (haas-
tateltavat 2 ja 3). Tällöin ISAE 3000:n menetelmien mukaisesti tarkastetuilla 
SOC 2 -viitekehyksen kontrolleilla saadaan varmennusraportti, joka on Yhdys-
valtojen markkinoilla markkinaetu.  

Syyt sille, miksi yhdistelmäauditointia ei toteutettaisi, liittyivät asiakasor-
ganisaation kyvyttömyyteen vastata molempien viitekehysten vaatimuksiin 
(haastateltava 1) tai että asiakkaat eivät edellytä molempia varmennuksia, vaan 
esimerkiksi vain toista (haastateltava 5). Haastateltava 3 nosti esiin myös sen, 
että ei ole järkeä tehdä ISO/IEC 27001 -sertifiointia ja ISAE 3000 -
varmennusraporttia niin, että varmennusraportissa käytetään ISO-
viitekehyksen vaatimuksia, koska saatu lisähyöty olisi ainoastaan se, että ISAE 
3000 -viitekehyksen mukaan ehkä tarkastettaisiin kontrollien toimivuus pi-
demmällä aikavälillä paremmin. Sen sijaan olisi järkevää tehdä yhdistelmäaudi-
tointi esimerkiksi ISO/IEC 27001 -sertifioinnin ja ISAE 3000 -
varmennusraportin mukaisesti niin, että varmennusraportin viitekehyksenä 
olisi AICPA:n SOC 2 -viitekehys. 

Kaikki haastateltavat tunnistivat saavutetuiksi hyödyiksi sekä asiakkaan 
että auditoijan ajan säästämisen: asioita ei tarvitse tehdä monta kertaa eri henki-
löiden kanssa eri tilaisuuksissa. Ajansäästön myötä saavutetaan taloudellisen 
resurssien säästöä, kun varmennuksista voidaan maksaa vähemmän ja toisaalta 
asiakkaan tarvitsee sitoa henkilökuntaa vähemmän auditointeja varten, jolloin 
he ovat käytettävissä muihin töihin.  

Yhdistelmäauditointiin liittyviä haittoja ja riskejä tunnistettiin, mutta haas-
tatteluissa ei toistunut useasti mikään yksittäinen haitta tai riski. Yksi haastatel-
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tava (1) nosti esiin riskin, että lopputuotos ei vastaa asiakasorganisaation odo-
tuksia. Haastateltava 2 nosti esiin viitekehysten samaa asiaa koskevat vaati-
mukset, jotka ovat sisällöltään ristiriidassa. Haastateltava 3 nosti esiin tilintar-
kastusyhteisön julkisuusriskin tapauksessa, jossa on tehty yhdistelmäauditointi 
ja asiakkaan toiminnasta paljastuu tietoturvaongelma, niin tarkastaja voi joutua 
kyseenalaiseen valoon hyväksyttyään tarkastuksen. Haastateltava 4 nosti suu-
rimmaksi riskiksi sen, että auditoinnin suorittaja ei osaa hyödyntää tietoa. 
Haastateltava 5 mukaan riskinä on, että asiakas ei täytyä vaatimuksia, jolloin 
lopputulos ei ole haluttu. 

Yhdistelmäauditoinnin hyötyjiksi tunnistettiin tilaaja ja toimittaja. Tilaajan 
hyödyt ovat ajan ja rahan säästäminen: kaksi varmennusta alle kahden hinnalla. 
Toimittajalle etuja ovat ajankäytön tehokkuus ja enemmän rahaa kuin vain yh-
den varmennuksen toteuttamisesta.  
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6 POHDINTA 

Viimeisen luvun kahdessa ensimmäisessä alaluvussa esitetään tulosten perus-
teella tehdyt johtopäätökset, arvioidaan tuloksia suhteessa aikaisempaan tutki-
mukseen ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Kolmannessa alaluvussa arvioi-
daan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Neljännessä pohditaan alalu-
vussa tutkimustulosten merkittävyyttä ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita.   

6.1 Johtopäätökset 

Tässä alaluvussa esitellään standardien ja haastattelujen tulosten perusteella 
tehdyt johtopäätökset yhdistelmäauditoinnin toteuttamisesta ja syistä sen to-
teuttamiselle.  

6.1.1 Reunaehdot 

Standardien analyysin perusteella mistään standardista ei löytynyt kieltoa, ett-
eikö standardin mukaista varmennusta tai sertifiointia voisi tehdä osana toista 
toimeksiantoa tai yhdessä toisen varmennusviitekehyksen kanssa. Sekä ISAE 
3000 että ISO/IEC 27006 tunnistavat mahdollisuuden yhdistää niiden mukaiset 
varmennustyöt laajempaan kokonaisuuteen. ISO-viitekehyksessä puhutaan to-
sin muiden hallintajärjestelmien varmentamisesta eikä tietoturvan varmentami-
sesta eri kriteeristöjen mukaisesti, mutta ei sitä myöskään kielletä. Molemmat 
standardit ovat tätä työtä kirjoittaessa voimassa. Niiden toimintaa ohjaavat (eet-
tiset) periaatteet eivät ole täysin samat, mutta niissä on yhteneväisyyksiä: mo-
lemmat edellyttävät riippumattomuutta (puolueettomuus/objektiivisuus), pä-
tevyyttä ja luottamuksellisuutta. ISO-viitekehyksen (vastuullisuus, avoimuus, 
valitusten käsittely ja riskilähtöisyys) ja ISAE 3000 (tarkkuus, ammattimainen 
käytös) edellyttämät muut periaatteet eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia.  

Haastatteluistakaan ei selvinnyt mitään yksittäistä kieltoa tai estettä yhdis-
telmäauditoinnin toteuttamiselle, mutta tiettyjä reunaehtoja selvisi. Ensinnäkin 
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tarkastuksien suorittajilta vaaditaan erilaisia pätevyyksiä. Toiseksi varmennuk-
sia säätelevässä lainsäädännössä on eroja: ISO-sertifikaatteja ei säätele mikään 
laki, kun taas ISAE 3000 -standardeja säätelee tilintarkastuslaki, jolloin ISO-
varmennus ei lähtökohtaisesti saa olla ristiriidassa tilintarkastuslain kanssa. 
Kolmanneksi lopputuotteen julkisuudessa on eroa: ISO/IEC 27001 -sertifikaatti 
voi olla julkinen asiakirja, kun taas ISAE 3000 -varmennusraportin käyttö on 
rajattu. Lisäksi tarkastuksiin voi vaikuttaa käytettävät kriteeristöt, jos ISAE 3000 
-varmennus tehdään jonkun muun kriteeristön, kuin ISO/IEC 27001 -
standardin asettamien vaatimusten mukaisesti. Myös varmennusten laajuudella 
ja kontrollien testaustavalla on vaikutusta varmennusten yhdistettävyyteen.  

6.1.2 Kohde ja laajuus 

ISO/IEC 27001 -sertifikaatti edellyttää, että varmennuksen kohteena on tieto-
turvan hallintajärjestelmä, kun taas ISAE 3000 -varmennusraportti ei aseta tark-
kaa rajausta kohteelle, kunhan se on tunnistettava, johdonmukaisesti mitatta-
vissa tai arvioitavissa ja tarkastuksen kannalta asianmukainen. 

Käytännössä varmennuksen kohteena on tietty palvelu. Tutkimuksessa 
ilmeni tosin ristiriitaisia näkemyksiä tästä: yhden haastateltavan mielestä 
ISO/IEC 27001 -sertifioinnissa on vaikea sertifioida vain tiettyä palvelua, koska 
taustalla on organisaation tietoturvan hallintajärjestelmä. Osa haastateltavista 
oli taas sitä mieltä, että sekä ISO- että ISAE-viitekehyksen mukaan yleensä var-
mennetaan vain tiettyä palvelua.  

Varmennusten laajuuksien yhdistämisessä on huomioitava, että ISO/IEC 
27001 -sertifioinnin laajuuden päättää lopulta sertifioitavan organisaation johto. 
Laajuuden määrittelyssä huomioidaan fyysiset sijainnit, henkilöstön määrä, 
lainsäädäntö ja riskit. Statement of Applicability -dokumentilla määritetään serti-
fikaatin piiriin kuuluvat kontrollit. ISAE 3000 -laajuuden voi määrittää sinänsä 
vapaasti, mutta kuvauksen palvelusta, jota varmennetaan, pitää olla tarkka.  

6.1.3 Varmennuksen toteuttaja 

ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien mukaisen yhdistelmäauditoinnin 
toimittajaorganisaation pitää käytännössä olla oikeushenkilö, joka on sekä ak-
kreditoitu sertifiointitaho että Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksen hyväk-
symä tilintarkastusyhteisö. Periaatteessa tilintarkastusyhteisön asemaa ei tosin 
vaadita, mikäli organisaatio noudattaa riittäviä vaatimuksia. Yhdistelmäaudi-
toinnin toteuttajista on löydyttävä sekä ISO-viitekehyksen mukainen johtava 
auditoija, että riittävän kokenut ISAE-viitekehyksen toimeksiantoryhmän johta-
ja. Heidän ei kuitenkaan tarvitse olla sama henkilö. Organisaation käytettävissä 
on oltava lisäksi sertifiointipäätöksen tekijä ja auktorisoitu tilintarkastaja, joiden 
ei myöskään tarvitse olla sama henkilö. Lisäksi käytettävissä voi olla auditoijia 
ja asiantuntijoita, joilla voi olla osaamista jommastakummasta tai molemmista. 
Vaatimukset on esitetty kuviossa 9.  
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KUVIO 9 Vaatimukset ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien mukaisen yhdistelmäau-
ditoinnin toteuttajalle 

6.1.4 Tarkastusprosessi ja -menetelmät 

ISO/IEC 27001 -sertifioinnin ja ISAE 3000 -varmennuslausuntojen aikataulut 
ovat pääosin yhdistettävissä (kuvio 10). ISO/IEC 27001 -sertifioinnin kaksi en-
simmäistä vaihetta, esitoimenpiteet ja sertifiointiprosessi ovat helposti yhdistet-
tävissä ISAE 3000 -varmennuslausunnon kahteen ensimmäiseen vaiheeseen eli 
esitoimenpiteisiin ja varmennustyöhön. Kolmannessa vaiheessa ISO-
viitekehyksessä on selkeästi määritetty sertifioinnin ylläpito, joka kestää lähtö-
kohtaisesti kolme vuotta ja sisältää valvonta-auditointeja ja uudelleensertifioin-
nin, jos sertifikaattia halutaan ylläpitää. ISAE 3000 -varmennuslausunnossa ei 
ylläpitoa suoranaisesti ole, vaan se pitää uusia kokonaisuudessaan esimerkiksi 
vuoden välein, eli toinen vaihe pitää suorittaa tarkastuksen osalta uudestaan. 
Tämä on osin yhdistettävissä ISO-sertifikaatin ylläpitoon. 

Varsinainen tarkastustyö on osin yhdistettävissä. Tarkastaminen noudat-
taa molemmissa samaa kaavaa (kuvio 11): hankitaan tarkastuksen kohteesta 
todistusaineistoa, jonka perusteella tehdään johtopäätökset kriteeristön vaati-
mustenmukaisuudesta. Tehdystä työstä, havainnoista ja johtopäätöksistä teh-
dään raportti.  
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KUVIO 10 ISO/IEC 27001 -sertifioinnin ja ISAE 3000 -varmennuslausunnon ajallinen yh-
distettävyys 

 
KUVIO 11 Tarkastustyön yhdistettävyys 

Todistusaineiston kerääminen on samankaltaista molemmissa viitekehyksissä: 
haastattelemista, tarkkailemista sekä asiakirjojen ja aineiston katselmointia. To-
distusaineiston tarkastamisessa voi kuitenkin olla eroa, koska ISAE 3000 -
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varmennuslausunto voi edellyttää, että aineisto hankitaan laskennallisesti mää-
rittelemällä, eli suhteuttamalla otanta kontrolliin, sen toistuvuuteen ja siihen 
liittyviin riskeihin. Lisäksi ISAE 3000 -varmennuslausunnossa voidaan tarkistaa 
kontrollien toimivuus tietyllä aikavälillä, mikä voi kasvattaa otantaa. Toisaalta 
ISAE 3000 ei edellytä mitään tiettyjä asiakirjoja samalla tavalla, kuin ISO-
viitekehys. Todistusaineisto on siis monelta osin yhdistettävissä, mutta ei vält-
tämättä täydellisesti. Todistusaineiston soveltuvuuden arvioiminen sekä erik-
seen että yhdistettynä perustuu paitsi vaatimuksiin, myös auditoijan kykyyn 
arvioida mikä on olennaista ja mikä ei. 

Aineiston perusteella tehtävät johtopäätökset riippuvat kriteeristöstä, jo-
hon aineistoa verrataan. Johtopäätösten muodostamisen yhdistettävyys perus-
tuukin kriteeristöjen yhdistettävyyteen.  

Sekä ISO/IEC 27006 että ISAE 3000 edellyttävät raporttia, mutta raportit 
eivät ole yhdistettävissä, koska molemmat viitekehykset asettavat omat vaati-
muksensa raportille (Liite 3). Raporteissa on myös se ero, että ISAE 3000 -
varmennusraportti on varsinainen lopputuote, kun taas ISO-viitekehyksen au-
ditointiraportti toimii vain perustana sertifiointipäätökselle, jonka perusteella 
myönnetään varsinainen sertifikaatti. 

6.1.5 Kriteeristö 

ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien mukaisessa yhdistelmäauditoinnissa 
toisena kriteeristönä on oltava ISO/IEC 27001 -standardi. Sen sijaan ISAE 
3000:n kriteeristönä voi olla mikä tahansa tietoturvakriteeristö. Sen on kuiten-
kin oltava riittävän lähellä ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksia, jotta yhdis-
telmäauditoinnista saadaan hyötyä. Molempien kriteeristönä voi myös olla 
ISO/IEC 27001, mutta tällaisessa ei sinänsä ole mitään järkeä, koska ainoa saa-
vutettu hyöty olisi siinä tapauksessa, että ISAE 3000 -tarkastus tehtäisiin tyypin 
kaksi tarkastuksena, jolloin hallintakeinojen tehokkuus voidaan todentaa pi-
demmältä aikaväliltä. 

6.1.6 Syyt yhdistelmäauditoinnille 

Tutkimuksen perusteella yhdistelmäauditoinnin hyödyiksi nähtiin kilpai-
luedun saavuttaminen markkinoilla ja varmentamiseen tarvittavien resurssien 
tehokas käyttö. Varmennusta hakevan organisaation asiakkaat saattavat edel-
lyttää erilaisia tietoturvan varmennuksia, esimerkiksi Yhdysvalloissa tyypilli-
sesti SOC 2 -viitekehyksen mukaisesti tehtyä ja muualla maailmassa ISO/IEC 
27001 -sertifikaattia. Näin ollen organisaatio voi tarvita molempia varmennuk-
sia ja yhdistelmäauditointi voi olla kustannustehokkaampaa kuin yksittäisten 
varmennusten hankkiminen erikseen. Vaikkei varmennettavan kohteen asiak-
kaat edellyttäisikään eri varmennuksia, voi organisaatiolle olla kuitenkin mark-
kinaetua siitä, että se on yhdenmukainen useamman vaatimuksen kanssa ver-
rattuna organisaatioihin, joka ovat yhdenmukaisia vain yhden vaatimuksen 
kanssa.  
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Sekä varmennuksen hankkija, että toteuttaja saavuttavat yhdistelmäaudi-
toinnissa resurssien käytön suhteen etua. Yhdistettyyn varmennukseen tarvit-
see sitoa vähemmän henkilöstöä ja aikaa, koska yhdellä tarkastuksella on mah-
dollista tarkistaa molempien viitekehysten vaatimia asioita ja sama todistusai-
neisto voi kelvata molempiin tarkastuksiin. Koska henkilöstöä ja aikaa tarvitaan 
vähemmän, säästyy samalla myös taloudellisia resursseja: varmennuksen 
hankkijalle yhdistelmäauditointi voi maksaa vähemmän, kuin kaksi erikseen 
ostettua varmennusta. Toisaalta toimittaja saa yhdistelmäauditoinnista enem-
män rahaa, kuin yksittäisestä auditoinnista. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös syitä sille, miksi yhdistelmävarmennus 
jätettäisiin tekemättä. Varmennusta hakevalla organisaatiolla voi olla esimer-
kiksi tilanne, että se täyttää toisen kriteeristön vaatimukset, mutta ei toisen, jol-
loin sen ei kannata lähteä toteuttamaan yhdistelmävarmennusta. Voi myös olla, 
että organisaatiolta edellytetään vain tiettyä varmennusta, jolloin sen ei myös-
kään välttämättä kannata maksaa yhdistelmävarmennuksen lisäkustannuksia. 

6.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

1. Päätutkimuskysymys: Onko mahdollista saavuttaa yhdellä tarkastustyöllä 
useamman standardin mukainen ulkoinen varmennus? 

 
Tutkimustulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella yhdellä toimeksi-
annolla voidaan suorittaa useamman standardin mukainen ulkoinen varmen-
nus, mutta toimeksiannossa pitää huomioida tietyt eroavaisuudet ja tarkastus-
työt eivät ole välttämättä täysin yhdistettävissä. Tutkimusasetelmasta ja tutki-
muksen aineistosta johtuen tällä tarkoitetaan ennen kaikkea useamman audi-
tointien toteutusta ohjaavan standardin mukaista ulkoista varmennusta. Sen 
sijaan tutkimuksen perusteella ei voi ottaa varmuudella kantaa siihen, miten eri 
kriteeristöinä toimivat standardit ovat yhdistettävissä. Tämän tutkimuksen ja 
etenkin sen haastatteluaineistojen sekä aikaisempien tutkimusten perusteella 
voidaan kuitenkin tehdä oletus, että myös kriteeristöt ovat monelta osin yhdis-
tettävissä.   
 

1. Alatutkimuskysymys: Voiko ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -
standardien mukaiset, ulkoiset tarkastustyöt yhdistää osittain tai ko-
konaan? 

 
Standardeissa ei ilmennyt suoranaisia esteitä tarkastustyön yhdistämiselle. 
Standardien ja haastattelujen perusteella tarkastustyöt voidaan osittain yhdistää, 
mutta tarkastustyössä on huomioitava toimeksiannoissa olevat eroavaisuudet. 
 

2.  Alatutkimuskysymys: Mitä on otettava huomioon yhdistettäessä tar-
kastustöitä? 
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Tarkastustöitä yhdistettäessä on otettava huomioon tarkastettava kohde ja sen 
laajuus, onko varmennuksen toteuttajalla tarvittava osaaminen ja pätevyys, 
minkä kriteeristön mukaan ISAE 3000 -varmennuslausunto annetaan ja anne-
taanko se tietystä ajan hetkestä vai joltain aikaväliltä sekä osittain erilaiset tar-
kastustoimenpiteet ja niiden kattavuus (taulukko 7) 
 

3.  Alatutkimuskysymys: Miten tarkastustyön yhdistäminen onnistuu 
käytännössä? 

 
Tarkastustyön yhdistäminen käytännössä onnistuu tunnistamalla huomi-
oonotettavat asiat ja arvioimalla niiden yhdistettävyys (taulukko 7). Kaikkea ei 
voida yhdistää, mutta käytännön hyötyjä on mahdollista saada osittaisellakin 
yhdistämisellä.  

 
2. Päätutkimuskysymys: Mitä hyötyä voidaan saavuttaa yhdistämällä eri stan-

dardien mukaiset, ulkoiset tarkastukset? 
 
Tutkimustulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten perusteella yhdistämällä 
ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien mukaiset tietoturvan varmennukset 
on mahdollista saavuttaa markkinaetulyöntiasema ja resurssien käytön hyötyä, 
joka puolestaan johtaa myös taloudelliseen hyötyyn. 
  

4. Alatutkimuskysymys: Mitä hyötyä yhdistämisestä on tarkastuksen 
kohteena olevalle organisaatiolle? 

 
Tarkastuksen kohteena oleva organisaatio saavuttaa pienemmällä työllä kaksi 
ulkoista varmennusta, jolloin se voi vastata esimerkiksi erilaisten markkina-
alueiden vaatimuksiin ulkoisesta varmennuksesta. Lisäksi sen tarvitsee sitoa 
vähemmän omia resurssejaan tarkastustyöhön. Yhdistetty tarkastus voi myös 
maksaa vähemmän kuin kaksi erikseen toteutettua varmennusta maksaisi.  

 
5. Alatutkimuskysymys: Mitä hyötyä yhdistämisestä on tarkastustyön 

tekijälle? 
 
Tarkastustyön toteuttaja voi sitoa tarkastukseen vähemmän omia resurssejaan, 
jolloin se pystyy suorittamaan useampia toimeksiantoja. Se saa myös enemmän 
rahaa yhdistetystä auditoinnissa verrattuna yksittäiseen auditointiin.  

TAULUKKO 7 ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardin yhdistämisessä huomioitavat asiat 
ja yhdistettävyys käytännössä 

Varmennuksessa huomioitava asia Yhdistettävyys käytännössä 

Kohde ja laajuus – Ovatko kohteet ja laa-
juudet yhdistettäviä tai vähintään kytkök-
sissä toisiinsa?  

ISO/IEC 27001 -sertifioinnissa kohteena on 
tietoturvan hallintajärjestelmä, ISAE 3000 -
varmennuksen kohde on suhteutettava 
tähän. Laajuuksien tulisi kattaa toisensa 
vähintään osittain, että työstä olisi hyötyä. 
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Varmennuksen toteuttaja – Onko toimitta-
jaorganisaatiolla ja tarkastustyön tekijöillä 
riittävä pätevyys ja osaaminen?  

ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000 -standardien 
mukaisessa yhdistelmäauditoinnissa on 
oltava mukana ISO-akkreditoitu sertifioin-
tielin, ISO-viitekehyksen vaatimusten täyt-
tävä johtava auditoija, sekä sertifikaatin 
myöntäjä. ISAE 3000 -standardin puolesta 
on taas oltava tilintarkastusyhteisö ja var-
mennuksen allekirjoittava, riittävän pätevä 
tilintarkastaja.  

Tarkastusprosessi ja -menetelmät – Käykö 
varmennuksiin sama todistusaineisto ja 
tarkastusmenetelmät, annetaanko ISAE 
3000 -varmennuslausunto tyypin 1 vai 2 
lausuntona?   

Tarkastustyöt ovat osin yhdistettävissä. 
Todistusaineisto voidaan monelta osin yh-
distää, mutta ei automaattisesti täysin mo-
lempia kattavasti. Molemmista on tehtävä 
oma raporttinsa. Varmennusten aikatau-
luissa ja kestossa on eroja: ISO 27001 -
sertifioinnin kesto on sertifikaatin myöntä-
misen jälkeen kolme vuotta, ISAE 3000:ssa 
ei ole virallista voimassaoloa.   

Kriteeristö – Onko ISAE 3000 -
varmennuksessa käytettävä kriteeristö siinä 
määrin yhdenmukainen ISO/IEC 27001 -
standardin kanssa, että yhdistämisessä on 
järkeä?   

Kriteeristö voi olla osin tai täysin yhdistet-
tävissä. ISO/IEC 27001 -sertifioinnissa aina 
ko. standardi. ISAE 3000 voidaan tehdä 
ISO/IEC 27001 -standardin mukaan, jolloin 
ne olisivat yhdistettävissä, mutta eivät hyö-
dyllisiä. ISAE 3000 voidaan tehdä myös 
esimerkiksi Trust Service Criterian mukaan, 
mikä on osin päällekkäinen ISO/IEC 27001 
kanssa, mutta ei täysin.  

6.3 Tutkimustulosten merkitys ja suhde muuhun tutkimukseen 

6.3.1 Tutkimuksen tulokset suhteessa aikaisempaan tutkimukseen 

Tutkimuksessa ei ollut selkeää teoreettista viitekehystä, jota vasten tuloksia tai 
johtopäätöksiä voitaisiin suoraan verrata, mutta ne voidaan suhteuttaa aikai-
sempaan tutkimukseen tietoturvastandardien yhdistettävyydestä, Hoyn ja Fo-
leyn (2015) tutkimukseen yhdistelmäauditoinnin hyödyistä sekä tutkimukseen 
tietoturvainvestoinneista ja niiden vaikutuksista yrityksiin.  

Esimerkiksi Susanto ym. (2011) tutkimuksessa havaittiin, että viisi stan-
dardia (ISO/IEC 27001, BS 7799, PCI-DSS V2.0, ITIL V4.0 ja COBIT V4.1) käsit-
televät pitkälti samoja yhtätoista arvioitua aihepiiriä. Poikkeuksena olivat BS 
7799, joka käsitteli vain kymmentä aihetta yhdestätoista ja ITIL V4.0, joka käsit-
teli vain seitsemää aihetta yhdestätoista. Tutkimuksessa ei käy ilmi yksityiskoh-
taista tietoturvan hallintakeinojen vertailua ja toisaalta tutkimuksessa todetaan, 
että siinä tarkasteltujen standardien käyttötarkoitukset eroavat toisistaan. (Su-
santo ym., 2011). Pelkkä samojen aihepiirien käsittely ei vielä tee standardeista 
auditoinnin näkökulmasta yhdistettäviä, koska voi olla, että aihepiirien alla 
olevat kriteerit voivat olla erilaisia. Haastateltava 2 toi esiin, että on jopa mah-
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dollista, että kaksi kriteeristöä edellyttävät samasta asiasta keskenään ristiriitai-
sia vaatimuksia. On myös mahdollista, että standardien käyttötarkoitus tekee 
auditointien kohteesta ja laajuudesta niin erilaiset, että yhdistettävyys ei ole 
mahdollista tai ainakaan siinä ei ole järkeä.  

Viitekehyksien yhdistettävyyttäkin on tutkittu, kuten esimerkiksi CO-
BITin ja ISO/IEC 27001:n yhdistettävyys ja yhdistämisen hyödyt (Mataracioglu 
& Ozkan, 2011; Sheikhpour & Modiri, 2012; von Solms, B., 2005). Eri standar-
dien hallintakeinojen samankaltaisuutta on myös tutkittu. Nykänen ja Kärkkäi-
nen (2014) ovat tutkineet ISO/IEC 27001-standardin ja Katakri-viitekehyksen 
(kansallinen turvallisuuden auditointikriteeristö) samankaltaisuutta ja totesivat, 
että niissä on suurimmalta osin samat kontrollit mutta eri osa-alueiden alla. 
Tässä tutkimuksessa ei vertailtu hallintakeinoja tai kriteeristöjä sinänsä, mutta 
arvioimalla niiden yhdistettävyyttä voidaan myös arvioida varmennustöiden 
yhdistettävyyttä. Jos viitekehykset ja standardit, joiden mukaan varmennuksen 
kohteet ja kriteeristöt valitaan, ovat yhdistettävissä, on myös yhdistelmäaudi-
tointi kohteiden ja kriteeristöjen osalta todennäköisemmin yhdistettävissä. 

Eurooppalaisen turvallisuussertifioinnin viitekehyksen luomiseen suunna-
tussa projektissa vertailtiin sekä erilaisia kriteeristöjä että auditointimenetelmiä, 
mukaan lukien ISO/IEC 27001 -sertifiointiin liittyvien standardien ja ISAE 3000 
standardin osalta (Regener ym., 2018; Larikka, 2017). Tässä tutkimuksessa saa-
dut havainnot ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000-standardien yhdistettävyydestä 
ovat pääosin yhtenevät projektissa saatuihin havaintoihin. Poikkeuksena oli 
raporttien vaatimukset: EU-projektin työpaperin mukaan ISO/IEC 27007 sisäl-
tää raporttipohjan, mutta ISAE 3000 ei. Tässä tutkimuksessa havaittiin sekä 
ISO/IEC 27006 että ISAE 3000 asettavan vaatimukset raportille (liite 3), jonka 
perusteella raportti voidaan muodostaa.  

Hoyn ja Foleyn (2015) tutkimuksessa ISO 9001- ja ISO/IEC 27001 -
standardien mukaisten hallintajärjestelmien yhdistelmäauditoinneissa tunnis-
tettiin yhdistelmäauditoinneista saatavia hyötyjä ja niihin liittyviä riskejä. Tut-
kimuksessa havaittiin, että auditoitavien ja sisäisten auditoijien näkökulmasta 
yhdistelmäauditoinnilla voitiin pienentää kustannuksia ja toteuttaa auditointi 
tehokkaammin.  Ulkoisten auditoijien näkökulmasta tehokkuus nousi myös 
saavutettuna hyötynä, mutta lisäksi saatiin parempi kokonaiskuva hallintajär-
jestelmistä. Toisaalta tutkimuksessa havaittiin, että yhdistelmäauditoinnissa 
standardikohtaisia vaatimuksia voi jäädä huomioimatta ja auditoinnit jäävät 
ylimalkaisemmiksi, auditoijilla ei ole välttämättä osaamista eri standardeista ja 
auditointien laajuuden kasvaessa tehokkuus voi laskea. (Hoy & Foley, 2015). 

Tässä tutkimuksessa saadut havainnot yhdistelmäauditoinnin hyödyistä 
ovat tehokkuuden osalta samansuuntaisia, kuin Hoyn ja Foleyn (2015) tutki-
muksessa: yhdistämällä auditoinnit saadaan kustannussäästöjä ja ajankäyttö 
tehostuu. Riskien ja esteiden osalta tutkimuksissa ei puolestaan havaittu sa-
mansuuntaisia asioita. Yksi syy siihen voi olla, että tässä tutkimuksessa ei ollut 
riskien ja esteiden osalta yhtä tarkkaan määritettyjä kysymyksiä. 

Organisaatioiden tietoturvaansa tekemiä sijoituksia on tutkittu eri näkö-
kulmista kiitettävästi. Tunnetuimpia tutkimuksia aiheesta on Gordonin ja 
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Loebin (2002) tutkimus, jossa esitetään kaava sopivasta investoinnista tietotur-
vaan. Schatzin ja Bashrosuhin (2017) kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan 
todeta, että aihetta on tutkittu sen jälkeen eri näkökulmista. Shaon, Siposen ja 
Liun (2020) tutkimuksessa kävi ilmi, että investointiin liittyvän epävarmuuden 
takia on vaikea arvioida optimaalista tietoturvainvestointia ja että päätökseen 
vaikuttaa paitsi päätöksentekijän kyvykkyys, niin maine. He esittävät päätök-
senteon parantamiseksi muiden yritysten ratkaisujen hyödyntämistä. (Shao ym., 
2020). Tässä tutkimuksessa havaittiin, että organisaatiolle, joka haluaa tietotur-
van varmennuksen, voi olla kannattavaa hankkia yhdistelmävarmennus, koska 
se saattaa saada paremman tuoton hankinnalleen kuin jos se ostaa vain yhden 
tai kaksi erillistä varmennusta. Organisaatioiden tehdessä päätöstä investoin-
nista yhteen tai useampaan varmennukseen niiden kannattaa huomioida var-
mennuksen tunnettavuus, joka usein riippuu siitä, miten paljon muut organi-
saatiot käyttävät niitä. 

 Spanoksen ja Angeliksen (2016) sekä Alin ym. (2021) systemaattisen kir-
jallisuuskatsausten perusteella voidaan todeta, että positiivisilla tietoturvata-
pahtumilla on positiivinen vaikutus yritysten markkina-arvoon. Tässä tutki-
muksessa puolestaan havaittiin, että yksi peruste yhdistelmäauditoinnille on 
hankkia kilpailuetua markkinoilla. Kilpailuedulla tarkoitettiin kuitenkin 
enemmän tuotteen myymiseen liittyvää etua kuin osakkeen arvoa nostavaa 
etua, joten tuloksia ei voi suoraan verrata tutkimuksiin yrityksen markkina-
arvon noususta.  

Hsu, Wang ja Lu (2016) havaitsivat, että ISO/IEC 27001 -sertifikaatti ei itse 
asiassa välttämättä tuo taloudellista etua tai lisää markkina-arvoa. He arvioivat 
syiksi ensinnäkin sen, että ISO/IEC 27001 -standardi koetaan enemmän pakol-
liseksi kuin kilpailuetua tuovaksi ja toiseksi sen, että yritykset eivät toteuta sitä 
koko organisaation tasolla vaan esimerkiksi vain joissain liiketoiminnoissa. Tu-
losten yleistettävyyttä heikentää tutkimuksen pieni otos (n = 25). (Hsu ym., 
2016). Heidän tuloksensa on selkeästi ristiriidassa tämän tutkimuksen havainto-
jen kanssa. Yksi syy voi olla, että tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat pää-
osin henkilöitä, jotka tekevät ja siten myyvät varmennuksia, joten on todennä-
köisempää, että he myös ajattelevat varmennuksen tuovan taloudellista etua tai 
etulyöntiasemaa kilpailussa.  

6.3.2 Tutkimustulosten merkitys 

Tutkimuksessa havaittiin, että tietoturvan varmentamisen viitekehyksiä voi-
daan yhdistää ainakin osittain. Koska kyseessä oli tapaustutkimus, voidaan sen 
perusteella todeta vain ISO/IEC 27006- ja ISAE 3000-standardien mukaisten 
varmennusten olevan osin yhdistettävissä. Tulosten perusteella yhdistämisellä 
on mahdollista saada kustannus- ja markkinaetuja. Näistä näkökulmista katsot-
tuna tuloksilla on käytännönläheistä merkitystä: sekä varmennusten hankkijat 
että toimittajat voivat arvioida varmennusten yhdistettävyyttä ja yhdistämisen 
hyötyjä. Jos varmennusta hakevalla organisaatiolla on tarve useammalle var-
mennukselle, voivat he tulosten perusteella hankkia toimittajan, joka pystyy 
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molemmat tarjoamaan ja arvioimaan täyttääkö toimittaja vaatimukset. Toimit-
tajat pystyvät arvioimaan mitä heiltä vaaditaan yhdistetyn varmennuksen tuot-
tamiseen. 

Koska tutkimuksen aineisto oli suppea (kaksi standardia ja viisi haastatel-
tavaa) ja se analysoitiin teoriaohjaavasti, jää tutkimuksen teoreettinen merkitys 
vähäiseksi. Tutkimuksessa ei testattu mitään olemassa olevaa teoriaa tai luotu 
aineiston perusteella uutta teoriaa. Toisaalta tutkimuksessa kartoitettiin var-
mennukseen liittyviä ilmiöitä ja siten tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi 
tietoturvan varmentamisen teoreettiseen viitekehykseen liittyvässä jatkotutki-
muksessa. Tutkimuksen avulla voidaan myös tarkastella kriittisesti tietoturvan 
varmentamista ja ehdottaa parannuksia. Ohessa on tarkasteltu kriittisesti yhdis-
telmävarmennusten hyötyä tietoturvan osoittamisessa ja esitetään parannuseh-
dotuksia kritiikin perusteella.   

Johdannossa todettiin, että tietoturva-auditoinnit ovat kalliita ja työläitä, 
mutta ne eivät silti takaa, että tieto on turvassa (Duncan & Whittington, 2014; 
van der Aalst ym., 2011). Loogisena jatkumona sertifikaattikaan ei takaa, että 
tietoturva on kattavalla tasolla (Hsu, 2009). Näihin peilaten voisi olettaa, että jos 
auditointi on kallis ja työläs, niin kannattaa tehdä yhden hinnalla kaksi ja 
vaikkei sertifikaatti takaisikaan riittävää tietoturvan tasoa, niin kaksi varmen-
nusta takaisi riittävyyden paremmin kuin yksi. Tulosten perusteella ensimmäi-
nen oletus näyttäisikin pitävän paikkaansa, mutta toiseen oletukseen ei saatu 
vastauksia. Yksikään haastateltava ei nostanut yhdistelmävarmennuksen syyksi 
yksiselitteisesti sitä, että se osoittaisi tietoturvan tason paremmin kuin yksittäi-
nen varmennus. Voi olla, että haastateltavat ovat pitäneet sitä itsestäänselvyy-
tenä ja kilpailuedunkin on katsottu johtuvan siitä. Toisaalta kilpailuedun kat-
sottiin usein syntyvän erilaisten markkina-alueiden tarpeista.  

Edellisen kappaleen perusteella yhdistelmävarmennuksen käytettävyy-
teen tietoturvan tason osoittamiseksi tulisi suhtautua kriittisesti. Yksi syy tälle 
on mahdollisesti juuri yhdistettävyys: varmennukset ovat niin lähellä toisiaan, 
etteivät ne osoita mitään uutta tai erilaista suhteessa toisiinsa. Tällöin syyksi 
erilaisten varmennusten tekemiseen nousee esimerkiksi edellä mainitut mark-
kinoiden tarpeet. Varmennuksia hyödyntäville tahoille se, ettei varmennusvii-
tekehyksissä ole varmennuksen tason suhteen välttämättä merkittävää eroa, voi 
olla arvokasta tietoa. 

Tutkimuksessa ei tutkittu tarkkaan eri kriteeristöjen, kuten ISO/IEC 27001, 
COBIT, PCI-DSS, vaatimuksia, mutta aikaisemman tutkimuksen (esim. Susanto 
ym., 2011) perusteella huomattiin, että ne ovat samankaltaisia. Toisaalta niissä 
voi olla erojakin. Voidaan siis pohtia sitäkin, että tulisiko yhdistelmävarmen-
nuksia, joissa käytetään eri kriteeristöjä, hyödyntää enemmän tietoturvan tason 
parantamisessa ja tason osoittamisessa. Tämä voisi onnistua kriteeristöjen eroil-
la: jos ne ovat X-vaatimusten osalta yhteneviä, mutta Y- ja Z-vaatimusten osalta 
eroavia, niin yhdistelmällä voitaisiin saavuttaa vaatimustenmukaisuus XYZ-
vaatimusten kanssa pelkkien XY- tai XZ-vaatimusten sijaan. 

Tietoturvastandardien on kritisoitu keskittyvän liikaa yleismaallisten pro-
sessien olemassaoloon eikä niinkään prosessien sisältöön tai siihen, ovatko ne 
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todella parhaita käytäntöjä (Siponen, 2006; Siponen & Willison, 2009). Jos vaa-
timukset jäävät yleismaailmallisiksi ja niiden perustelut epävarmoiksi, niin hei-
jastuu se myös varmennukseen ja varmennusmenetelmiin. Jos vaatimukset oli-
sivat tarkoin kuvattuja, olisi niiden varmentamismenetelmätkin todennäköisesti 
yksiselitteisempiä. Varmentaminen voisi olla siten helpompaa ja menetelmien 
varmennusarvo parempi. Toisaalta yksityiskohtaisemmat vaatimukset ja tar-
kastusmenetelmät voisivat tehdä niiden yhdistämisestä hankalampaa. Yksityis-
kohtaiset vaatimukset ja varmennusmenetelmät voisivat siis tuottaa paremman 
tietoturvan tason ja paremman varmennuksen yhdistettävyyden kustannuksel-
la.  

6.3.3 Jatkotutkimusaiheita 

Edellisen alaluvun perusteella yksi jatkotutkimusaihe voisi olla tutkia sitä, mi-
ten yhdenmukaisuus standardin vaatimusten kanssa käytännössä heijastuu tie-
toturvan tasoon. Jatkona sille pitäisi tutkia miten yhdenmukaisuus kahden eri 
standardin kanssa heijastuu tietoturvan tason. Edelleen pitäisi tutkia miten au-
ditoinnit ja varmennukset vaikuttavat tietoturvan tasoon. Lopulta pitäisi vielä 
tutkia miten yhdenmukaisuus kahden standardin kanssa ja näiden varmenta-
minen erikseen ja yhdessä vaikuttaa tietoturvan tasoon. 

Tutkimuksessa saatiin aikaisemman tutkimuksen ja haastattelujen perus-
teella viitteitä siitä, että tietoturvakriteeristöt ovat samankaltaisia. Myös yhdis-
telmäauditoinnin hyödyn kannalta on olennaista käyttää riittävän yhdenmu-
kaisia kriteeristöjä, jotta yhdistämisestä on jotain hyötyä. Tietoturvakriteeristö-
jen samankaltaisuutta on tutkittukin, joten seuraava jatkotutkimus aihe voisi 
olla miten voitaisiin luoda uusi, kattava kriteeristö, joka saataisiin myös ylei-
seen käyttöön. 

Varmennettavan organisaation, siis asiakkaan, yhdistelmäauditoinnilla 
saavuttamaa markkinaetua voitaisiin tutkia määrällisin menetelmin. Esimerkik-
si voitaisiin verrata saako yritys A enemmän toimeksiantoja kuin yritys B tilan-
teessa, jossa A:lla on kaksi varmennusta, B:llä toinen niistä ja C:llä puolestaan 
toinen. Tutkimuksessa ei käynyt ilmi, että varmennusten toimittaja saisi yhdis-
telmäauditoinneilla markkinaetua suhteessa toimijoihin, jotka tarjoavat vain 
yhtä varmennusta. Ei myöskään käynyt suoraan ilmi, millaisia taloudellisia etu-
ja toimittaja saa yhdistelmäauditoinneista muuten, kuin että se voi laskuttaa 
yhdistelmästä enemmän kuin yksittäisestä. Vaatii tarkempaa tutkimista, saa-
vuttaako toimittaja henkilöstöresurssien käytön tehokkuudella taloudellista 
etua toteuttamalla yhdistelmäauditointeja, koska yhdistelmäauditointi sitoo 
myös sen henkilöstöresursseja vähemmän, kuin kaksi erillistä varmennusta. 
Tällöin toimittajan henkilöstö olisi käytettävissä useampaan toimeksiantoon.  

Lopuksi ja tärkeimpänä jatkotutkimusaiheena olisi toteuttaa yhdistelmä-
auditointi toimintatutkimuksena oikeassa ympäristössä. Tällöin saataisiin pa-
rempi varmuus toimeksiantojen yhdistettävyydestä käytännössä ja mitä toi-
menpiteitä se vaatisi.  
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6.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. 
Usein puhutaan tutkimuksen reliabiliteetista eli tulosten toistettavuudesta ja 
validiteetista eli menetelmien soveltuvuudesta tutkimukseen. (Hirsjärvi ym., 
1997, s. 231; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 120–121). Toisaalta näiden soveltuvuus 
laadulliseen tutkimukseen on kyseenalaistettu. (Hirsjärvi ym., 1997, s. 232; Nob-
le & Smith, 2015; Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 121). Tämän tutkimuksen luotetta-
vuutta arvioidessa on käytetty Tuomen ja Sarajärven (2018, s. 123–124) esittämiä 
näkökulmia luotettavuuden arviointiin. Lisäksi on pyritty kuvaamaan tutki-
muksen toteutus mahdollisimman tarkkaan, minkä voidaan katsoa parantavan 
laadullisen tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym., 1997, s. 232). 

Tutkimuksen kohteena oli erilaisten tietoturva-auditointien yhdistettävyys 
ja syyt sille. Siihen nähden aineisto vastasi tutkimuksen kohdetta: aineistona 
käytettävät standardit ovat sovellettavissa tietoturva-auditointeihin ja haastatel-
lut henkilöt olivat standardien tai tietoturva-auditointien asiantuntijoita. Toi-
saalta aihetta ja tutkimuskysymyksiä olisi voinut rajata tarkemminkin: esimer-
kiksi käsittelemään vain menetelmien eettisiä ohjeistuksia, auditointien toteu-
tusta tai käytettäviä kriteeristöjä.   

Aineiston keruu vastasi myös tutkimuksen kohdetta. Standardit olivat 
selkeitä dokumenttilähteitä tutkimusta varten. Toisaalta osaan tutkimuskysy-
myksiä vastaus oli saatavilla vain haastattelemalla aihetta tuntevia asiantunti-
joita. Etäyhteydellä suoritettu haastattelu ei ollut välttämättä yhtä hyvä kuin 
läsnä suoritettu haastattelu, koska osa viestinnässä saattaa jäädä pimentoon. 
Käytettävissä oli kuitenkin videokuvaa, jolloin päästiin hyvin lähelle läsnäoloa. 
Lisäksi videohaastattelu oli helppo tallentaa, jolloin yhtä lukuun ottamatta 
haastatteluaineisto oli sellaisenaan käytettävissä. Haastatteluissa on riski, että 
kysymykset ovat epäselviä tai johdattelevia. Tätä ongelmaa pyrittiin välttämään 
kysymällä etukäteen valmisteltuja avoimia kysymyksiä. Kysymyksiin pyydet-
tiin kommentit tutkimukseen perehtyneeltä henkilöltä ennen ensimmäistä haas-
tattelua ja ensimmäisen haastattelun jälkeenkin niitä vielä parannettiin.  

Tutkimuksen tiedonantajien eli haastateltavien määrä ja taustat olisivat 
voineet olla luotettavuuden kannalta parempiakin. Pieni otoskoko (n = 5) ei 
puolla tulosten yleistettävyyttä. Toisaalta tutkimuksessa käytettyjen standar-
dien mukaisten tietoturva-auditointien asiantuntijoita on Suomessa vähän, joh-
tuen tutkimuksessakin selvinneestä, toimittajaorganisaatiolle asetettavasta vaa-
timuksesta olla akkreditoitu sertifiointielin ja tilintarkastusyhteisö. Tämä on-
gelma liittyy myös haastateltavien taustoihin, eli siihen, että neljä viidestä haas-
tateltavasta oli samasta yrityksestä ja työskennelleet toistensa kanssa. Näin ol-
len voi olla, että heidän näkökulmansa on yksipuolinen. Toisaalta tutkimuksen 
tuloksissa ilmeni eroja henkilöiden vastauksissa, jolloin tulokset puoltavat sitä, 
että yhteinen nimittäjä eli sama työnantaja ei vaikuttanut haastateltavien sovel-
tuvuuteen tietolähteinä liikaa.  
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Myös tutkijan ja tiedonantajien suhde saattoi vaikuttaa tutkimuksen luo-
tettavuuteen. Tutkija työskenteli samassa yrityksessä neljän tiedonantajan kans-
sa ja tunsi heidät entuudestaan. Haastattelujen aikaan yksi tiedonantajista oli 
vielä samassa yrityksessä töissä. Tuttuus on toisaalta voinut vaikuttaa myös 
positiivisesti esimerkiksi siihen, että tiedonantajat ovat luottaneet tutkijaan ja 
vastanneet laajemmin ja yksityiskohtaisemmin.  

Tutkimuksen kestolla ei ole suurta vaikutusta tutkimuksen luotettavuu-
teen standardien osalta, koska niiden sisältö pysyy useamman vuoden samana. 
Haastattelujen kannalta tilanne on siinä mielessä eri, että niiden vertailtavuus 
voi heiketä, jos niiden välillä on pitkä aika. Sen takia haastattelut suoritettiin 
yhden viikon sisällä, jolloin haastattelutilanteet ja -kysymykset olivat mahdolli-
simman samankaltaisia.  

Analyysivaiheen luotettavuutta lisää soveltuvien menetelmien käyttö. 
Analyysi toteutettiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin teemoittelemalla ai-
neisto teoriaohjaavasti. Tutkimusraportin luotettavuutta lisää yksityiskohtainen 
ja tarkka kuvaus käytetyistä menetelmistä ja tutkimuksen eri vaiheiden toteu-
tuksesta.  

Perinteisemmin validiteetin näkökulmasta voidaan pohtia sitä, oliko ta-
paustutkimus paras strategia tietoturva-auditointien yhdistettävyyden tutkimi-
seen. Toimintatutkimus, jossa olisi tutkittu toteutettavaa yhdistelmäauditointia, 
olisi voinut olla parempi valinta. Tutkimusta tehdessä ei kuitenkaan ollut mah-
dollisuutta osallistua tällaiseen auditointiin ja vaikka olisikin, siitä saatuja tieto-
ja ei välttämättä olisi voinut käyttää kohdeorganisaatiosta riippuen. Sen takia 
tutkimusta pyrittiin lähestymään valituilla menetelmillä ja siten saada tietoa 
yhdistelmäauditoinnin toteutettavuudesta. Tämän tutkimuksen tuloksia voitai-
siin siten käyttää jatkotutkimuksessa, joka toteutettaisiin toimintatutkimuksena. 

  Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin edistämään myös aineistotriangu-
laatiolla, eli käyttämällä erilaisia aineistoja (dokumentit ja haastattelut) tutki-
musongelman ratkaisemiseksi.  
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LIITE 1 HAASTATELTAVAT 

Haastateltavan 
tunniste 

Kokemus tieto-
turva-alalta 

Kokemus ISO 27001- ja ISA 
E 3000 -standardeista, kuten toimeksiantojen määrä, rooli 
niissä ja tehtävä 

Kokemus yhdistelmäaudi-
toinneista 

Alan sertifi-
kaatit ja/tai 
pätevyydet 

1 Työskennellyt 
noin 5 vuotta 

Toiminut pääauditoijana ja avustavana auditoijana 
molempien standardien mukaisissa toimeksiannois-
sa. 

Ollut mukana kahdessa 
standardeja yhdistelevässä 
auditoinnissa.  

ISO 27001 
Lead Audi-
tor 
 

2 Työskennellyt 
alalla noin 20 
vuotta 

Työskennellyt ISO 27001 -standardin ja sitä edeltä-
vän BS 17799-2 -standardin soveltamisessa tietotur-
van hallintajärjestelmien kehityksessä ja kartoittanut 
ISO 27001 ja ISAE 3000 -standardien eroavaisuuksia.  

  

3 N. 15 vuoden 
työkokemus 
tietoturvasta. 

Toiminut n. 10 vuotta ISAE 3000 -standardin parissa, 
lisäksi kehittänyt hallintajärjestelmiä ISO 27001 -
standardin mukaisesti ja ollut noin viidessä audi-
toinnissa mukana.  

Toiminut projekteissa, 
joissa on tuotettu sekä ISO 
27001 -sertifiointi, että 
ISAE 3000 raportti.  

ISO 27001 
lead audi-
tor, ISAE 
3000 -
koulutuksia.  

4 N. 8,5 vuotta. 7 vuotta työskennellyt ISAE 3000 standardin parissa, 
2,5 vuotta ISO 27001 -standardin. Toiminut sekä pro-
jektipäällikkönä, että tiiminvetäjänä auditoinneissa. 

Kokemusta kolmesta yh-
distelmäauditoinnista.  

CISA, ISO 
27001 Lead 
auditor, 
ISAE 3000 -
koulutuksia.  

5 N. 7 vuotta.  Kokemusta n. 20 ISAE -varmennustoimeksiannosta 
ja n. 15 ISO 27001 -sertifiointitoimeksiantoa. Sekä 
projektinjohtajana, asiantuntijana että lead auditori-
na.  

On ollut yhdistelmäaudi-
toinneissa.  

CISA, ISO 
27001 Lead 
auditor.  



 

LIITE 2 HAASTATTELULOMAKE 

Tutkimuksen aihe 

Tutkimuksen aiheena on selvittää, onko mahdollista toteuttaa yhdistelmäauditointi ISO/IEC 

27006- ja ISO/IEC 27007-standardien sekä ISAE 3000 -standardin mukaisesti. Ensimmäisenä 

tavoitteena on selvittää ovatko vaatimukset ja ohjeet riittävän yhdenmukaiset, jotta niiden 

perusteella voitaisiin suorittaa yhdistelmäauditointi. Toisena tavoitteena on selvittää syitä, 

miksi tällainen yhdistelmäauditointi tehtäisiin tai jätettäisiin tekemättä. 

Haastattelun aihe 

Haastattelun tavoitteena on selvittää asiantuntijoiden arvioon perustuen yhdistelmäauditoin-

nin toteutettavuutta ja syitä sen toteuttamiselle.  

Taustakysymykset: 

1. Haastateltavan kokemus 

a. Kokemus tietoturva-alalta yleisesti 

b. Kokemus ISO27001- ja/tai ISAE 3000 -toimeksiannoista, kuten toimeksiantojen 

määrä, rooli ja tehtävä.  

c. Kokemus yhdistelmäauditoinneista 

d. Alan sertifikaatit ja/tai pätevyydet 

2. Saako haastattelun nauhoittaa 

Kysymykset 

1. Osaatko sanoa, onko olemassa rajoitteita, jotka estäisivät yhdistelmäauditoinnin näi-

den standardien mukaisesti? 

2. Mitä sinun mielestäsi standardien mukaisten auditointien tai varmennusten kohteena 

tyypillisesti on, eli mitä auditoidaan? 

3. Voidaanko jommankumman viitekehyksen puitteissa asettaa vaatimuksia tarkastuksen 

kohteelle?  

4. Entä mikä on auditointien tai varmennusten tavoite toisaalta ISO/IEC-viitekehyksen ja 

toisaalta ISAE:n mukaan toimittaessa? 

5. Miten tarkastusten laajuus määritellään tai rajataan? 

6. Ovatko kohteet, laajuudet ja tavoitteet yhdistettävissä? 

7. (Millaisia tarkastusprojektit ovat?) 

8. (Kuka niissä toimii tai on toiminut tilaajana ja kuka taas toimittajana?) 

9. Millainen aikataulu projekteissa on ja onko niissä eroa? 

10. Onko projekteissa mukana olevilla henkilöillä jotain pätevyysvaatimuksia?  

11. Voidaanko raportointia yhdistää? 

12. Ovatko projektit kokonaisuuksina mielestäsi yhdistettävissä? 

13. Jos ovat, niin onko näkemyksesi mukaan tilaajalla ja/tai toimittajalla vaikutusta yhdis-

telmäauditoinnin onnistumiseen ja millä tavoin? 

14. Tarkastuksen kohde huomioiden, millaisia informaatiolähteitä ja todistusaineistoja 

standardin mukaan voidaan käyttää? Eroavatko ne standardeittain? Miten?  

15. Miten informaatiota ja todistusaineistoa voidaan kerätä? 
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16. Miten varmistetaan tiedon oikeellisuus, sopivuus ja riittävyys todistusaineistoksi? 

17. ISO/IEC 27006 määrittää sertifiointikriteeristöksi ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27007 ei suo-

ranaisesti määritä ja ISAE 3000 määrittää, että pitää olla soveltuva. Mitä kriteeristöjä 

voidaan mielestäsi käyttää ja voidaanko ne yhdistää? 

18. Mahdollistaako standardien sisältö yhdistelmäauditoinnin sinun mielestäsi? 

19. Aiheuttaisiko yhdistelmäauditointi tarkastuksen suorittajille ja tarkastukselle jotain eri-

tyisiä vaatimuksia? Millaisia? 

20. Miksi sinun mielestäsi tällainen yhdistelmäauditointi tehtäisiin tai jätettäisiin tekemät-

tä? 

21. Mitä hyötyjä ja mahdollisuuksia yhdistelmäauditointiin liittyy? 

22. Mitä haittoja tai riskejä yhdistelmäauditointiin liittyy? 

23. Ketkä voisivat hyötyä yhdistelmäauditoinnista ja miten? 
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LIITE 3 RAPORTTIEN SISÄLTÖ 

ISO/IEC 27006 ISAE 3000 

1. Sertifiointielimen tunnistamiseen 
vaadittavat tiedot 

2. Asiakkaan ja tämän edustajan nimi 
ja osoite 

3. Auditoinnin tyyppi 
4. Auditointikriteeristö 
5. Auditoinnin tavoitteet 
6. Auditoinnin soveltamisala 
7. Poikkeamat auditointisuunnitel-

masta sekä perustelut niille 
8. Auditointiohjelmaan vaikuttavat 

merkittävät asiat 
9. Pääauditoijan, auditointiryhmän jä-

senten sekä muiden asiaankuulu-
vien henkilöiden tunnistetiedot 

10. Auditointitoimintojen ajankohdat ja 
paikat 

11. Auditointihavainnot, viittaukset to-
distusaineistoon ja johtopäätökset 

12. Asiakkaan hallintajärjestelmässä ta-
pahtuneet merkittävät muutokset 
edellisen auditoinnin jälkeen 

13. Ratkaisemattomat asiat, jos sellaisia 
on 

14. Tieto siitä, onko kyseessä yhdistetty 
auditointi, yhdistelmäauditointi tai 
yhteisauditointi 

15. Vastuuvapauslauseke 
16. Auditointiryhmän suositus 
17. Asiakas hallinnoi tehokkaasti serti-

fiointidokumentteja ja merkintöjä, 
jos sovellettavissa 

18. Aikaisemmin tunnistettujen poik-
keamien korjaavien toimien tehok-
kuuden todentaminen, jos sovellet-
tavissa 

19. Lausunto siitä, onko hallintajärjes-
telmä yhdenmukainen ja tehokas 

20. Johtopäätös sertifioinnin laajuuden 
asianmukaisuudesta 

21. Vahvistus siitä, että auditointita-
voitteet ovat täyttyneet 

1. Otsikko, josta käy ilmi, että kyseessä 
riippumaton varmennusraportti 

2. Vastaanottaja 
3. Kuvaus ammatinharjoittajan saa-

masta varmennuksen tasosta, asiaa 
koskevasta tiedosta ja tarkastelta-
vana olevasta asiasta 

4. Sovellettava kriteeristö 
5. Kuvaus merkittävistä rajoitteista 

koskien tarkasteltavana olevan asi-
an mittaamista tai arviointia suh-
teessa kriteeristöön, jos sovelletta-
vissa 

6. Jos sovellettava kriteeristö on tar-
koitettu vain tiettyyn tarkoitukseen, 
on siitä mainittava 

7. Vastuullisen tahon ja mittaajan tai 
arvioitsijan tunnistus, heidän vas-
tuunsa ja ammatinharjoittajan vas-
tuut 

8. Lausunto, että toimeksianto suori-
tettiin yhdenmukaisesti ISAE:n 
kanssa 

9. Lausunto, että ammatinharjoittaja 
kuuluu yritykseen, joka soveltaa 
vaadittavia laatuvaatimuksia 

10. Lausunto, että ammatinharjoittaja 
noudattaa riippumattomuussääntö-
jä 

11. Tiivistelmä tehdystä työstä, johon 
ammatinharjoittajan johtopäätös pe-
rustuu 

12. Ammatinharjoittajan johtopäätös 
13. Ammatinharjoittajan allekirjoitus 
14. Varmennusraportin päiväys 
15. Toimivalta-alue, jossa ammatinhar-

joittaja harjoittaa ammattiaan.  
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