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Euroopan ylimmät 
tarkastuselimet laativat 
koosteen kyberturvallisuutta 
koskevasta tarkastustyöstään 
Kyberrikollisuuden ja -hyökkäysten uhkataso on viime vuosina noussut, minkä seurauksena 
tarkastajat eri puolilla Euroopan unionia ovat kiinnittäneet aiempaa enemmän huomiota 
kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien häiriönsietokykyyn. EU:n 
ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea on tänään julkaissut kyberturvallisuutta koskevan 
tarkastuskoosteen, jossa luodaan yleiskuva ylimpien tarkastuselinten alalla suorittamaan 
tarkastustyöhön.  

Kyberhäiriöt voivat olla tahallisia tai tahattomia, ja ne voivat ilmetä esimerkiksi seuraavissa 
muodoissa: tietojen julkaiseminen vahingossa, yrityksiin ja kriittiseen infrastruktuuriin 
kohdistuvat hyökkäykset, henkilötietojen varastaminen, sekaantuminen demokraattisiin 
prosesseihin (esimerkiksi vaaleihin) ja yleiset disinformaatiokampanjat, joilla pyritään 
vaikuttamaan julkiseen keskusteluun. Kyberturvallisuus oli kriittinen kysymys yhteiskunnissamme 
jo ennen covid-19-pandemian puhkeamista. Pandemian seuraukset kuitenkin pahentavat 
edessämme olevia kyberuhkia entisestään. Useat yritystoiminnot ja julkiset palvelut ovat 
siirtyneet varsinaisista toimistotiloista etätyömuotoon, ja samalla valeuutiset ja salaliittoteoriat 
ovat levinneet enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien suojaamisesta kyberhyökkäyksiltä 
on siten tullut yhä suurempi strateginen haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Kyse ei ole enää siitä, 
tapahtuuko kyberhyökkäyksiä, vaan miten ja milloin niitä tapahtuu. Tämä koskettaa meitä 
kaikkia: yksilöitä, yrityksiä ja viranomaisia.  

https://www.eca.europa.eu/sites/cc/fi/Pages/ccdefault.aspx
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“Covid-19-kriisi on testannut yhteiskuntiemme taloudellista ja sosiaalista rakennetta. Kun otetaan 
huomioon riippuvuutemme tietotekniikasta, jonkinlainen kyberkriisi voi hyvinkin osoittautua 
seuraavaksi pandemiaksi“, toteaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-
Heiner Lehne. “Digitaaliseen riippumattomuuteen pyrkiminen ja kyberuhkien ja ulkoisen 
disinformaation aiheuttamien haasteiden kohtaaminen tulee epäilemättä jatkossakin pysymään 
poliittisella asialistalla ja olemaan osa jokapäiväistä elämäämme seuraavalla vuosikymmenellä. 
Siksi on olennaisen tärkeää jakaa tietoa kyberturvallisuutta koskevista tarkastushavainnoista, 
joita EU:n eri jäsenvaltioissa on viime aikoina tehty.” 

EU:n ylimmät tarkastuselimet ovatkin viime aikoina suunnanneet tarkastustyötään 
kyberturvallisuuteen. Ne ovat keskittyneet erityisesti tietosuojaan, järjestelmien valmiuksiin 
kyberhyökkäysten varalta sekä olennaisten liikelaitosten järjestelmien suojaamiseen. Samaan 
aikaan EU:n tavoitteena on tulla maailman turvallisimmaksi digitaaliseksi ympäristöksi. Euroopan 
komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovatkin esitelleet 
äskettäin uuden EU:n kyberturvallisuusstrategian, jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan 
kollektiivista kykyä selviytyä kyberuhkista. 

Tänään julkaistava tarkastuskooste sisältää taustatietoa kyberturvallisuudesta, keskeisistä 
strategisista aloitteista sekä asiaan liittyvistä säädöksistä EU:ssa. Lisäksi siinä kuvataan 
merkittävimpiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kohtaamia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi EU:n 
yksittäisten kansalaisten oikeuksiin kohdistuvat uhat, joita aiheutuu henkilöstötietojen 
väärinkäytöstä sekä riski siitä, että instituutiot eivät kyberhyökkäysten seurauksena kykene 
huolehtimaan olennaisista julkisista palveluista tai niiden toimintakyky rajoittuu. 

Tarkastuskooste perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja seuraavien 12 
EU-jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten toimittamien tarkastusten tuloksiin: Alankomaat, 
Irlanti, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Suomi, Tanska, Unkari ja Viro.  

 

Taustatietoja 

Tämä tarkastuskooste on tulosta yhteistyöstä, jota EU:n ja sen jäsenvaltioiden ylimmät 
tarkastuselimet ovat tehneet EU-yhteyskomiteassa. Aiheesta kiinnostuneet voivat käyttää sitä 
tietolähteenä kyseiseltä tärkeältä politiikanalalta. Tarkastuskooste on tällä hetkellä saatavilla 
EU:n yhteyskomitean verkkosivulla englanniksi. Muilla EU:n kielillä julkaistavat versiot tulevat 
saataville myöhemmin.  

Kyseessä on järjestyksessä kolmas yhteyskomitean tarkastuskooste. Ensimmäinen 
tarkastuskooste, jossa käsiteltiin nuorisotyöllisyyttä ja nuorten integroitumista työmarkkinoille, 
julkaistiin kesäkuussa 2018. Toinen tarkastuskooste, jonka aiheena oli kansanterveys EU:n 
jäsenvaltioissa, julkaistiin joulukuussa 2019. 

Yhteyskomitea on itsenäinen, riippumaton ja epäpoliittinen elin, jossa kokoontuvat Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten 
pääjohtajat. Yhteyskomitea tarjoaa keskustelufoorumin, jossa käsitellään EU:hun liittyviä yhteistä 
etua koskevia kysymyksiä. Yhteyskomitea vahvistaa jäsentensä välistä vuoropuhelua ja 
yhteistyötä ja edistää näin EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin liittyvän ulkoisen tarkastuksen 
vaikuttavuutta ja riippumattomuutta. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/fi/Pages/Compendiums.aspx
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/NewsItem.aspx?nid=10450
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium%20public%20health/CC_AUDIT_COMPENDIUM_PUBLIC_HEALTH_FI.pdf
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