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Alkusanat 
Hyvä lukija 

Digitalisaatio ja tietotekniikan lisääntyvä käyttö jokapäiväisen elämämme 
kaikilla osa-alueilla avaavat uusien mahdollisuuksien maailman. Yksilöiden, yritysten ja 
viranomaisten riski joutua kyberrikoksen tai kyberhyökkäyksen kohteeksi on 
puolestaan kasvanut, samoin kuin tällaisten rikosten yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
vaikutukset.  

Kyberturvallisuus kuuluu EU:ssa jäsenvaltioiden toimivaltaan. EU:n tehtävänä on luoda 
yhteinen sääntelykehys EU:n sisämarkkinoilla ja edellytykset sille, että jäsenvaltiot 
voivat tehdä yhteistyötä toisiinsa luottaen.  

Kyberturvallisuudesta ja digitaalisesta autonomiasta on tullut strategisesti tärkeä aihe 
EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Kyberturvallisuuden hallintaan liittyviä puutteita ilmenee 
edelleen julkisella ja yksityisellä sektorilla kaikissa jäsenvaltioissa, tosin eri tasoisina. 
Tämä heikentää kykyämme rajoittaa kyberhyökkäyksiä ja tarvittaessa reagoida niihin. 
Disinformaatio, joka organisoidaan usein EU:n ulkopuolelta, lisääntyy, kuten tämän 
vuoden covid-19-pandemian aikana on jälleen kerran nähty. Se uhkaa yhteiskuntien 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kansalaisten luottamusta demokraattisiin 
järjestelmiimme, mitä emme voi jättää huomiotta.  

Euroopan ylimmille tarkastuselimille esitetty kysely osoitti vuonna 2018, että siihen 
mennessä noin puolet niistä ei ollut tehnyt kyberturvallisuutta koskevia tarkastuksia. 
Myöhemmin ylimmät tarkastuselimet ovat tehostaneet kyberturvallisuuteen 
kohdistuvaa tarkastustyötään keskittyen erityisesti tietosuojaan, järjestelmien kykyyn 
torjua kyberhyökkäyksiä ja olennaisiin yleishyödyllisiin palveluihin liittyvien 
järjestelmien suojaamiseen. On ymmärrettävää, että kaikkia näitä tarkastuksia ei voida 
julkistaa, koska osa niistä voi koskea arkaluonteisia (kansallista turvallisuutta koskevia) 
tietoja.  

Tänä vuonna covid-19-kriisi on koetellut yhteiskuntiemme taloudellista ja sosiaalista 
kudosta. Kun otetaan huomioon riippuvuutemme tietotekniikasta, jonkinlainen 
kyberkriisi voi hyvinkin osoittautua seuraavaksi pandemiaksi. Meidän on oltava 
valmiina ja parannettava kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien 
sietokykyä kyberhyökkäyksiä vastaan. 
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Toivomme, että tässä koosteessa esitetty yleiskuva lisää julkisten tarkastajien 
kiinnostusta tähän kriittiseen alaan kaikkialla unionissa. 

 

Klaus-Heiner Lehne 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
presidentti 

Yhteyskomitean puheenjohtaja 
ja hankkeen vetäjä 
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Tiivistelmä 
I Kyberturvallisuudesta ja digitaalisesta autonomiasta on tullut strategisesti tärkeä 
aihe EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja uhkatason noustessa on tehostettava pyrkimyksiä 
suojata kriittisiä tietojärjestelmiä ja digitaalisia infrastruktuureja kyberhyökkäyksiltä. 
Kyberturvallisuus koskee yleishyödyllisten sekä puolustus- tai 
terveydenhuoltojärjestelmien lisäksi myös henkilötietojen, liiketoimintamallien ja 
henkisen omaisuuden suojaamista. Kyberturvallisuus on viime kädessä 
demokraattisten yhteiskuntien, eurooppalaisten riippumattomuuden ja yhteisen 
elämäntavan suojelua.  

II Yhteyskomitean kolmannen tarkastuskoosteen ensimmäisessä osassa selitetään, 
mitä kyberturvallisuudella tarkoitetaan. Siinä kuvataan, millainen haaste 
kyberturvallisuus on viranomaisille, yrityksille ja yksilöille, ja korostetaan uutta 
disinformaatioilmiötä, joka on kasvava uhka yhteiskuntien ja demokraattisten 
järjestelmien sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Siinä kerrotaan myös EU:n 
toimivallasta ja toimijoista kyberturvallisuuden alalla, sen strategiasta ja 
lainsäädännöstä sekä tällä alalla saatavilla olevasta EU:n rahoituksesta. 

III Tarkastuskoosteen toisessa osassa esitetään yhteenveto 12 jäsenvaltion ylimmän 
tarkastuselimen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemien valittujen 
tarkastusten tuloksista, jotka on julkaistu vuosina 2014–2020. Näissä tarkastuksissa 
käsiteltiin tärkeitä kyberturvallisuuden osa-alueita, kuten yksityisten tietojen 
suojaamista, kansallisten datakeskusten eheyttä, yleishyödyllisten laitosten 
turvallisuutta sekä kansallisten kyberturvallisuusstrategioiden täytäntöönpanoa 
laajemmassa merkityksessä. 

IV Koosteen kolmas osa sisältää yksityiskohtaiset tietosivut valituista tarkastuksista 
sekä tietoja muista ylimpien tarkastuselinten julkaisemista kyberturvallisuuteen 
liittyvistä tarkastuksista. 
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Mitä on kyberturvallisuus? 

1 Kyberturvallisuudesta ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tässä 
asiakirjassa kyberturvallisuudella tarkoitetaan toimia, joita tarvitaan verkko- ja 
tietojärjestelmien, niiden käyttäjien ja muiden henkilöiden suojaamiseksi 
kyberuhilta. Kyberturvallisuus kattaa kyberhäiriöiden ehkäisemisen ja havaitsemisen 
sekä häiriöihin reagoimisen ja niistä palautumisen. Tapaukset voivat olla tahallisia tai 
tahattomia ja vaihdella tahattomasta tietojen paljastamisesta yrityksiin ja kriittiseen 
infrastruktuuriin kohdistuviin hyökkäyksiin, henkilötietojen varastamiseen tai jopa 
demokraattisiin prosesseihin puuttumiseen, vaalien häirintään tai yleisiin 
disinformaatiokampanjoihin julkiseen keskusteluun vaikuttamiseksi.  

Kyberturvallisuus vaikuttaa kaikkien EU:n kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään  

2 Kyberturvallisuus vaikuttaa kaikkien EU:n kansalaisten jokapäiväiseen elämään aina, 
kun he käyttävät henkilökohtaisia tietotekniikkalaitteita, kuten älypuhelimia, 
langattomia lähiverkkoja, sosiaalista mediaa tai sähköisiä pankkipalveluja. Vuonna 
2020 ei ole enää kyse siitä, tapahtuuko kyberhyökkäyksiä, vaan enemmän kuin koskaan 
siitä, miten ja milloin niitä tapahtuu. Tämä koskee meitä kaikkia: yksityishenkilöitä, 
yrityksiä ja viranomaisia. Kuvassa 1 havainnollistetaan, miten EU vahvistaa 
kyberturvallisuutta ja on luonut puitteet kansalaisten päivittäisen sähköisen toiminnan 
suojelemiseksi kyberhyökkäyksiltä. Kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten 
infrastruktuurien suojaamisesta kyberhyökkäyksiltä on tullut strateginen haaste. 
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Kuva 1 – EU vahvistaa kyberturvallisuutta EU:n kansalaisten 
jokapäiväisessä elämässä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, kuvakkeet Pixel perfect, www.flaticon.com. 

Kyberturvallisuusuhkia on lukuisia eri tyyppejä 

3 Yhteiskunnan kyberturvallisuusuhkien lukuisat eri tyypit voidaan luokitella sen 
mukaan, mikä on niiden vaikutus tietoihin – paljastaminen, muuttaminen, 
tuhoaminen tai käytön estäminen – tai mitä keskeisiä tietoturvaperiaatteita ne 
rikkovat (ks. kaavio 1).  

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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Kaavio 1 – Uhkatyypit ja niiden kohteena olevat tietoturvaperiaatteet 

 
Lukko = ei vaikuta turvallisuuteen; huutomerkki = turvallisuus uhattuna  

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan parlamentin tutkimuksen1 perusteella. 

4 Aina kun laite on verkossa tai yhdistettynä muihin laitteisiin, kyberturvallisuuteen 
kohdistuva ”hyökkäyspinta” kasvaa. Esineiden internetin, pilvipalveluiden, massadatan 
ja teollisuuden digitalisoinnin eksponentiaaliseen kasvuun liittyy kasvava altistuminen 
haavoittuvuuksille, minkä seurauksena hyökkääjät voivat kohdentaa toimensa yhä 
suurempaan määrään uhreja. Hyökkäystyyppien kirjo on laaja, ja ne kehittyvät 
jatkuvasti, joten kehityksen tahdissa on vaikea pysyä mukana2. Laatikossa 1 annetaan 
esimerkkejä mahdollisista kyberhyökkäyksistä. 

                                                       
1 Euroopan parlamentti, Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the 

Threats and Policy Responses, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa 
varten tehty tutkimus, syyskuu 2015. 

2 ENISA, ENISA Threat Landscape Report 2017, 18. tammikuuta 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
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Laatikko 1 

Kyberhyökkäysten tyypit 
Haittaohjelman tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa laitteille tai verkoille. Se voi 
sisältää viruksia, Troijan hevosia, kiristyshaittaohjelmia, matoja tai mainos- ja 
vakoiluohjelmia (esimerkiksi NotPetya). 

Kiristyshaittaohjelma salaa tietoja estäen käyttäjiä pääsemästä käsiksi 
tiedostoihinsa, kunnes lunnaat on maksettu (yleensä kryptorahana) tai tietty toimi 
on suoritettu. Europolin mukaan kiristyshaittaohjelmilla tehdyt hyökkäykset ovat 
kautta linjan yleisimpiä, ja kiristyshaittaohjelmien tyyppien määrä on kasvanut 
räjähdysmäisesti viime vuosina (esimerkiksi Wannacry3). 

Hajautettuun palvelunestoon liittyvät hyökkäykset, jotka estävät palveluiden tai 
resurssien saatavilla olon, kun niihin syötetään enemmän pyyntöjä kuin ne 
pystyvät hallitsemaan, ovat niin ikään kasvussa siten, että kolmasosa 
organisaatioista kohtasi tämäntyyppisiä hyökkäyksiä vuonna 20174. 

Verkkopohjaiset hyökkäykset ovat houkutteleva toimintatapa, jossa uhkatoimijat 
voivat harhauttaa uhreja käyttämällä verkkojärjestelmiä ja -palveluja 
uhkavektorina. Tämä kattaa laajan hyökkäyspinnan, esimerkiksi haitallisten 
URL-osoitteiden tai haitallisten komentosarjojen helpottamisen käyttäjän tai uhrin 
ohjaamiseksi halutulle verkkosivustolle tai haitallisen sisällön lataamiseen 
(watering hole -hyökkäykset, drive by -hyökkäykset) ja haitallisen koodin 
lisäämisen lailliselle mutta turvallisuudeltaan vaarantuneelle verkkosivustolle 
tietojen varastamiseksi (esimerkiksi formjacking) taloudellisen hyödyn tavoittelua 
tai tietovarkautta varten5. 

Käyttäjiä voidaan manipuloida toteuttamaan tietty toimi tahtomattaan tai 
paljastamaan luottamuksellisia tietoja. Tällaista käyttäjän manipulointia 
saatetaan käyttää tietovarkauksiin tai kybervakoiluun. Toiminnassa käytetään 
erilaisia keinoja, mutta yleisenä menetelmänä on verkkourkinta, jossa 
luotettavista lähteistä tulevilta vaikuttavat sähköpostit huijaavat käyttäjiä 
paljastamaan tietoja tai napsauttamaan linkkejä, jotka lataavat laitteisiin 
haittaohjelmia. Yli puolet jäsenvaltioista raportoi tällaisia verkkohyökkäyksiä 
koskevista tutkintatoimista6. 

Uhkatyypeistä kenties kaikkein vahingollisimpia ovat edistyneet pitkäkestoiset 
uhat (APT). Näiden uhkien takana ovat toimintansa pitkälle kehittäneet tekijät, 
jotka harjoittavat pitkän aikavälin seurantaa ja tietojen varastamista ja joiden 
päämäärät ovat joskus tuhoisia. Tavoitteena on harjoittaa toimintaa 
mahdollisimman pitkään jäämättä kiinni. Edistyneet pitkäkestoiset uhat liittyvät 
usein valtioihin, ja ne on kohdennettu erityisesti herkille aloille, kuten 
teknologiaan, puolustukseen ja kriittiseen infrastruktuuriin. Tämäntyyppisen 
kybervakoilun sanotaan muodostavan vähintään neljäsosan kaikista 
kyberhäiriöistä7. 
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Kyberhyökkäysten taloudellinen vaikutus on merkittävä 

5 Kyberhyökkäysten ja kyberrikosten uhasta on tullut viime vuosina merkittävä 
ongelma. Jo vuonna 2016 Euroopan yrityksistä 80 prosenttia oli kokenut vähintään 
yhden kyberhäiriön8. Robotiikkaa tai automaatiota käyttäville organisaatioille 
vuonna 2018 osoitettuun kyselyyn vastanneista 40 prosenttia kertoi, että toiminnan 
keskeytyminen olisi kriittisin seuraus kyberhyökkäyksestä niiden järjestelmiin. Vaikka 
yritykset ovat tietoisia vahingollisista kyberriskeistä, niillä ei kuitenkaan usein ole 
käytössään järjestelmää riskien torjumiseksi9.  

6 Vuoden 2018 jälkeen kyberhyökkäysten määrä, vakavuus ja taloudelliset 
kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan. Sikäli kuin sitä voidaan arvioida, 
kyberrikollisuuden taloudellinen vaikutus maailmantalouteen on vuosittain kuusi 
biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2021 mennessä, kun se vuonna 2015 oli 
arviolta kolme biljoonaa dollaria10. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että arvioitu 
maailmanlaajuinen BKT on 138 biljoonaa dollaria vuonna 2020. Kyberrikollisuuden 
kustannuksia ovat muun muassa tietojen vahingoittuminen ja tuhoutuminen, 
varastettu raha, menetetty tuottavuus, henkisen omaisuuden varastaminen, 

                                                       
3 Wannacry-kiristyshaittaohjelma hyödynsi Microsoft Windows -protokollan 

haavoittuvuuksia, joiden myötä mikä tahansa tietokone voitiin ottaa hallintaan etäyhteyden 
avulla. Microsoft julkaisi paikkauksen sen jälkeen, kun se oli havainnut haavoittuvuuden. 
Satoja tuhansia tietokoneita ei kuitenkaan ollut päivitetty, ja monet niistä saivat tartunnan. 
Lähde: A. Greenberg, Hold North Korea Accountable for Wannacry – and the NSA, too, 
WIRED, 19. joulukuuta 2017. 

4 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2018. 

5 ENISA, ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks, 20. lokakuuta 2020. 

6 Europol, ks. edellä, 2018. 

7 European Centre for Political Economy, Stealing Thunder:Will cyber espionage be allowed 
to hold Europe back in the global race for industrial competitiveness?, Occasional Paper 
No 2/18, helmikuu 2018. 

8 Europol, Internet Organised Crime Threat Assessment 2017. 

9 PWC, Global State of Information Security (GSISS), Survey – Strengthening digital society 
against cyber shocks, 2017. 

10 Cybersecurity Ventures, 2019 Official Annual Cybercrime Report, sponsorina Herjavec 
Group, 2019. 

https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018
https://www.enisa.europa.eu/publications/web-based-attacks
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.herjavecgroup.com/wp-content/uploads/2018/12/CV-HG-2019-Official-Annual-Cybercrime-Report.pdf
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henkilötietojen ja taloudellisten tietojen varastaminen, hyökkäyksen jälkeiset häiriöt 
normaalissa liiketoiminnassa sekä mainehaitat. Euroopan järjestelmäriskikomitean 
(EJRK) arvion mukaan kyberhäiriöiden keskimääräiset kustannukset kasvoivat 
72 prosenttia vuosina 2015–202011.  

7 Kyberrikollisuus vaikuttaa eri talouden aloihin eri tavoin, kuten tuore tutkimus12 
vuodelta 2020 osoittaa: Se oli häiritsevin petosilmiö julkishallinnossa ja muussa 
hallinnossa, teknologia-, media- ja televiestintäalalla sekä terveydenhuoltoalalla (ks. 
laatikko 2). Se oli myös toiseksi häiritsevin petosilmiö rahoitusalalla sekä 
valmistusteollisuudessa ja muussa teollisuudessa.  

Laatikko 2 

Suomalaisia psykoterapiapotilaita kiristettiin vuosina 2018–2019 
varastetuilla henkilökohtaisilla terveystiedoilla  

Kiristäjä otti vuonna 2020 henkilökohtaisesti yhteyttä Suomessa maanlaajuisesti 
toimivan psykoterapiakeskuksen potilaisiin sen jälkeen, kun heidän 
henkilökohtaisia tietojaan oli varastettu marraskuussa 2018 ja mahdollisesti 
uudelleen maaliskuussa 2019. Tiedot sisältävät ilmeisesti henkilötietoja ja 
muistiinpanoja terapiaistunnoissa käydyistä keskusteluista. 

Keskusta ja sen potilaita pyydettiin maksamaan kiristäjälle lunnaat bitcoineilla, 
jotta tietoja ei julkistettaisi. Tapaus sai Suomen hallituksen järjestämään 
hätäkokouksen13. 

8 Vuonna 2019 Europol14 korosti jälleen useiden keskeisten kyberrikosuhkien 
sitkeyttä: 

o Kiristyshaittaohjelmahyökkäykset ovat edelleen suurin uhka. Niistä on tulossa yhä 
kohdennetumpia ja kannattavampia, ja ne aiheuttavat entistä suurempia 
taloudellisia vahinkoja. Niin kauan kuin kiristyshaittaohjelmat tarjoavat 

                                                       
11 EJRK, Euroopan järjestelmäriskikomitea, Systemic cyber risk, helmikuu 2020. 

12 PWC, Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey, 
2020.  

13 BBC News, Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach, 
26. lokakuuta 2020. 

14 EUROPOL, INTERNET organised crime threat assessment (IOCTA), 2019. 

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk%7E101a09685e.en.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-54692120
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
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suhteellisen helppoa tuloa kyberrikollisille ja aiheuttavat huomattavia vahinkoja ja 
taloudellisia tappioita, ne säilynevät suurimpana kyberrikosuhkana. 

o Verkkourkinta ja haavoittuvat RDP-protokollat (remote desktop protocol) ovat 
haittaohjelmien tärkeimpiä tartuntavektoreita. 

o Data on edelleen keskeinen kyberrikosten kohde, hyödyke ja mahdollistaja.  

9 Myös Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA) esittää vakavimpia 
häiriötilanteita EU:ssa ja maailmassa käsittelevässä vuoden 2020 raportissaan Main 
incidents in the EU and worldwide15 useita esimerkkejä kyberhäiriötilanteista (ks. 
laatikko 3).  

Laatikko 3 

Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA): 
kyberhäiriötilanteet vuosina 2019–2020 

Sähköpostialusta Verifications.io:hon tehtiin merkittävä tietomurto 
suojaamattoman MongoDB-tietokannan kautta. Tietomurrossa paljastui yli 
800 miljoonaan sähköpostiviestiin liittyvää dataa. Mukana oli arkaluonteisia, muun 
muassa henkilöllisyyden määrittämistä koskevia, tietoja.  

Yli 770 miljoonaa sähköpostiosoitetta ja 21 miljoonaa yksilöllistä salasanaa 
paljastettiin suositulla hakkerointifoorumilla, jota ylläpitää MEGA1-pilvipalvelu. 
Siitä tuli historian merkittävin tietoturvaloukkaukseen perustuva 
henkilökohtaisten tunnusten kokoelma nimeltään ”Collection #1”.  

Pilvi- ja virtualisointipalvelujen tarjoaja Citrix joutui kohdennetun 
kyberhyökkäyksen uhriksi. Päästäkseen Citrixin järjestelmiin hyökkääjät 
hyödynsivät useita kriittisiä ohjelmistohaavoittuvuuksia, kuten 
CVE-2019-19 781:tä, ja käyttivät password spraying -tekniikkaa.  

Pilvipalveluntarjoaja iNSYNQ19:ään tehtiin kiristyshaittaohjelmahyökkäys, joka esti 
asiakkaita käyttämästä tietojaan yli viikon ajan ja pakotti heidät turvautumaan 
paikallisiin varmuuskopioihin. 

10 Europolin mukaan kyberhyökkäykset, joilla pyritään aiheuttamaan pysyvää 
vahinkoa, kaksinkertaistuivat vuoden 2019 alkupuoliskolla, pääasiassa 

                                                       
15 ENISA, Main incidents in the EU and worldwide – January 2019 to April 2020, lokakuu 2020. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-main-incidents
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valmistusteollisuudessa. Toisin kuin tavanomaiset kiristyshaittaohjelmahyökkäykset 
nämä ovat sabotaasia, jossa yrityksen tietoja tuhotaan pysyvästi tai vahingoitetaan 
muutoin peruuttamattomasti (ks. laatikko 4).  

Laatikko 4 

Tuhoisa kiristyshaittaohjelma – vuoden 2019 
Germanwiper-hyökkäykset 

Vuonna 2019 havaittiin Saksassa toimiviin yrityksiin kohdennettujen 
kiristyshaittaohjelmahyökkäysten sarja. Nimellä Germanwiper tunnettu 
kiristyshaittaohjelma pystyy korvaamaan tartunnan saaneet tiedostot nollilla ja 
ykkösillä, mikä tekee tiedostojen palauttamisesta mahdotonta. 
Kiristyshaittaohjelmaa levitetään sähköpostitse verkkourkintakampanjoilla, jotka 
on suunnattu erityisesti huippuyritysten henkilöstöhallinnon työntekijöille, sillä se 
sisällytetään valetyöhakemuksiin16. 

Tietoisuus kyberturvallisuusuhista lisääntyy samaa tahtia 
uhkien kanssa  

11 Viime aikoihin asti näiden riskien tiedostaminen ja tunnustaminen on kuitenkin 
ollut vielä melko vähäistä. Vuonna 2017 EU:ssa toimivista yrityksistä 69 prosentilla ei 
ollut minkäänlaista käsitystä yrityksen alttiudesta kyberuhille tai oli siitä vain 
peruskäsitys17, ja 60 prosenttia yrityksistä ei ollut koskaan arvioinut niistä 
mahdollisesti aiheutuvia taloudellisia tappioita18. Lisäksi vuonna 2018 tehdyn 

                                                       
16 Cybersecurity Insiders, GermanWiper Ransomware attack warning for Germany, ei 

päiväystä. 

17 European Commission, Factsheet on cybersecurity, syyskuu 2017. 

18 Nämä tappiot voivat koskea tulonmenetyksiä, vahingoittuneiden järjestelmien 
korjaamiskustannuksia, varastetusta omaisuudesta tai tiedoista aiheutuvia mahdollisia 
vastuita, asiakassuhteiden säilyttämiseen liittyviä kannustimia, korkeampia 
vakuutusmaksuja, kasvaneita suojaamiskustannuksia (uudet järjestelmät, työntekijät, 
koulutus) sekä mahdollisia vaatimustenmukaisuuden palauttamisesta tai riita-asioista 
aiheutuvia kustannuksia. 

https://www.cybersecurity-insiders.com/germanwiper-ransomware-attack-warning-for-germany/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_17_3193
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maailmanlaajuisen kyselyn mukaan kolmasosa organisaatioista maksaisi pikemmin 
lunnaat hakkerille kuin investoisi tietoturvaan19. 

12 Vuoden 2020 eurobarometrissa20, jossa käsiteltiin eurooppalaisten asenteita 
kyberturvallisuutta kohtaan, havaitaan EU:n kansalaisten kasvava tietoisuus ja huoli.  

o Internetiä käyttävät vastaajat ovat todennäköisimmin huolissaan 
henkilötietojensa väärinkäytöstä (46 prosenttia vastaajista), verkkomaksujensa 
turvallisuudesta (41 prosenttia), siitä, etteivät he pysty tarkastamaan tavaroita tai 
pyytämään neuvoja todelliselta henkilöltä, tai siitä, etteivät he saa verkossa 
ostamiaan tavaroita tai palveluja (kummassakin 22 prosenttia). 

o Yli kolme neljäsosaa (76 prosenttia) vastaajista uskoo, että riski joutua 
kyberrikoksen uhriksi kasvaa. Paljon harvempi (52 prosenttia) kuitenkaan uskoo 
pystyvänsä suojautumaan siltä riittävästi – tämä merkitsee yhdeksän 
prosenttiyksikön laskua vuodesta 2018. 

o Siitä huolimatta hieman yli puolet vastaajista (52 prosenttia) katsoo olevansa 
hyvin perillä kyberrikollisuudesta, mutta vain 11 prosenttia sanoo olevansa 
erittäin hyvin perillä siitä. 

Kyberturvallisuus on olennaista sosiaalisen yhteenkuuluvuuden 
ja poliittisen vakauden kannalta 

Uusi uhka: kyberturvallisuus ja disinformaatio  

13 Tahallisen ja järjestelmällisen laajamittaisen disinformaation levittäminen on 
kiperä strateginen haaste demokratioille21. Disinformaatio ja valeuutiset voivat jakaa 
yhteiskuntia, kylvää epäluottamusta ja jopa heikentää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja 
luottamusta demokraattisiin prosesseihin (ks. laatikko 5).  

                                                       
19 NTT Security, Risk: Value 2018 Report. 

20 Euroopan komissio, Special Eurobarometer 499 – Europeans’ attitudes towards cyber 
security, tammikuu 2020.  

21 Oxfordin yliopiston syyskuussa 2019 tekemän tutkimuksenThe Global Disinformation Order 
mukaan niiden maiden määrä, joissa poliittisia disinformaatiokampanjoita esiintyy, oli yli 
kaksinkertaistunut 70:een kahden edellisen vuoden aikana. 

https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
https://data.europa.eu/euodp/fi/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://data.europa.eu/euodp/fi/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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Laatikko 5 

Disinformaatio 

Euroopan komissio määrittelee disinformaation todennettavasti väärän tai 
harhaanjohtavan tiedon luomiseksi, esittämiseksi ja levittämiseksi taloudellisen 
hyödyn saamiseksi tai suuren yleisön johtamiseksi harhaan tarkoituksena 
aiheuttaa vahinkoa yleiselle edulle22. Yleiselle edulle aiheutuva vahinko voi olla 
demokraattisten prosessien heikentymistä tai julkishyödykkeisiin, kuten 
terveyteen, ympäristöön ja turvallisuuteen, kohdistuvia uhkia.  

Toisin kuin laiton sisältö (johon kuuluvat vihapuhe, terroristinen sisältö tai lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali) disinformaatio koskee laillista 
sisältöä. Näin ollen se liittyy EU:n keskeisiin arvoihin: sananvapauteen ja 
tiedotusvälineiden vapauteen. Komission määritelmän mukaan disinformaatioksi 
ei luokitella harhaanjohtavaa mainontaa, raportointivirheitä, satiiria ja parodiaa 
eikä selkeästi yksilöityjä puolueellisia uutisia ja kommentteja. 

14 Uusien teknologioiden ja ohjelmistojen avulla disinformaatiota voidaan levittää 
helposti ja verrattain edullisesti sosiaalisten medioiden ja muiden verkkomedioiden 
kautta. Disinformaatio keskittyy tavallisesti herkkiin aiheisiin, jotka todennäköisesti 
jakavat mielipiteet ja herättävät tunteita ja jotka siksi jaetaan todennäköisemmin 
eteenpäin Tällaisia aiheita ovat terveyskysymykset (esimerkiksi rokotusten vastaiset 
kampanjat), muuttoliike, ilmastonmuutos tai sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 
liittyvät kysymykset.  

Kolmansien maiden toteuttamat disinformaatiokampanjat 
demokraattisiin prosesseihin vaikuttamiseksi 

15 Disinformaation tavoitteena on jakaa mielipiteet demokraattisessa keskustelussa, 
luoda tai kiristää yhteiskunnallisia jännitteitä ja heikentää vaalijärjestelmiä, ja se 
vaikuttaa laajasti Euroopan yhteiskuntiin ja turvallisuuteen. Viime kädessä se heikentää 
mielipiteen- ja sananvapautta. Kolmansien maiden toimijat sponsoroivat usein 
disinformaatiota pyrkien horjuttamaan eurooppalaisia yhteiskuntia ja demokraattisia 
järjestelmiä. Tässä yhteydessä laajamittaisiin disinformaatiokampanjoihin voi liittyä 

                                                       
22 Euroopan komissio, tiedonanto disinformaation torjunnasta verkossa, COM(2018) 236. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
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myös verkon hakkerointia. Yksi esimerkki tästä on Venäjän vaikuttaminen Yhdistyneen 
kuningaskunnan kansanäänestykseen Euroopan unionista eroamisesta (ks. laatikko 6).  

Laatikko 6 

Demokraattisiin päätöksentekoprosesseihin kohdennetut Venäjän 
disinformaatiokampanjat23 

Venäläiset toimijat käynnistivät vuoden 2016 puolivälissä kampanjan 
vaikuttaakseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa kesäkuussa 2016 pidettävään 
kansanäänestykseen EU:sta eroamisesta. Eräässä tviittien analyysissä todettiin, 
että äänestystä edeltäneiden 48 tunnin aikana yli 150 000 venäläisellä tilillä 
tviitattiin aihetunnisteella #Brexit ja lähetettiin yli 45 000 viestiä äänestyksestä. 
Kansanäänestyspäivänä venäläisillä tileillä tviitattiin 1 102 kertaa aihetunnisteella 
#ReasonsToLeaveEU. 

16 Disinformaation torjuminen on suuri haaste, kun on löydettävä oikea tasapaino 
turvallisuuden ja perusoikeuksien ja -vapauksien välillä sekä edistettävä innovointia ja 
avoimia markkinoita. EU on toteuttanut useita toimenpiteitä puuttuakseen 
disinformaatioon.  

o Vuonna 2015 Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteyteen perustettiin East 
StratCom -työryhmä vastaamaan Venäjän disinformaatiokampanjoihin24. 
Asiantuntijat ovat kiitelleet työtä, jota se on tehnyt EU:n toimintapolitiikkojen 
edistämiseksi, riippumattomien medioiden tukemiseksi Euroopan 
naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa sekä disinformaation 
ennakoimiseksi, jäljittämiseksi ja torjumiseksi25.  

                                                       
23 Park advisors, Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in the 

Digital Age, Christina Nemr ja William Gangware, 2019. 

24 Eurooppa-neuvoston päätelmät, EUCO 11/15, 20. maaliskuuta 2015. Tämän jälkeen on 
perustettu vielä kaksi muuta työryhmää, toinen Länsi-Balkania ja toinen eteläisiä 
naapurimaita varten. 

25 Atlantin neuvoston kertomuksessa kehotettiin EU:ta vaatimaan, että kaikki jäsenvaltiot 
lähettävät työryhmään kansallisia asiantuntijoita. Ks. D. Fried ja A. Polyakova, Democratic 
Offense Against Disinformation, 5.3.2018. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21888/european-council-conclusions-19-20-march-2015-en.pdf
https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
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o ENISA antoi vuonna 2018 tiedonannon digitaalisen disinformaation 
torjumisesta26. Tarkoituksena on esimerkiksi auttaa parantamaan sisällön 
luotettavuutta ja tukea toimia medialukutaidon ja uutisten lukutaidon 
parantamiseksi.  

o Komission Yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt vapaaehtoiset itsesääntelyn 
käytännesäännöt27, jotka perustuvat jo olemassa olleisiin ohjauskeinoihin ja joita 
eri verkkoalustat ja mainosala ovat päättäneet soveltaa.  

o Lisäksi on käynnistetty riippumaton eurooppalainen faktantarkistajaverkosto. 

Disinformaatio covid-19:n aikana ja EU:n vastatoimet  

17 Disinformaatio on ollut ongelma myös covid-19-terveyskriisin yhteydessä28 (ks. 
laatikko 7, jossa esitetään esimerkkejä tällaisesta disinformaatiosta. 

                                                       
26 ENISA, Strengthening Network & Information Security & Protecting against Online 

Disinformation (“Fake News”), huhtikuu 2018. 

27 JRC, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, 
JRC:n tekniset raportit, digitaalista taloutta koskeva työasiakirja 2018-02, huhtikuu 2018. 

28 Reuters Institute ja Oxfordin yliopisto, Types, Sources, and Claims of Covid-19 
Misinformation, huhtikuu 2020. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
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Laatikko 7 

Komission ilmoittamia esimerkkejä covid-19:ään liittyvästä 
disinformaatiosta29  

 

Valheelliset väitteet, kuten ”valkaisuaineen tai puhtaan 
alkoholin juominen voi parantaa koronavirusinfektioita”; 
tosiasiassa valkaisuaineen tai puhtaan alkoholin juominen 
voi olla erittäin haitallista. Belgian 
myrkytystietokeskuksen käsittelemät valkaisuaineisiin 
liittyvät tapaukset ovat lisääntyneet 15 prosenttia. 

 

Salaliittoteoriat, kuten väite, että koronavirus on 
”maailman eliitin aiheuttama infektio väestönkasvun 
vähentämiseksi”. Tieteellinen näyttö on selvä: virus on 
peräisin virusryhmästä, jonka alkuperä on eläimissä ja 
johon kuuluu muitakin viruksia, kuten SARS ja MERS. 

 

Epätieteelliset väitteet, joiden mukaan ”5G-verkot 
levittävät virusta”. Näille teorioille ei ole esitetty päteviä 
perusteluja, mutta ne ovat johtaneet mastoihin 
kohdistuneeseen ilkivaltaan. 

18 Komissio, ENISA, CERT-EU ja Europol antoivat maaliskuussa 2020 yhteisen 
lausuman covid-19:ään liittyvistä uhista30. Sen mukaan pahantahtoiset toimijat 
hyödynsivät aktiivisesti kansanterveyskriisin aikaisia haastavia olosuhteita ja 
kohdistivat tekonsa yhtälailla etätyöntekijöihin, yrityksiin ja yksityishenkilöihin. Lisäksi 
ENISA on laatinut erityisiä tiedotuskampanjoita aloille, joilla on esiintynyt 
disinformaatiota covid-19-pandemian aikana31.  

                                                       
29 Euroopan komissio, Tackling coronavirus disinformation, ei päiväystä. 

30 Joint Statement European Commission, ENISA, CERT-EU and Europol, Coronavirus outbreak, 
20. maaliskuuta 2020. 

31 ENISA, covid-19:ään liittyviä tiedotteita, 2020.  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_fi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
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Faktantarkistus on ratkaisevan tärkeää disinformaation torjunnassa 

19 EU on myös tehostanut toimiaan eurooppalaisten faktantarkistajien ja 
disinformaation tutkijoiden tukemiseksi. Se on erityisesti perustanut eurooppalaisen 
digitaalisen median seurantafoorumin tutkimaan ja selvittämään disinformaation 
ilmiöitä: toimijoita, vektoreita, välineitä, menetelmiä, leviämisdynamiikkaa, 
priorisoituja tavoitteita ja vaikutusta yhteiskuntaan. Muita esimerkkejä EU:n 
rahoittamista disinformaation torjuntahankkeista ovat Provenance, SocialTruth, 
Eunomia ja WeVerify.  

20 Vuonna 2018 EU ehdotti disinformaatiota koskevilla käytännesäännöillään32 
ensimmäisiä maailmanlaajuisia itsesääntelynormeja disinformaation torjumiseksi. 
Monet alustat, johtavat sosiaaliset verkot, mainostajat ja mainosala allekirjoittivat 
nämä vapaaehtoiset säännöt lokakuussa 2018. Allekirjoittajia ovat Facebook, Twitter, 
Mozilla, Google sekä mainosalan järjestöt ja jäsenet. Microsoft allekirjoitti 
käytännesäännöt toukokuussa 2019 ja TikTok kesäkuussa 2020. 

Vuoden 2019 EU-vaalien turvaaminen  

21 Euroopan demokraattisten järjestelmien legitimiteetti perustuu valveutuneisiin 
äänestäjiin, jotka ilmaisevat demokraattisen tahtonsa vapaissa ja oikeudenmukaisissa 
vaaleissa. Kaikki yritykset heikentää ja manipuloida haitallisesti ja tahallisesti yleistä 
mielipidettä ovat siksi vakava uhka eurooppalaisille yhteiskunnille. Vaalien ja 
vaali-infrastruktuurin häirinnällä voidaan pyrkiä vaikuttamaan paitsi äänestäjien 
käyttäytymiseen, äänestysvilkkauteen tai itse vaaliprosessiin myös varsinaiseen 
äänestämiseen sekä äänestystulosten ilmoittamiseen ja niistä tiedottamiseen. 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen jälkeen vuoden 2019 EU-vaaleissa 
toteutettiin ensimmäistä kertaa jäsenvaltioiden välisiä koordinoituja toimia 
demokraattisten vaalien koskemattomuuden suojelemiseksi, ja tämä koski EU-vaalien 
lisäksi myös kansallisia parlamenttivaaleja. 

                                                       
32 EU Code of Practice on Disinformation, syyskuu 2018. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
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22 Kuten edellä todetaan, komissio antoi huhtikuussa 2018 tiedonannon 
eurooppalaisesta lähestymistavasta disinformaation torjuntaan verkossa33. Sitä 
seurasi syyskuussa 2018 vaalipaketti34, jonka tarkoituksena oli suojella EU:n ja 
jäsenvaltioiden vaaleja disinformaatiolta ja kyberhyökkäyksiltä. Paketissa keskityttiin 
tietosuojaan, poliittisen mainonnan ja rahoituksen avoimuuteen, kyberturvallisuuteen 
ja vaaleihin sekä poliittisille puolueille määrättäviin seuraamuksiin tietosuojasääntöjen 
väärinkäytöstä. Lisäksi järjestettiin yhteinen harjoitus, jossa testattiin, miten 
tehokkaasti jäsenvaltioiden ja EU:n vastatoimilla ja kriisisuunnitelmilla voidaan suojata 
EU-vaaleja (ks. laatikko 8).  

                                                       
33 Euroopan komissio, Eurooppalainen lähestymistapa disinformaation torjuntaan verkossa, 

COM(2018) 236 final. 

34 Euroopan komissio, Unionin tila 2018, syyskuu 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=EN
https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_fi
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Laatikko 8 

ELEx19 – vuoden 2019 EU-vaalien turvaaminen35  

EU-vaalien häiriönsietokykyä koskevassa ELEx19-harjoituksessa pyrittiin löytämään 
keinoja ehkäistä, havaita ja lieventää kyberhäiriötilanteita, jotka voisivat vaikuttaa 
vuoden 2019 vaaleihin.  

Kyberavusteisia uhkia ja häiriöitä sisältäneiden eri skenaarioiden perusteella 
harjoituksen osallistujat pystyivät 

— saamaan yleiskuvan EU:n vaalijärjestelmien sietokyvyn (hyväksyttyjen 
toimintapolitiikkojen sekä käytettävissä olevien valmiuksien ja taitojen) 
tasosta 

— tehostamaan viranomaisten välistä yhteistyötä kansallisella tasolla (mukaan 
lukien vaaliviranomaiset ja muut asiaankuuluvat elimet ja virastot) 

— testaamaan voimassa olleita kriisinhallintasuunnitelmia ja menettelyjä 
kyberhyökkäysten ja hybridiuhkien, myös disinformaatiokampanjoiden, 
ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja hallitsemiseksi sekä niihin vastaamiseksi 

— parantamaan rajat ylittävää yhteistyötä ja vahvistamaan yhteyttä EU:n tason 
yhteistyöryhmiin (esimerkiksi vaaliyhteistyöverkosto, verkko- ja 
tietoturva-alan yhteistyöryhmä ja CSIRT-toimijoiden verkosto) 

— määrittelemään kaikki muut potentiaaliset puutteet sekä asianmukaiset 
riskienlieventämistoimenpiteet, jotka olisi toteutettava ennen EU-vaaleja. 

Harjoitukseen osallistui yli 80 EU:n jäsenvaltioiden edustajaa sekä tarkkailijoita 
Euroopan parlamentista, komissiosta ja Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirastosta. 

                                                       
35 ENISA, EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU 

elections, 5. huhtikuuta 2019. 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
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23 Joulukuussa 2018 Eurooppa-neuvosto hyväksyi disinformaation torjuntaa 
koskevan toimintasuunnitelman36 toiminnan koordinoimiseksi ja kansallisten toimien 
täydentämiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää erityisiä toimia, jotka perustuvat 
neljään pilariin: parannetaan unionin toimielinten valmiuksia disinformaation 
havaitsemiseen, analysointiin ja paljastamiseen, vahvistetaan koordinoituja yhteisiä 
toimia disinformaation torjumiseksi, mobilisoidaan yksityinen sektori disinformaation 
torjuntaan sekä lisätään tietoisuutta ja parannetaan yhteiskuntien selviytymiskykyä.  

Kyberturvallisuus EU:ssa: toimivalta, toimijat, strategiat ja 
lainsäädäntö 

Kyberturvallisuus on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla 

24 Kyberturvallisuus kuuluu EU:ssa ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tämä 
koskee erityisesti kansalliseen turvallisuuteen liittyvien arkaluonteisten tietojen 
suojaamista. Kaikilla jäsenvaltioilla on kansallinen kyberturvallisuusstrategia, jonka 
avulla ne voivat puuttua riskeihin, jotka voivat häiritä kybertoimintaympäristöstä 
saatavien taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen saavuttamista. Jäsenvaltioiden 
kyberturvallisuutta koskevat valmiudet ja sitoutuminen ovat kuitenkin edelleen 
vaihtelevia. 

25 EU:lla on roolinsa yhteisen sääntelykehyksen laatimisessa EU:n sisämarkkinoilla 
ja edellytysten luomisessa jäsenvaltioiden tehokkaalle yhteistyölle kyberturvallisuuden 
kannalta merkittävillä toimintapolitiikan aloilla, joita ovat esimerkiksi oikeus- ja 
sisäasiat, sisämarkkinat, liikenne, kansanterveys, kuluttajapolitiikka ja tutkimus. 
Ulkopolitiikassa kyberturvallisuus liittyy diplomatiaan, ja sillä on yhä tärkeämpi osa 
EU:n uudessa puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa.  

                                                       
36 Euroopan komissio, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, 

Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma, JOIN(2018) 36 final. 
Suunnitelmassa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: parannetaan unionin toimielinten 
valmiuksia disinformaation havaitsemiseen, analysointiin ja paljastamiseen, vahvistetaan 
koordinoituja yhteisiä toimia, mobilisoidaan yksityinen sektori sekä lisätään tietoisuutta ja 
parannetaan yhteiskuntien selviytymiskykyä. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=FI
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26 Tärkeimmät EU:n tason kyberturvallisuustoimijat esitetään jäljempänä 
laatikossa 9. 

Laatikko 9 

EU:n tärkeimmät kyberturvallisuustoimijat 

Euroopan komissio aikoo lisätä kyberturvallisuusvalmiuksia ja -yhteistyötä, 
vahvistaa EU:ta kyberturvallisuuden toimijana ja sisällyttää kyberturvallisuuden 
muihin EU:n toimintapolitiikkoihin.  

Komissiota tukevat useat EU:n virastot, erityisesti ENISA, Euroopan 
kyberrikostorjuntakeskus ja CERT-EU. Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto 
(lyhenne ENISA tulee sen alkuperäisestä nimestä Euroopan verkko- ja 
tietoturvavirasto) on lähinnä neuvoa-antava elin, joka tukee toimintapolitiikan ja 
valmiuksien kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä. Europolissa toimiva 
Euroopan kyberrikostorjuntakeskus (EC3) perustettiin tehostamaan EU:n 
kyberrikollisuuden vastaisia lainvalvontatoimia. Komissiossa toimiva 
tietotekniikan kriisiryhmä (CERT-EU) tukee kaikkia unionin toimielimiä, elimiä ja 
virastoja. 

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) johtaa kyberpuolustusta, kyberdiplomatiaa ja 
strategista viestintää, ja sen alaisuudessa toimii tiedustelu- ja tutkimuskeskuksia. 
Euroopan puolustusviraston (EDA) tavoitteena on kyberpuolustusvalmiuksien 
kehittäminen. 

Jäsenvaltiot toimivat EU:n tasolla neuvostossa, jolla on useita koordinointi- ja 
tiedonjakoelimiä (muun muassa kyberkysymysten horisontaalinen työryhmä). 
Euroopan parlamentti toimii toisena lainsäätäjänä. 

Yksityisen sektorin organisaatiot, mukaan lukien teollisuus, internetiä hallinnoivat 
elimet ja tiedeyhteisö, osallistuvat kumppaneina toimintapolitiikan kehittämiseen 
ja täytäntöönpanoon. Tähän sisältyy myös sopimusperusteinen julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuus. 
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EU:n kyberstrategia: kyberturvallisuus on ollut merkittävä huolenaihe 
vuodesta 2013 

27 Kyberturvallisuus on ollut merkittävä poliittinen kysymys ainakin vuodesta 2013, 
jolloin komissio hyväksyi kyberturvallisuusstrategiansa37. Strategiassa on viisi 
keskeistä tavoitetta:  

o kyberuhkien sietokyvyn parantaminen  

o kyberrikollisuuden vähentäminen  

o kyberpuolustuspolitiikan ja – valmiuksien kehittäminen  

o kyberturvallisuuteen liittyvien teollisten ja teknologisten voimavarojen 
kehittäminen  

o kansainvälisen kybertoimintaympäristöpolitiikan luominen EU:n keskeisten 
arvojen mukaisesti. 

Myöhempinä vuosina kyberturvallisuuskysymystä on käsitelty myös muissa EU:n 
strategioissa (ks. laatikko 10). 

                                                       
37 Euroopan komissio, Cybersecurity Strategy of the European Union:An Open, Safe and Secure 

Cyberspace, JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
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Laatikko 10 

Muita kyberturvallisuuteen liittyviä EU:n strategioita 

o Euroopan turvallisuusagendan (2015)38 tavoitteena oli parantaa 
lainvalvontaa ja oikeusviranomaisten reagointia kyberrikollisuuteen, 
pääasiassa saattamalla olemassa olevia toimintapolitiikkoja ja lainsäädäntöä 
ajan tasalle. 

o Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian (2015)39 tavoitteena oli parantaa 
digitaalisten tavaroiden ja palvelujen saatavuutta. Verkkoturvallisuuden, 
luottamuksen ja osallisuuden vahvistaminen ovat olennaisen tärkeitä tämän 
tavoitteen kannalta.  

o EU:n globaalistrategiassa (2016)40 esitetään useita aloitteita EU:n roolin 
vahvistamiseksi maailmassa. Kyberturvallisuus ja disinformaation vastanäyttö 
strategisen viestinnän avulla muodostivat siinä keskeisen pilarin. 

28 Lisäksi Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea 
edustaja antoivat vuonna 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle EU:n 
kyberturvallisuutta koskevan yhteisen tiedonannon41, jossa ne vaativat kestävämpiä 
ja tehokkaampia rakenteita kyberturvallisuuden edistämiseksi ja kyberhyökkäyksiin 
reagoimiseksi jäsenvaltioissa ja myös EU:n toimielimissä, virastoissa ja elimissä. 

                                                       
38 Euroopan komissio, Euroopan turvallisuusagenda, COM(2015) 185 final, 

28. huhtikuuta 2015. 

39 Euroopan komissio, Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle, COM(2015) 192 
final, 6. toukokuuta 2015. 

40 EEAS, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the 
European Union’s Foreign and Security Policy, kesäkuu 2016. 

41 Euroopan komissio ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, 
yhteinen tiedonanto Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden 
rakentaminen EU:lle, JOIN(2017) 450, 13. syyskuuta 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0185&qid=1608131626525
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:52015DC0192
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/ALL/?uri=CELEX:52017JC0450
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29 Heinäkuussa 2020 Euroopan komissio päivitti vuoden 2015 agendaansa. Se 
hyväksyi tällöin EU:n turvallisuusunionistrategian42 vuosiksi 2020–2025 ja määritti 
siinä kyberturvallisuuden strategisesti merkittäväksi asiaksi. Strategiassa komissio 
korostaa erityisesti niin kutsuttuja hybridiuhkia, jotka käsittävät sekä kyberhyökkäyksiä 
että disinformaatiokampanjoita ja joissa kolmansien maiden valtiolliset ja valtiosta 
riippumattomat toimijat toimivat yhdessä tietoympäristön manipuloimiseksi ja 
keskeisiin infrastruktuureihin hyökkäämiseksi.  

EU:n kyberturvallisuuslainsäädäntö: verkko- ja tietoturvadirektiivi, 
yleinen tietosuoja-asetus, kyberturvallisuusasetus ja uusi 
seuraamusmekanismi 

30 Keskeisen oikeudellisen perustan muodostaa vuonna 2016 annettu verkko- ja 
tietoturvadirektiivi43, joka on vuonna 2013 laaditun kyberturvallisuusstrategian 
tärkein pilari. Direktiivi on ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuutta koskeva 
säädös. Direktiivillä pyritään saavuttamaan yhdenmukaistettujen valmiuksien 
vähimmäistaso velvoittamalla jäsenvaltiot hyväksymään kansallisia verkko- ja 
tietoturvastrategioita ja perustamaan keskitetyt yhteyspisteet sekä 
tietoturvaloukkauksiin reagoivat ja niitä tutkivat yksiköt (CSIRT-toimijat)44. Direktiivillä 
otetaan käyttöön myös kriittisten alojen keskeisten palvelujen tarjoajia sekä 
digitaalisen palvelun tarjoajia koskevat turvallisuus- ja ilmoitusvaatimukset.  

31 Jäsenvaltioiden oli saatettava verkko- ja tietoturvadirektiivi osaksi kansallista 
lainsäädäntöään toukokuuhun 2018 mennessä. Niiden oli myös määritettävä niin 
kutsutut keskeisten palvelujen tarjoajat marraskuuhun 2018 mennessä. Euroopan 
komission on tarkasteltava säännöllisesti tämän direktiivin toimivuutta. Komissio 
                                                       
42 Euroopan komissio, Tiedonanto EU:n turvallisuusunionistrategiasta, COM (2020)605 final, 

24. heinäkuuta 2020. 

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä 
heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa. 

44 Nämä sisältyvät direktiivillä perustettuihin yhteistyörakenteisiin, jotka muodostavat 
CSIRT-verkoston (joka koostuu jäsenvaltioiden nimeämistä CSIRT-toimijoista ja 
tietotekniikan kriisiryhmän (CERT-EU) edustajista; sihteeristö toimii ENISAssa) sekä 
yhteistyöryhmän (joka tukee ja helpottaa jäsenvaltioiden välistä strategista yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa; sihteeristö toimii komissiossa). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?toc=OJ:L:2016:194:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.FIN
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järjesti osana ”Euroopan digitaalista valmiutta” koskevaa keskeistä toimintapoliittista 
tavoitettaan turvallisuusunionin tavoitteiden mukaisesti heinä–lokakuussa 2020 
kuulemisen, jonka tuloksia käytetään verkko- ja tietoturvadirektiivin ensimmäisessä 
arvioinnissa ja vaikutusten jälkiarvioinnissa. 

32 Lisäksi yleinen tietosuoja-asetus45 tuli voimaan vuonna 2016, ja sitä on sovellettu 
toukokuusta 2018. Asetuksen tavoitteena on suojata Euroopan kansalaisten 
henkilötietoja vahvistamalla näiden tietojen käsittelyyn ja levitykseen sovellettavat 
säännöt. Asetuksessa myönnetään rekisteröidyille henkilöille tiettyjä oikeuksia ja 
asetetaan rekisterinpitäjille (digitaalisen palvelun tarjoajat) tietojen käyttöön ja 
siirtämiseen liittyviä velvoitteita.  

33 Lisäksi EU:n kyberturvallisuusasetuksessa46 otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön 
EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointikehys tieto- ja viestintätekniikan 
tuotteille, palveluille ja prosesseille. Näin EU:ssa liiketoimintaa harjoittavat yritykset 
hyötyvät siitä, että niiden tarvitsee sertifioida tieto- ja viestintätekniikan tuotteensa, 
prosessinsa ja palvelunsa vain kerran ja niiden sertifikaatit tunnustetaan kaikkialla 
EU:ssa. EU:n kyberturvallisuusasetuksella perustettiin myös Euroopan unionin 
kyberturvallisuusvirasto (ENISA, joka korvaa entisen Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston). Asetuksessa virastolle annetaan tehtäväksi lisätä operatiivista 
yhteistyötä EU:n tasolla auttamalla niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka pyytävät sitä 
käsittelemään kyberhäiriötilanteita, ja tukemalla EU:n koordinointia laajamittaisissa 
rajat ylittävissä kyberhyökkäyksissä ja kriiseissä.  

                                                       
45 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 

2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen 
vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). 

46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/881 annettu 17 päivänä huhtikuuta 
2019, Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto ENISAsta ja tieto- ja viestintätekniikan 
kyberturvallisuussertifioinnista.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019R0881
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34 Neuvosto vahvisti toukokuussa 2019 oikeudellisen välineen47, jonka nojalla EU voi 
määrätä kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä sellaisten kyberhyökkäysten 
estämiseksi ja niihin vastaamiseksi, jotka muodostavat ulkoisen uhan EU:lle tai sen 
jäsenmaille. Näin EU:lla on oikeudellinen toimivalta määrätä seuraamuksia henkilöille 
tai yhteisöille, jotka 

o ovat vastuussa kyberhyökkäyksistä tai niiden yrityksistä tai 

o tukevat hyökkäyksiä taloudellisesti, teknisesti tai aineellisesti tai muuten 
osallistuvat niihin. 

Neuvosto käytti näitä uusia valtaoikeuksia ensimmäisen kerran heinäkuussa 2020 (ks. 
laatikko 11). 

Laatikko 11 

Vahvistuminen – EU määrää ensimmäiset pakotteet 
kyberhyökkäyksiä vastaan48 

Neuvosto määräsi heinäkuussa 2020 rajoittavia toimenpiteitä useista 
kyberhyökkäyksistä vastuussa olevia tai niihin osallistuneita kuutta henkilöä ja 
kolmea yhteisöä vastaan. Näihin kuuluvat kyberhyökkäysyritys Kemiallisten 
aseiden kieltojärjestöä (OPCW) vastaan sekä yleisesti nimillä ”WannaCry”, 
”NotPetya” ja ”Operation Cloud Hopper” tunnetut kyberhyökkäykset.  

Määrättyjä pakotteita ovat matkustuskielto ja varojen jäädyttäminen. Lisäksi EU:n 
henkilöitä ja yhteisöjä kielletään asettamasta varoja pakoteluetteloon merkittyjen 
tahojen saataville. 

                                                       
47 Neuvoston päätös (YUTP) 2019/797, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, unionia tai sen 

jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä. 

48 Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1127, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, unionia tai sen 
jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä annetun 
päätöksen (YUTP) 2019/797 muuttamisesta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020D1127
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Kyberturvallisuus ja kyberpuolustus 

35 Kybertoimintaympäristöstä on viime vuosina tullut yhä militarisoituneempi49 ja 
aseistetumpi50. Sitä pidetään nyt sodankäynnin viidentenä alueena maan, meren, 
ilman ja avaruuden lisäksi. EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehys hyväksyttiin vuonna 
2014 ja sitä päivitettiin vuonna 201851. Vuoden 2018 päivityksessä eritellään 
painopistealueet, mukaan lukien kyberpuolustusvalmiuksien kehittäminen sekä EU:n 
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) viestintä- ja tietoverkkojen 
suojaaminen. Kyberpuolustus muodostaa osan myös pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
(PRY) kehyksestä sekä EU:n ja Naton välisestä yhteistyöstä. 

36 Tapaukset, joissa kybertoimintaympäristöä käytetään poliittisiin tarkoituksiin ja 
joissa EU:n ja jäsenvaltioiden kyberturvallisuutta testataan aggressiivisesti ja niiden 
verkkoihin tunkeudutaan, ovat yleistyneet. Nämä kybervakoilu- ja hakkerointitoimet – 
jotka kohdistuvat kansallisiin hallituksiin, poliittisiin yksiköihin ja EU:n toimielimiin 
turvallisuusluokiteltujen tietojen poimimiseksi ja keräämiseksi – osoittavat, että EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita vastaan harjoitetaan kehittynyttä kybervakoilua ja tietojen 
manipulointia. EU:n hybridiuhkien torjumista koskevassa yhteisessä kehyksessä52 
(2016) käsitellään sekä kriittiseen infrastruktuuriin että yksityisiin käyttäjiin kohdistuvia 
kyberuhkia korostaen sitä, että kyberhyökkäyksiä voidaan toteuttaa 
disinformaatiokampanjoiden avulla myös sosiaalisessa mediassa. Lisäksi kehyksessä 
tuodaan esiin tarve parantaa tietoisuutta ja tehostaa yhteistyötä EU:n ja Naton välillä, 

                                                       
49 Euroopan politiikan tutkimuskeskus, Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities 

– Report of a CEPS Task Force, marraskuu 2018. 

50 Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Australia nimesivät Wannacry-
kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen tekijäksi Pohjois-Korean. Wannacryn taustalla olevan 
haittaohjelman kehitti ja varastoi alun perin Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto, ja 
sen tarkoituksena oli hyödyntää Windowsin haavoittuvuuksia.  
Lähde: A. Greenberg, WIRED, 19. joulukuuta 2017. Hyökkäysten seurauksena Microsoft 
tuomitsi sen, että viranomaiset keräävät ohjelmistojen haavoittuvuutta koskevia tietoja, ja 
toisti vaatimuksensa digitaalialalle tarvittavasta Geneven yleissopimuksesta. 

51 EU:n kyberpuolustuspolitiikan kehys (vuoden 2018 päivitys), 14413/18, 
19. marraskuuta 2018. 

52 Euroopan komissio / Euroopan ulkosuhdehallinto, Yhteinen kehys hybridiuhkien 
torjumiseksi: Euroopan unionin toimet, JOIN(2016) 18 final, 6. huhtikuuta 2016. 

https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/#sm.0000mpb068eggcqczh61fx32wtiui
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/fi/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
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mille annettiin painoarvoa EU:n ja Naton yhteisissä julistuksissa vuosina 2016 ja 
201853. 

Kyberturvallisuuteen liittyvät menot EU:ssa: hajallaan ja 
jäljessä 

Kyberturvallisuusmenot ovat EU27:ssä pienemmät kuin Yhdysvalloissa 

37 Kyberturvallisuutta koskevia julkisia menoja on vaikea arvioida, koska ne ovat 
luonteeltaan monialaisia ja kyberturvallisuusmenoja ja yleisiä tietoteknisiä menoja on 
usein mahdotonta erottaa toisistaan54. Saatavilla olevien tietojen mukaan EU:n 
kyberturvallisuutta koskevat julkiset menot ovat olleet verrattain vähäisiä:  

o Yhdysvaltojen liittovaltion talousarviossa pelkästään kyberturvallisuuteen varattiin 
noin 17,4 miljardia dollaria vuonna 202055. 

o Komissio on taasen arvioinut56 kyberturvallisuutta koskevien julkisten menojen 
olevan 1–2 miljardia euroa vuosittain kaikissa EU:n jäsenvaltioissa yhteensä 
(niiden yhteenlaskettu BKT on lähes samansuuruinen kuin Yhdysvaltojen BKT).  

o Monien jäsenvaltioiden kyberturvallisuutta koskevien julkisten menojen 
prosenttiosuus BKT:sta arvioidaan kymmenesosaksi Yhdysvaltojen tasosta tai 
vielä pienemmäksi57.  

                                                       
53 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, Euroopan komission puheenjohtajan ja 

Pohjois-Atlantin liiton pääsihteerin yhteinen julistus, 8. heinäkuuta 2016 ja 
10. heinäkuuta 2018. 

54 Euroopan komissio, COM(2018) 630 final, 12. syyskuuta 2018. 

55 Valkoinen talo, Cybersecurity budget fiscal year 2020. 

56 Euroopan komissio, Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Impact Assessment 
Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council establishing the Digital Europe programme for the period 2021–2027, 
SWD(2018) 305 final, 6. kesäkuuta 2018. 

57 The Hague Centre for Strategic Studies, Dutch investments in ICT and cybersecurity: putting 
it in perspective, joulukuu 2016. 

https://www.nato.int/cps/ra/natohq/official_texts_133163.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-305-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
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2014–2020: kyberturvallisuuteen tarkoitettu EU:n rahoitus on hajautettu 
useisiin eri välineisiin  

38 Komission mukaan58 EU:n yleisessä talousarviossa on vähintään kymmenen eri 
välinettä, joiden kautta kyberturvallisuuteen liittyviä asioita voidaan rahoittaa (ks. 
laatikko 12 rahoituksen kannalta tärkeimmistä ohjelmista). EU on osoittanut ei-
sotilaalliseen kyberturvallisuuteen alle 200 miljoonaa euroa vuosittain kaudella 2014–
2020. Käytettävissä ei myöskään ole yhtään EU:n laajuista rahoitusvälinettä, jolla 
tuettaisiin jäsenvaltioita kyberturvallisuustoimien koordinoinnissa. 

                                                       
58 Euroopan komissio, Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation 

establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence 
Centre and the Network of National Coordination Centres, SWD(2018) 403 final, 
12. syyskuuta 2018.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-centres-swd-one-403_en.pdf
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Laatikko 12 

Kyberturvallisuushankkeita tukevat EU:n ohjelmat (2014–2020) 

o EU:n Horisontti 2020 – tutkimusohjelmissa osoitettiin noin 600 miljoonaa 
euroa kyberturvallisuutta ja kyberrikollisuutta koskeviin hankkeisiin kaudella 
2014–2020. Tästä 450 miljoonaa euroa koski sopimusta julkisen ja yksityisen 
sektorin kyberturvallisuuskumppanuudesta vuosina 2017–2020, ja 
tavoitteena oli houkutella lisäksi 1,8 miljardia euroa yksityiseltä sektorilta.  

o Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastoista) myönnettiin 
enintään 400 miljoonaa euroa jäsenvaltioiden 
kyberturvallisuusinvestointeihin vuoden 2020 loppuun mennessä.  

o Verkkojen Eurooppa -välineestä rahoitettiin investointeja noin 30 miljoonalla 
eurolla vuosittain. Tähän sisältyy kansallisten tietotekniikan kriisiryhmien, 
joita jäsenvaltioiden on perustettava verkko- ja tietoturvadirektiivin 
mukaisesti, osarahoittaminen noin 13 miljoonalla eurolla vuosittain kaudella 
2016–201859. 

o Sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön avulla tuetaan 
tutkimuksia, asiantuntijakokouksia ja viestintää. Niiden osuus oli lähes 
62 miljoonaa euroa vuosina 2014–2017. Yhteishallinnoinnin puitteissa 
jäsenvaltiot voivat saada avustuksia myös laitteisiin, koulutukseen, 
tutkimukseen ja tiedonkeruuseen. Näitä avustuksia on annettu 
19 jäsenvaltiolle 42 miljoonan euron edestä.  

o Oikeusalan ohjelmasta myönnettiin 9 miljoonaa euroa oikeudellisen 
yhteistyön ja keskinäisen oikeusavun sopimusten tukemiseen keskittyen 
erityisesti sähköisen datan ja taloudellisten tietojen vaihtoon. 

                                                       
59 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/1148, annettu 6 päivänä 

heinäkuuta 2016, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien 
turvallisuuden varmistamiseksi koko unionissa (verkko- ja tietoturvadirektiivi), 9 artiklan 
2 kohta. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?toc=OJ:L:2016:194:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.FIN


OSA I – Kyberturvallisuus Euroopassa 
 37 
 

 

39 Lisäksi EU:n talousarviosta on osoitettu 500 miljoonaa euroa Euroopan 
puolustusteolliseen kehittämisohjelmaan60 vuosina 2019 ja 2020. Ohjelmassa 
keskitytään parantamaan jäsenvaltioiden puolustusmenojen koordinointia ja 
tehokkuutta yhteistä kehittämistä koskevien kannustimien avulla. Ohjelmassa pyritään 
saamaan aikaan yhteensä 13 miljardia euroa puolustusvoimavarojen investointeja 
vuoden 2020 jälkeen Euroopan puolustusrahaston kautta. Osa rahastosta kattaa 
kyberpuolustuksen. Euroopan investointipankki antaa EU:n turvallisuusaloitteen 
kautta 6 miljardia euroa kaksikäyttötuotteita varten (tutkimus ja kehitys / 
kyberturvallisuus ja siviiliturvallisuus) vuosina 2018–202061.  

2021–2027: uusi Digitaalinen Eurooppa -ohjelma 

40 Neuvosto päätti heinäkuussa 2020 antamissaan päätelmissä uudesta 
monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, että Digitaalinen 
Eurooppa -ohjelmassa62 investoidaan keskeisiin strategisiin digitaalisiin valmiuksiin, 
kuten EU:n suurteholaskentaan, tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen. Ohjelmalla 
täydennetään Euroopan digitaalisen muutoksen tukemiseksi muita välineitä, erityisesti 
Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa ja Verkkojen Eurooppa -välinettä.  

41 Neuvosto on päättänyt osoittaa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmalle 6,8 miljardia 
euroa vuosiksi 2021–2027 eli noin 970 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on 
huomattava lisäys kauteen 2014–2020 verrattuna, mutta silti vähemmän kuin komissio 
alun perin ehdotti (8,2 miljardia euroa samalle ajanjaksolle niin, että 2 miljardia euroa 
olisi varattu EU:n kyberturvallisuusalan ja yhteiskunnan yleisen suojelun 
vahvistamiseen esimerkiksi tukemalla verkko- ja tietoturvadirektiivin 
täytäntöönpanoa).  

                                                       
60 Euroopan komissio, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1092, annettu 

18 päivänä heinäkuuta 2018, Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisohjelman 
perustamisesta unionin puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin 
tukemiseksi (EUVL L 200, 7.8.2018, s. 30).  

61 Euroopan investointipankki, The EIB Group Operating Framework and Operational 
Plan 2018, 12.12.2017.  

62 Euroopan komissio, Europe investing in digital: the Digital Europe Programme, 
syyskuu 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
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Johdanto 

42 Kyberturvallisuudesta ja digitaalisesta autonomiasta on tullut strategisesti tärkeä 
aihe EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Kyberturvallisuuden hallintaan liittyviä puutteita 
ilmenee edelleen julkisella ja yksityisellä sektorilla kaikissa jäsenvaltioissa, tosin eri 
tasoisina. Tämä heikentää kykyä rajoittaa kyberhyökkäyksiä ja tarvittaessa reagoida 
niihin.  

43 EU:n ylimpiä tarkastuselimiä koskeva tutkimus osoitti vuonna 2018, että noin 
puolet niistä ei ollut koskaan toimittanut tarkastuksia kyberturvallisuuden alalla. Sen 
jälkeen ylimmät tarkastuselimet ovat tehostaneet kyberturvallisuutta koskevaa 
tarkastustyötään keskittyen erityisesti tietosuojaan, järjestelmien valmiuteen torjua 
kyberhyökkäyksiä ja olennaisiin yleishyödyllisiin palveluihin liittyvien järjestelmien 
suojaamiseen. Ne ovat tutkineet myös muita erittäin tärkeitä aiheita. On 
ymmärrettävää, että kaikkia näitä tarkastuksia ei voida julkistaa, koska osa niistä voi 
koskea arkaluonteisia (kansallista turvallisuutta koskevia) tietoja. 

44 Koska kyberturvallisuus on tärkeää Euroopan yhteiskuntien ja poliittisten 
instituutioiden toiminnalle, yhteyskomitea päätti omistaa tämän vuoden 
tarkastuskoosteen tälle aiheelle. Tässä osassa II esitetään yhteenveto 12 jäsenvaltion 
ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen valittujen 
kyberturvallisuutta koskevien tarkastusten tuloksista. Kukin osallistuva ylin 
tarkastuselin toimitti koostetta varten yhden valittua tarkastusta koskevan 
kertomuksen. Kertomuksia käsitellään tarkemmin osassa III. Aiheesta on tehty monia 
muitakin tarkastuksia, kuten osallistuvien ylimpien tarkastuselinten ilmoittamat muut 
kertomukset osoittavat.  

Tarkastusmenetelmät ja tarkastusten aiheet 

45 Koosteessa esitettyjä tarkastuskertomuksia varten tehtyjen tarkastusten osalta 
voidaan todeta, että suurin osa osallistuneista ylimmistä tarkastuselimistä oli tehnyt 
kyberturvallisuuteen liittyviä tuloksellisuuden tarkastuksia, mutta kaksi (Puola ja 
Unkari) oli tehnyt säännönmukaisuuden tarkastuksia ja yksi (Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin) oli laatinut toimintapolitiikkaa koskevan katsauksen.  
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46 Tarkastuksen lähestymistapaa valitessaan suurin osa ylimmistä tarkastuselimistä 
suunnitteli tarkastuksensa niin, että se sisältää vähintään kaksi tapaa arvioida 
tarkastuksen aihetta. Tämä voi käsittää korkean tason (esimerkiksi kansallisten) 
strategisten asiakirjojen tai määriteltyjen toimintapolitiikkojen tarkastuksen, 
vakiintuneen COBIT-metodologian noudattamiseen sovellettavien 
arviointimenettelyjen tarkastuksen (ks. laatikko 13) tai käytössä olevien tietotekniikan 
hallintajärjestelmien vaikuttavuuden arvioinnin. Yksi ylin tarkastuselin (Alankomaat) 
käytti jopa eettisiä hakkereita testatakseen rajavalvonnan ja kriittisten vesirakenteiden 
kyberturvallisuusjärjestelmien vaikuttavuutta. Laatikossa 14 on yhteenvetotaulukko 
eri ylimpien tarkastuselinten tarkastustyössään käyttämistä menetelmistä ja 
tekniikoista. 

Laatikko 13 

Mikä COBIT on?  

Tiedon ja tietotekniikan valvontatavoitteet (COBIT) ovat tietohallinnon ja 
tietohallintatavan tunnustettujen parhaiden käytäntöjen ja menettelyjen kehys, 
jonka on määrittänyt ISACA (tietojärjestelmien tarkastus- ja valvontajärjestö). Se 
auttaa organisaatiota saavuttamaan strategiset tavoitteet hyödyntämällä 
käytettävissä olevia resursseja tehokkaasti ja minimoimalla tietotekniikkaan 
liittyvät riskit. COBIT kytkee yrityksen hallintotavan yrityksen tietohallintatapaan. 
Yhteys luodaan kytkemällä toisiinsa liiketoiminnan ja tietotekniikan tavoitteet ja 
määrittelemällä mittarit ja kypsyysmallit tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi 
sekä määrittämällä yritys- ja tietotekniikkaprosessien ylläpitäjien vastuut.  

47 Kyberturvallisuutta koskevissa tarkastuksissa käsiteltiin hyvin erilaisia aiheita. 
Jotkin ylimmät tarkastuselimet tarkastivat tiettyjä yleistä etua koskevia aloja. 
Esimerkiksi Alankomaiden ylin tarkastuselin tarkasti elintärkeiden rannikon 
suojarakenteiden ja vesihuoltojärjestelmien kyberturvallisuuden. Eräät muut, kuten 
Irlannin ja Unkarin ylimmät tarkastuselimet, käsittelivät horisontaalisempia 
kysymyksiä, kuten kansallisen kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanoa ja 
henkilötietojen ja kansallisten dataresurssien suojaamista. Kaikki ylimmät 
tarkastuselimet käsittelivät kuitenkin ongelmia, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti 
julkisiin palveluihin tai infrastruktuuriin. 
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48 Viron ja Liettuan ylimmät tarkastuselimet toivat esiin strategisen merkityksen, 
joka kansallisen turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeillä kansallisilla 
dataresursseilla ja niiden eheyden suojaamisella ulkoisilta kyberhyökkäyksiltä on. 
Tanskan ylin tarkastuselin arvioi eräässä tarkastuksessa erityisesti neljän julkisen 
elimen suojautumista kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiltä. Alankomaiden, Puolan ja 
Portugalin ylimmät tarkastuselimet tarkastivat rajatarkastuksia tukevien eri 
tietoteknisten järjestelmien vaikuttavuuden (Schipholin lentoasemalla; 
rajavartiolaitoksessa ja sisäasiain- ja hallintoministeriössä Puolassa sekä Portugalin 
rajoilla), minkä vuoksi tarkastukset koskivat myös turvallisuutta EU:ssa.  

Tarkastusjakso 

49 Tähän yhteenvetoon valitut tarkastuskertomukset on julkaistu vuosina 2014–
2020. Useimmilla tarkastuselimillä tarkastusjakso oli kaksi vuotta tai pidempi, mutta 
neljä niistä (Tanska, Viro, Ranska ja Portugali) oli tarkastanut yhden vuoden jakson. 

Tarkastuksen tavoitteet  

50 Tässä koosteessa mukana olevat ylimmät tarkastuselimet käsittelivät 
tarkastustyössään useita eri riskejä. Niiden kertomuksissa käsiteltiin seuraavia riskejä: 
henkilötietojen väärinkäytöstä aiheutuva uhka yksittäisten EU:n kansalaisten 
oikeuksille; riski, että laitokset eivät pysty tarjoamaan tärkeää julkista palvelua tai että 
niiden toiminta rajoittuu; vakavat seuraukset yleiselle turvallisuudelle, hyvinvoinnille ja 
taloudelle jäsenvaltioissa sekä kyberturvallisuudelle EU:ssa. Ainakin neljä ylintä 
tarkastuselintä (Viro, Unkari, Alankomaat ja Portugali) käsitteli tähän koosteeseen 
sisällytetyissä tarkastuskertomuksissaan kolmea tai useampaa mainituista aiheista.  

51 Kyberturvallisuus kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan. Koska EU:n 
lainsäädännöstä on kuitenkin tullut ajan mittaan laajempaa ja yksityiskohtaisempaa, 
useimmat ylimpien tarkastuselinten tarkastamat laitokset ja elimet edistävät jo nyt 
EU:n kyberturvallisuutta koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamista, joskin eri 
laajuisesti. Esimerkiksi Irlannin ylin tarkastuselin (Office of the Comptroller and Auditor 
General) tarkasti EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanon, jossa pyritään 
parantamaan keskeisten verkko- ja tietojärjestelmien sietokykyä, ja antoi neuvoja sen 
parantamiseksi. Myös Unkarin ylimmän tarkastuselimen tarkastuksessa käsiteltiin 
voimassa olevien EU:n direktiivien noudattamista.  
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52 Laatikossa 14 esitetään myös, milloin tarkastuksen tulokset auttoivat 
parantamaan tarkastuskohteiden kyberuhkien sietokykyä, vähentämään 
kyberrikollisuutta tai kehittämään kyberpuolustuspolitiikkaa ja vahvistamaan 
osaamista, kehittämään teknologiaa ja edistämään kansainvälistä yhteistyötä. 
Useimmissa ylimpien tarkastuselinten antamissa suosituksissa käsiteltiin useampaa 
kuin kahta strategista tavoitetta, joihin EU pyrkii. 

53 Lisäksi ylimpien tarkastuselinten tarkastustyön aikana havaittiin turvallisuutta tai 
täytäntöönpanoa koskevia puutteita, jotka saivat tarkastuskohteet ryhtymään 
lisätoimiin. Esimerkiksi Tanskassa neljä tarkastuskohdetta alkoi jo tarkastuksen aikana 
panna täytäntöön useita tulevaisuuteen suuntautuvia suojaustoimenpiteitä 
nostaakseen merkittävästi suojaustasoa kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä vastaan, 
kehittääkseen puolustusvalmiutta ja parantaakseen kyberuhkien sietokykyä, mikä 
vähentää niiden altistumista verkkorikollisuudelle tulevaisuudessa.  

54 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että tarkastussuosituksia oli annettu 
valtionhallinnolle, operatiivisen tason ministeriöille ja virastoille tai 
tietojärjestelmävastaaville hallinnon ja vastuun eri tasoilla.  
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Laatikko 14 

Yleiskuva koosteessa esitellyistä ylimpien tarkastuselinten tarkastuksista (osa 1) 
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Yleiskuva koosteessa esitellyistä ylimpien tarkastuselinten tarkastuksista (osa 2) 
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Tärkeimmät tarkastushavainnot 

55 Seuraavissa kohdissa esitetään yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
tärkeimmistä tarkastushavainnoista.  

Tuloksellisuuden tarkastukset 

56 Tanskan Rigsrevisionen arvioi, oliko valituilla keskeisillä valtion laitoksilla riittävä 
suojaus kiristyshaittaohjelmia vastaan. Valtion laitokset ovat usein kyberhyökkäysten 
kohteena, ja kiristyshaittaohjelmat ovat tällä hetkellä yksi suurimmista 
kyberturvallisuuden uhista. Tarkastus koski Tanskan terveystietoviranomaista, 
ulkoministeriötä, Banedanmarkia (Tanskan rataverkko) ja Tanskan 
pelastushallintokeskusta. Nämä neljä laitosta valittiin, koska ne vastaavat olennaisten 
palvelujen tarjoamisesta terveydenhuollon, ulkoasiain, liikenteen ja hätätilavalmiuden 
aloilla, joilla tiedonsaannin varmistaminen voi olla ratkaisevan tärkeää. Tarkastuksessa 
todettiin, että näillä neljällä laitoksella ei ollut riittävää suojausta kiristyshaittaohjelmia 
vastaan. Tarkastus osoitti, että kyseiset neljä laitosta olivat jättäneet toteuttamatta 
useita tavanomaisia suojaustoimenpiteitä hyökkäysten vaikutusten lieventämiseksi. 
Tarkastuksessa todettiin, että laitosten olisi harkittava tulevaisuuteen suuntautuvien 
suojaustoimenpiteiden toteuttamista, jotta ne voisivat suojautua 
kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiltä entistä paremmin.  

57 Viron Riigikontroll totesi, että Viron itsenäisyyden säilyttäminen edellyttää 
alueen fyysisen puolustamisen lisäksi myös valtiolle ensisijaisen tärkeän digitaalisen 
omaisuuden suojelua. Eniten suojelua tarvitsevaa digitaalista omaisuutta ovat 
kansalaisia, aluetta ja lainsäädäntöä koskevat tiedot. Viron asukkaiden omaisuutta, 
kiinteistöjä ja oikeuksia koskevat tiedot on myös suojattava. Viron ylin tarkastuselin 
tutki kyberuhkien mahdollisuutta turvallisuusongelmien kärjistyessä. Tällaiset 
riskiskenaariot ja tietoturvahäiriöiden, kuten kyberhyökkäysten ja tietovuotojen, 
määrän kasvu voivat vaarantaa valtiolle tärkeimmät tiedot ja tietokannat. Sen vuoksi 
tarkastuksessa tarkasteltiin, miten valtio määritti, mitkä tiedot ja tietokannat ovat 
kriittisiä kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Tarkastuksessa todettiin, että vaikka 
käytössä oli valtion virastoille pakollinen perussuojauksen tarjoava kolmitasoinen 
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ISKE-järjestelmä63, useiden kriittisten tietokantojen tietoturvan takaamisessa oli 
merkittäviä puutteita.  

58 Irlannin Office of the Comptroller and Auditor General arvioi 
kyberturvallisuustoimenpiteiden edistymistä Irlannin kansallisen 
kyberturvallisuuskeskuksen perustamisesta lähtien. Viestintä-, ilmastotoimi- ja 
ympäristöministeriön vastuulla toimiva keskus perustettiin vuonna 2011. Se keskittyy 
ensisijaisesti valtion verkkojen turvaamiseen, teollisuuden ja yksityishenkilöiden 
auttamiseen näiden omien järjestelmien suojaamisessa sekä kriittisen kansallisen 
infrastruktuurin turvaamiseen. Tarkastuksessa todettiin, että vaikka kansallisella 
kyberturvallisuuskeskuksella oli kriittinen tehtävä, sen resurssien taso neljän 
ensimmäisen toimintavuoden aikana oli jäänyt huomattavasti alkuperäistä 
suunnitelmaa alhaisemmaksi, ja että keskuksen yleistä strategista suuntaa varten ei 
ollut strategista suunnitelmaa. Lisäksi olisi selvennettävä kyberrikosten ja kansallisten 
turvallisuuden häiriötilanteiden tutkintaan osallistuvien elinten rooleja. EU:n verkko- ja 
tietoturvadirektiivin vaatimukset kansallisen strategian kehittämisestä olisi myös vielä 
pantava täytäntöön.  

59 Ranskan Cour des comptes tarkasti Parcoursupin, uuden digitaalisen alustan, joka 
toimii saatavilla olevia yliopisto-opintoja ja pääsyvaatimuksia koskevana tietolähteenä 
ja jonka tarkoituksena on parantaa keskiasteen opiskelijoiden soveltuvuuden ja 
akateemisten tulosten ja korkeakouluopintojen sisällön välistä vastaavuutta. 
Tarkastuksessa havaittiin, että viranomaiset olivat onnistuneesti keskittäneet pääsyn 
kaikkeen keskiasteen jälkeiseen koulutukseen digitaaliselle alustalle korkeakoulutuksen 
laajenemisen hallitsemiseksi. Aikaisempi järjestelmä oli kuitenkin muutettu kiireesti 
uudeksi Parcoursup-järjestelmäksi ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 
Tietojärjestelmän turvallisuutta, suorituskykyä ja häiriönsietokykyä koskevia 
haavoittuvuuksia ei siis ollut korjattu. Alustaan liittyy edelleen merkittäviä julkisen 
palvelun laatuun ja jatkuvuuteen sekä henkilötietojen suojaan liittyviä riskejä.  

60 Latvian Valsts Kontrole teki julkisen tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin 
tehokkuutta koskevan tuloksellisuustarkastuksen. Tarkastuksen tarkoituksena oli 
selvittää, sovelsiko julkishallinto yhtenäistä lähestymistapaa tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan ja olivatko laitokset arvioineet keskittämisen 
hyötyjä. Tarkastuksessa havaittiin, että viranomaisten haluttomuus hallita tieto- ja 

                                                       
63 ISKE on Viron julkista sektoria varten kehitetty tietoturvanormi, joka on pakollinen 

tietokantoja tai rekistereitä käsitteleville valtion ja paikallishallinnon organisaatioille.  
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viestintätekniikan infrastruktuuria keskitetysti oli johtanut useiden palvelinkeskusten 
perustamiseen, mikä oli lisännyt ylläpitokustannuksia merkittävästi. Useimpiin 
palvelinkeskuksiin kohdistui turvallisuusuhkia, eikä keskuksia ollut suojattu riittävästi 
fyysiseltä pääsyltä ja ympäristöriskeiltä. Laitoksissa ei ollut myöskään ollut käytäntönä 
arvioida säännöllisesti, olisiko halvempaa ylläpitää tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuuria sisäisesti, tehdä yhteistyötä toisen laitoksen kanssa vai ulkoistaa 
tieto- ja viestintätekniikan ylläpito. Tarkastuksessa suositeltiin säännöllistä seurantaa 
koskevaa järjestelmää, jonka avulla koko julkishallintoa voitaisiin arvioida yhtenä 
järjestelmänä. 

61 Liettuan Valstybės kontrolė toi esiin niiden valtion kriittisten sähköisten 
tietoresurssien merkityksen, jotka liittyvät esimerkiksi valtiontalouden hallinnointiin, 
verohallintoon ja terveydenhuoltoon. Kriittisten tietojen menetyksellä ja 
asianomaisten tietojärjestelmien käytön keskeytymisellä voisi olla vakavia seurauksia 
yleiselle turvallisuudelle, hyvinvoinnille ja taloudelle. Tarkastuksen tavoitteena oli 
arvioida valtion kriittisten tietoresurssien hallintaa (yleinen valvonta) ja kypsyyttä. 
Tarkastuksessa havaittiin, että systeemisiä ongelmia ilmenee sekä valtion 
tietoresurssipolitiikan laatimisessa ja täytäntöönpanossa että resurssien 
hallintamekanismissa. Tarkastuksessa todettiin, että valtion kriittisten tietoresurssien 
alhainen kypsyystaso johti puutteisiin valtion tietoresurssipolitiikan laatimisessa ja 
täytäntöönpanossa, mikä lisäsi resurssien haavoittuvuutta. Valtion tietoresurssien 
turvallisuuden parantamiseksi olisi parannettava hallintamekanismia.  

62 Alankomaiden ylin tarkastuselin päätti vuonna 2018 tehdä 
kyberturvallisuustarkastuksia yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Kaksi ensiksi 
tarkastettua alaa olivat vesihuolto ja automatisoitu rajavalvonta, joista ensimmäinen 
on elintärkeä suurelta osin merenpinnan alapuolella asuvalle kansakunnalle ja toinen 
liittyy Amsterdamin Schipholin lentoaseman asemaan kansainvälisenä 
keskuslentoasemana ja porttina Alankomaihin. Infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeri 
on nimennyt useita julkisten töiden ja vesihuollon pääosaston, jäljempänä 
’tarkastuskohde’, hallinnoimia vesirakenteita vesihuoltoalan ”kriittisiksi osiksi”. Monet 
kriittisten vesirakenteiden hallinnassa käytettävät tietokonejärjestelmät ovat peräisin 
1980- ja 1990-luvuilta, jolloin kyberturvallisuutta ei yleensä otettu huomioon. 
Puolustusministeri ja oikeus- ja turvallisuusministeri jakavat vastuun Alankomaiden 
rajavartijoiden Schipholin lentoasemalla tekemistä rajatarkastuksista. Kumpikin 
ministeriö vastaa rajavartijoiden käyttämistä tietojärjestelmistä. Järjestelmät ovat 
kriittisiä lentoaseman toiminnan kannalta, ja niitä käytetään erittäin arkaluonteisten 
tietojen käsittelyyn. Se tekee niistä kiinnostavan kohteen kyberhyökkäyksille, joilla 
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pyritään rajatarkastusten sabotointiin, vakoiluun tai manipulointiin. Tarkastuksessa 
selvitettiin, olivatko tarkastuskohteet valmistautuneet torjumaan kyberuhkia ja oliko 
tämä tehty vaikuttavasti. Vesirakenteiden tapauksessa tarkastuskohteen olisi vielä 
tehtävä enemmän sekä havaitsemisen että reagoinnin osalta, jotta se saavuttaisi omat 
kyberturvallisuustavoitteensa. Rajatarkastusten tapauksessa todettiin, että 
kyberturvallisuustoimenpiteet eivät olleet riittäviä eivätkä tulevaisuudenkestäviä.  

63 Portugalin Tribunal de Contas tarkasti tietojärjestelmät, joilla tuetaan Portugalin 
sähköisen passin (Passaporte Electrónico Português, PEP) myöntämistä, antamista ja 
käyttöä, erityisesti matkustajien automaattisissa tarkastuksissa Portugalin rajoilla 
biometristen tietojen avulla. Tarkastuksessa varmistettiin, että EU:n ja kansallista 
lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä standardeja ja ohjeita, jotka koskevat PEP:n 
myöntämistä, antamista ja käyttöä, noudatetaan, mukaan lukien kansallisen 
oikeudellisen kehyksen asianmukaisuus. Siinä tutkittiin PEP:n elinkaareen ja erityisesti 
PEP:n myöntämiseen, antamiseen ja käyttöön liittyvien keskeisten prosessien 
vaikuttavuutta. Tarkastuksessa selvitettiin myös tietojärjestelmien suorituskyvyn 
kriittisiä näkökohtia, erityisesti PEP-tietojärjestelmiä (SIPEP) koskevien 
turvallisuusvaatimusten täyttymistä. 

64 Suomessa valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti, oliko valtionhallinnon 
kybersuojaus järjestetty mahdollisimman vaikuttavasti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tarkastuksessa keskityttiin siihen, miten 
valtionhallinnon kyberturvallisuutta hallittiin. Tarkastuskohteena olivat 
valtionhallinnon kybersuojausta ohjaavat viranomaiset (valtioneuvoston kanslia, 
valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö) sekä valtionhallinnon 
kybersuojauksen keskitettyjä tehtäviä ja keskitettyjä ICT-palveluja hoitavat 
viranomaiset. Suomen valtionhallinnossa vastuu kybersuojauksesta on hajautettu 
siten, että jokainen virasto vastaa omasta kybersuojauksestaan. Tarkastuksessa 
suositeltiin, että valtiovarainministeriö määrittelisi ja toteuttaisi valtionhallinnon 
ICT-palveluiden osalta kyberhäiriötilanteiden laajavaikutteisen operatiivisen hallinta- ja 
johtamismallin. Valtiovarainministeriön olisi myös selvitettävä, miten palveluiden 
kybersuojaus tulisi ottaa huomioon palveluiden koko elinkaaren rahoituksessa, ja 
parannettava operatiivisen tilannekuvan muodostamista ohjeistamalla viranomaisia 
ilmoittamaan kyberloukkauksista Kyberturvallisuuskeskukselle.  
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65 Ruotsin Riksrevisionen tutki valtionhallinnon tietojärjestelmien vanhentumista 
arvioidakseen, olivatko hallitus ja viranomaiset toteuttaneet asianmukaisia 
toimenpiteitä estääkseen tietojärjestelmien muuttumisen tehokkaan digitalisaation 
esteeksi. Tarkastuksessa löydettiin vanhentuneita tietojärjestelmiä useista valtion 
virastoista. Useissa tarkastetuissa virastoissa yksi tai useampi toiminnan kannalta 
kriittinen tietojärjestelmä oli vanhentunut, ja suurella osalla tarkastetuista virastoista 
ei ollut tarkoituksenmukaista lähestymistapaa tietoteknisen tuen kehittämiseen ja 
hallinnointiin. Suurella osalla virastoista ei ollut yleiskuvaa siitä, miten strategiat, 
toimintaprosessit ja järjestelmät liittyvät toisiinsa. Yleinen johtopäätös oli, että 
useimmat virastot eivät vielä olleet onnistuneet käsittelemään vanhentuneisiin 
tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia vaikuttavasti. Ruotsin tarkastuselin katsoo, että 
ongelma on niin vakava ja laajalle levinnyt, että se on este valtionhallinnon jatkuvalle 
tehokkaalle digitalisaatiolle. 

Kyberturvallisuutta koskevat säännönmukaisuuden tarkastukset 

66 Unkarin ylin tarkastuselin painotti, että kansallisten dataresurssien turvallisuus 
on kansallisten arvojen säilyttämisen ja suojelemisen kannalta yhteiskunnan 
perustavanlaatuinen intressi. Henkilötietojen ja julkisen datan turvallisuuden 
parantaminen Unkarin kansallisissa dataresursseissa on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta valtioon ja varmistaa julkisen hallinnon 
toiminnan jatkuvuus ja sujuvuus. Tietosuojaa koskevan säännönmukaisuuden 
tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, oliko Unkarissa määritetty tietosuojaa koskeva 
sääntely- ja toimintakehys ja olivatko tärkeimmät tiedonhallintaorganisaatiot 
noudattaneet turvallista tiedonhallintaa ja tietojenkäsittelyn ulkoistamista koskevia 
vaatimuksia. Tarkastuksessa todettiin, että tiedonhallintaorganisaatioiden 
tiedonhallintatoimia koskevilla sisäisillä säännöillä oli suojattu kansalliset dataresurssit 
osana kansallisomaisuutta vuosina 2011–2015 voimassa olleiden säännösten 
mukaisesti. Rekisterinpitäjät olivat soveltaneet vaatimuksia asianmukaisesti ja tietojen 
siirto kolmansille osapuolille oli toteutettu asianmukaisesti.  
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67 Puolan Najwyższa Izba Kontroli arvioi, olivatko tärkeiden julkisten tehtävien 
toteuttamiseen tarkoitettuihin järjestelmiin kerätyt tiedot turvassa. Tarkastus kattoi 
kuusi valittua laitosta, jotka hoitavat tärkeitä julkisia tehtäviä. Tietoturvajärjestelmän 
valmius- ja täytäntöönpanotaso ei tarjonnut riittävää suojausta tärkeiden julkisten 
tehtävien toteuttamiseen käytettäviin tietojärjestelmiin kerätyille tiedoille. 
Tietoturvaprosesseja toteutettiin sekavasti ja menettelyjen puuttuessa intuitiivisesti. 
Kuudesta tarkastetusta laitoksesta vain yksi oli pannut täytäntöön 
tietoturvajärjestelmän, joskin myös sen toiminnassa oli merkittäviä puutteita. 
Tarkastuksessa todettiin, että tietotekniikan turvallisuuteen liittyviä yleisiä suosituksia 
ja vaatimuksia olisi kehitettävä ja ne olisi pantava täytäntöön keskitetysti soveltaen 
niitä kaikkiin julkisyhteisöihin.  

Kyberturvallisuuskatsaukset 

68 Euroopan tilintarkastustuomioistuin tutki EU:n kyberturvallisuuspolitiikan 
toimintaympäristöä ja yksilöi politiikan tehokkaan toteuttamisen tärkeimmät haasteet. 
Katsaus kattoi verkko- ja tietoturvan, kyberrikollisuuden, kyberpuolustuksen ja 
disinformaation. Katsauksessa tuotiin esiin useita puutteita EU:n 
kyberturvallisuuslainsäädännössä ja todettiin, että jäsenvaltiot eivät olleet saattaneet 
voimassa olevaa lainsäädäntöä johdonmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. 
Lopuksi katsauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että EU:n tasolla ei ollut saatavilla 
luotettavia tietoja kyberhäiriötilanteista eikä kattavaa yleiskuvaa EU:n ja sen 
jäsenvaltioiden kyberturvallisuusmenoista. Katsauksessa pantiin myös merkille 
kyberalalla toimivien EU:n virastojen resurssirajoitteet, jotka liittyvät muun muassa 
lahjakkuuksien houkuttelemiseen ja palveluksessa pitämiseen. Toinen haaste liittyi 
ristiriitaan kyberturvallisuuden rahoituksen ja EU:n strategisten tavoitteiden välillä. 
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Tanska 
Rigsrevisionen 
 

Suojaus kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä vastaan 
Julkaisuajankohta: 2017 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso: Huhti–syyskuu 2017  

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Kertomuksessa arvioidaan, oliko valituilla keskeisillä valtion laitoksilla riittävä suojaus 
kiristyshaittaohjelmia vastaan. 

Valtion laitokset ovat usein kyberhyökkäysten kohteena, ja kiristyshaittaohjelmat ovat 
tällä hetkellä yksi suurimmista kyberturvallisuuden uhista. Kiristyshaittaohjelma estää 
tietojen käytön. Yleensä kiristyshaittaohjelma salaa tiedot ja estää hyökkäyksen 
kohteena olevia laitoksia käyttämästä niitä. Hakkerit vaativat lunnaita tietojen 
salauksen purkamiseksi niin, että laitokset voivat jälleen käyttää niitä. Näin ollen 
kiristyshaittaohjelmat uhkaavat erityisesti tietojen käytettävyyttä. 

Tietojen käytön äkillinen keskeytyminen voi vaikeuttaa laitosten tärkeiden palvelujen 
tarjoamista tai estää niiden tarjoamisen kokonaan. Kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen 
uhriksi joutuneet laitokset joutuvat yleensä sulkemaan tietoverkkonsa osittain tai 
kokonaan tutkiakseen hyökkäyksen laajuutta. Kiristyshaittaohjelmahyökkäyksillä voi 
olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, sillä laitokset voivat kärsiä 
tuotannonmenetyksistä, esimerkiksi jos ne eivät pääse tietoverkkoonsa tai jos pitkällä 
aikavälillä kerätyt ja käsitellyt tiedot menetetään. Vuonna 2017 Ison-Britannian 

https://uk.rigsrevisionen.dk/
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kansalliseen terveyspalveluun kohdistettu kiristyshaittaohjelmahyökkäys johti 
19 000 leikkauksen ja vastaanottoajan peruuttamiseen. Laitosten hallinnoinnissa olisi 
sen vuoksi keskityttävä kiristyshaittaohjelmahyökkäysten riskiin ja toteutettava 
tarvittavat suojaustoimenpiteet, jotta ne voivat suojautua kiristyshaittaohjelmilta ja 
vähentää mahdollisen hyökkäyksen vaikutuksia. 

Tarkastus koski Tanskan terveystietoviranomaista, ulkoministeriötä, Banedanmarkia 
(Tanskan rataverkko) ja Tanskan pelastushallintokeskusta. Nämä neljä laitosta valittiin, 
koska ne vastaavat olennaisten palvelujen tarjoamisesta terveydenhuollon, ulkoasiain, 
liikenteen ja hätätilavalmiuden aloilla, joilla tiedonsaannin varmistaminen voi olla 
ratkaisevan tärkeää. Terveystietovirasto tarjoaa keskitettyjä tietotekniikkapalveluja 
myös suurimmalle osalle terveysministeriön alaisista viranomaisista.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida, oliko näillä neljällä laitoksella tyydyttävä 
suojaus sähköpostipohjaisia kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä vastaan. Rigsrevisionen 
tutki 20 tavanomaista suojaustoimenpidettä, jotka tarjoavat perussuojauksen 
kiristyshaittaohjelmia vastaan. Ylin tarkastuselin tarkasteli myös viittä 
suojaustoimenpidettä, joita laitosten olisi harkittava tulevien riskinarviointien 
yhteydessä. Yksi tulevaisuuteen suuntautuva toimenpide on esimerkiksi uusi 
teknologia, joka voi vähentää laitokseen saapuvien valesähköpostiviestien määrää tai 
havaita epätavallista toimintaa tietokoneissa ja lähettää siitä hälytyksiä. Tutkimus 
tehtiin Rigsrevisionenin aloitteesta, ja se perustui neljän huhti–syyskuussa 2017 tehdyn 
tietotekniikkaa koskevan tarkastuksen tuloksiin. Tutkimus antoi tilannekuvan siitä, 
miten hyvin laitokset oli suojattu kiristyshaittaohjelmia vastaan. Laitoksilla oli 
mahdollisuus toteuttaa 20 tavanomaista suojaustoimenpidettä tietotekniikkaa 
koskeneen tarkastusten jälkeen. Tutkimuksen tulokset koskivat näin ollen ainoastaan 
laitosten suojaamista kiristyshaittaohjelmilta siihen aikaan, kun mainitut neljä 
tietotekniikkatarkastusta tehtiin. Tutkimuksessa esitellään neljän laitoksen 
suoriutumista, mutta se ei sisällä vertailevaa analyysia eikä laitoksia aseteta siinä 
paremmuusjärjestykseen. 

Havainnot ja johtopäätökset 
Rigsrevisionenin mukaan kyseisellä neljällä laitoksella ei ollut riittävää suojausta 
kiristyshaittaohjelmia vastaan. Tutkimus osoitti, että mainitut neljä laitosta olivat 
jättäneet toteuttamatta useita tavanomaisia suojaustoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on lieventää hyökkäysten vaikutuksia. Erityisesti 
terveystietoviranomaisella ja Banedanmarkilla oli huomattavia puutteita 
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suojautumisessa. Tämä tarkoitti, että kaikilla neljällä laitoksella oli huomattava riski 
joutua sellaisen sähköpostipohjaisen kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen kohteeksi, joka 
estäisi niitä tarjoamasta palvelujaan eripituisia aikoja. Kaikki neljä laitosta ovat 
ilmoittaneet Rigsrevisionenille, että ne ovat toteuttaneet tutkimuksen jälkeen useita 
toimenpiteitä parantaakseen kiristyshaittaohjelmilta suojautumista. 

Laitosten suojautuminen kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiltä, sisäiset ja ulkoiset uhat 
mukaan luettuina, ei ollut riittävää. On erityisen huolestuttavaa, että yksikään laitos ei 
varmistanut, että turvallisuuteen liittyvät ohjelmistokorjaukset ovat ajan tasalla, ja että 
kolme laitosta ei ollut käyttänyt valkoista listaa estääkseen henkilökuntaa käyttämästä 
haittaohjelmia. Tämä lisää riskiä, että kiristyshaittaohjelmat saastuttavat tietoverkon 
osittain tai kokonaan ja myös leviävät. 

Kolmessa laitoksessa johto ei ollut kiinnittänyt riittävästi huomiota 
kiristyshaittaohjelmien aiheuttamaan uhkaan, ja terveystietoviranomaisen ja 
Banedanmarkin johdon toteuttamat riskinarvioinnit eivät kattaneet kaikkia olennaisia 
näkökohtia. Tämä tarkoitti sitä, että laitoksilla ei ollut ajantasaista arviota 
kiristyshaittaohjelmien aiheuttamasta uhasta ja että niillä oli heikot valmiudet estää 
uusia hyökkäyksiä ja pienentää tulevien hyökkäysten vaikutuksia. 
Terveystietoviranomaisen ja Banedanmarkin johto ei ollut keskittynyt riittävästi 
riskinarviointiin, joten näissä kahdessa laitoksessa tietotekniikan turvallisuus ei 
perustunut johdon määrittelemiin painopisteisiin. 

Kolmella laitoksella ei ollut asianmukaisia kybertapahtumiin reagointia koskevia 
suunnitelmia, jotka auttaisivat niitä aloittamaan toimintansa uudelleen 
kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen jälkeen. On erityisen merkittävää, että laitoksista 
kolme ei testannut säännöllisesti, pystyisivätkö ne palauttamaan 
kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen kohteeksi joutuneet tiedot ja järjestelmät. Tämä 
lisää riskiä, että näiden laitosten hallussa olevat tiedot menetetään 
kiristyshaittaohjelmahyökkäyksen yhteydessä ja että laitokset eivät pysty tarjoamaan 
palvelujaan pitkään aikaan. 

Koska riskiskenaariot muuttuvat jatkuvasti, on tärkeää, että laitokset harkitsevat 
tulevaisuuteen suuntautuvia suojaustoimenpiteitä parantaakseen kykyään sietää 
kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä. Tarvitaan siis toimenpiteitä, jotka helpottavat 
sähköpostin lähettäjien henkilöllisyyden todentamista ja joilla voidaan havaita ja 
suodattaa pois mahdollisesti haitallisia sähköpostiviestejä. Kaikki neljä laitosta 
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kehittävät parhaillaan tulevaisuuteen suuntautuvia suojaustoimenpiteitä, joilla voidaan 
parantaa niiden suojausta kiristyshaittaohjelmahyökkäyksiä vastaan. 

Lisää kertomuksia aiheesta 

Kertomuksen otsikko: Kertomus tutkimustietojen suojaamisesta Tanskan yliopistoissa  

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 

Julkaisuajankohta: 2019 

 

Kertomuksen otsikko: Kertomus tietojärjestelmien ja terveystietojen suojaamisesta 
kolmella Tanskan alueella 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 

Julkaisuajankohta: 2017 

 

Kertomuksen otsikko: Kertomus ulkoisille toimittajille ulkoistettujen järjestelmien 
tietoturvan hallinnasta 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 

Julkaisuajankohta: 2016 

 

Kertomuksen otsikko: Kertomus pääsystä tietojärjestelmiin, jotka tukevat Tanskan 
yhteiskunnan kannalta keskeisten palvelujen tarjoamista 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 

Julkaisuajankohta: 2015 

  

https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
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Viro 
Riigikontroll 
 

Valtion kriittisten tietokantojen turvallisuuden ja suojauksen 
takaaminen Virossa 
Julkaisuajankohta: Toukokuu 2018 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (viroksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso:  2017 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Viron itsenäisyyden säilyttäminen edellyttää alueen fyysisen puolustamisen lisäksi 
myös valtiolle ensisijaisen tärkeän digitaalisen omaisuuden suojelua suurimmilta 
uhilta. Eniten suojelua tarvitsevaa digitaalista omaisuutta ovat kansalaisia, aluetta ja 
lainsäädäntöä koskevat tiedot. Myös Viron asukkaiden omaisuutta, kiinteistöjä ja 
oikeuksia koskevat tiedot on suojattava. 

Kansallinen tarkastuselin tarkasti, miten valtio oli määrittänyt, mitkä tiedot ja 
tietokannat olivat kriittisiä kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Näiden tietojen ja 
tietokantojen turvallisuuden ja jatkuvuuden suojaus tarkastettiin, mikä käsitti myös 
yleiskuvan laatimisen suojaamiseen käytetyistä välineistä. 

Koska Viro on nyt Naton ja Euroopan unionin jäsenvaltio, sen fyysinen turvallisuus on 
taattu paremmin kuin ennen liittymistä näihin verkostoihin. Viron on kuitenkin 
otettava huomioon kyberuhkien mahdollisuus turvallisuusongelmien kärjistyessä. 
Tällaiset riskiskenaariot ja tietoturvahäiriöiden, kuten kyberhyökkäysten ja 

https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14218&AuditId=2462
https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14200&AuditId=2462


Osa III – Yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
kertomuksista 

 57 
 

 

tietovuotojen, määrän kasvu voivat vaarantaa myös valtiolle tärkeimmät tiedot ja 
tietokannat. Jos valtiolle ensisijaisen tärkeitä tietoja muutettaisiin ilman lupaa tai ne 
vuotaisivat tai häviäisivät, valtio ei enää pystyisi hoitamaan välttämättömiä tehtäviä, 
kuten takaamaan kansalaisten turvallisuutta, tarjoamaan välttämättömiä palveluja, 
luomaan liiketoiminnan edellyttämää ympäristöä ja paljon muuta. Viro aikoo käyttää 
aluksi noin miljoona euroa kriittisten tietojen tallentamiseen ulkomaille. 

Tarkastuskysymykset 
o Ovatko ministeriöt yksilöineet kaikki kriittiset tietokannat ja käsittelyvaatimukset? 

o Onko kriittiset tietokannat ja rekisterit suojattu?  

o Onko kriittisten tietojen ja tietokantojen jatkuvuus taattu pitkällä aikavälillä? 

Havainnot 
Kansallinen tarkastuselin teki tarkastetuista kriittisistä tietokannoista seuraavat 
havainnot: 

o Kriittisten tietokantojen käsitteen soveltamista varten ei ollut vahvistettu 
toimintasuunnitelmaa eikä vaatimuksia. Kriittisten tietokantojen valintaehtoja ei 
ollut määritelty eikä ollut varmuutta siitä, että kaikki tarvittavat tietokannat olisi 
sisällytetty prosessiin. Tietokantojen lisäsuojaus oli järjestetty epävirallisesti eikä 
se ollut tietokannoista vastaaville pakollista, minkä vuoksi viiden kriittisen 
tietokannan tietoja ei ollut varmuuskopioitu ulkomaille. 

o Kriittisiä tietokantoja varten ei ollut annettu lisäsääntöjä tietoturvasta. 
ISKE-tietoturvajärjestelmässä (Viron julkista sektoria varten kehitetty 
tietoturvanormi, joka on pakollinen tietokantoja tai rekistereitä käsitteleville 
valtion ja paikallishallinnon organisaatioille) tai säädöksissä tai normeissa ei 
asetettu kriittisille tietokannoille lisävaatimuksia, kuten tietojen 
varmuuskopiointia Viron ulkopuolelle. Tarkastetuista tietokannoista tehtiin 
varmuuskopiot ulkomaille, mutta tietojärjestelmien toiminnan palauttamista 
niiden avulla ei ollut testattu. 

o ISKE-järjestelmän täytäntöönpano ja sitä koskevat tarkastukset olivat ongelma 
kriittisten tietokantojen osalta. Tarkastushetkellä kahdelle kymmenestä 
tietokannasta ei ollut tehty ISKE-tarkastuksia, ja tarkastukset järjestettiin vasta 
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ennen tämän tarkastuksen päättymistä (30. marraskuuta 2017). Vain kaksi 
kriittistä tietokantaa oli tarkastettu niin usein kuin laissa vaaditaan. Joissakin 
tapauksissa tarkastajan esiin tuomia ongelmia ei myöskään ollut ratkaistu kahden 
ISKE-tarkastuksen välillä (2–3 vuotta). 

o Tarkastuksen aikana kansallinen tarkastuselin havaitsi, että joissakin kriittisissä 
tietokannoissa ei ollut toteutettu eräitä tärkeitä tietoturvatoimenpiteitä. 
Esimerkiksi tietojärjestelmien haavoittuvuuksien säännöllistä arviointia koskevia 
vaatimuksia ei ollut määritelty tietoturvaohjeissa, tapahtumalokien säännöllisiä 
tarkastuksia tai analyysejä ei ollut tehty, valtionhallinnon alalla ei ollut tietoturvaa 
koskevia koulutussuunnitelmia tai tietoturvatietoisuuden analyyseja, joita 
käytetään koulutussuunnitelmien perustana, tiedostojen eheyttä ei eräissä 
tapauksissa ollut tarkastettu eikä ulkoisia tunkeutumistestejä ollut tehty. 

Johtopäätökset ja suositukset 
Tarkastuksessa ilmeni, että vaikka käytössä oli valtion virastoille pakollinen 
perussuojauksen tarjoava kolmitasoinen ISKE-järjestelmä ja siihen liittyvät 
tarkastukset, useiden kriittisten tietokantojen tietoturvan takaamisessa oli merkittäviä 
puutteita, jotka koskivat lokien analysointia, tunkeutumistestausta ja mobiililaitteiden 
suojausta. Kriittisten tietojen suojaamiseksi tarvittavia erityisvaatimuksia ei ollut vielä 
vahvistettu. 

Talous- ja viestintäministeriö oli käynnistänyt ensimmäiset kriittisten tietojen 
suojaamiseksi edellytetyt toimet, mutta kriittisiä tietokantoja koskeva hanke oli 
vaiheessa, jossa edellytettiin oikeudellisesti sitovia sääntöjä. Myöskään 
yksityiskohtaista riskianalyysia tai tulevaisuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa ei 
ollut. 

Varmuuskopiot viidestä kriittisestä tietokannasta olivat ulkomailla sijaitsevissa 
suurlähetystöissä, mutta jos Virossa sijaitsevat datakeskukset tuhoutuisivat fyysisesti, 
kriittisten tietojen säilyminen viidessä jäljelle jäävässä tietokannassa ei olisi taattua. 

Annettiin kaksi yleistä suositusta: 

o Määritellään kriittisten tietokantojen lisäsuojausta koskevat säännöt, mukaan 
lukien kriittisten tietokantojen valinta, tietojen käsittely näissä tietokannoissa ja 
valtiolle kriittisten tietojen varmuuskopiointi, ja arvioidaan, miten näille toimille 
annetaan lisärahoitusta.  
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o Analysoidaan tietokantojen perustamisen eri vaiheita sekä rahoitussuunnittelun 
että tietoturvan kannalta ja sovelletaan parhaita projektinhallintakäytäntöjä 
näiden vaiheiden toteutuksessa. 

  



Osa III – Yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
kertomuksista 

 60 
 

 

 

Irlanti 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 

Kansallista kyberturvallisuutta koskevat toimenpiteet 
Julkaisuajankohta:  Syyskuu 2018 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi)  

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso: 2011–2018 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Irlannissa kyberturvallisuuspolitiikasta vastaa viestintä-, ilmastotoimi- ja 
ympäristöministeriö. Ministeriö vastaa kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen kautta 
myös valtion kriisitoimien koordinoinnista kansallisen tason kyberhäiriötilanteissa. 

Kansallinen kyberturvallisuuskeskus perustettiin vuonna 2011. Se keskittyy 
ensisijaisesti valtion verkkojen turvaamiseen, teollisuuden ja yksityishenkilöiden 
auttamiseen näiden omien järjestelmien suojaamisessa sekä kriittisen kansallisen 
infrastruktuurin turvaamiseen. 

Tarkastuskysymykset 
Tarkastuksessa tutkittiin kyberturvallisuustoimenpiteiden edistymistä Irlannin 
kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen perustamisesta lähtien. Siinä tutkittiin 
erityisesti seuraavia seikkoja: 

o keskuksen toimeksianto ja resurssit 

https://www.audit.gov.ie/en/Find-Report/Publications/2018/2017-Annual-Report-Chapter-08-Measures-relating-to-national-cyber-security.pdf
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o kansallinen kyberturvallisuusstrategia (2015–2017) 

o EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpano 

o hallinto- ja valvontajärjestelyt. 

Havainnot ja johtopäätökset 
Hallituksen päätöksessä kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen perustamisesta 
hyväksyttiin 800 000 euron vuosittainen rahoitus, mutta kyberturvallisuuden 
todellinen vuosittainen rahoitus oli vuosina 2012–2015 alle kolmannes siitä. 
Vuonna 2017 määrärahat nostettiin 1,95 miljoonaan euroon. Samana vuonna 
keskuksen henkilöstö lähes kaksinkertaistui 14,5 kokoaikavastaavaan. Vuonna 2018 
hyväksyttiin 16 uuden työntekijän palkkaaminen. 

Kansallisessa kyberturvallisuusstrategiassa (2015–2017) esitetään 12 toimenpidettä, 
jotka on toteutettava strategian voimassaoloaikana. Toukokuuhun 2018 mennessä oli 
toteutettu kokonaan neljä toimenpidettä ja osittain neljä toimenpidettä ja neljää ei 
ollut toteutettu. 

EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivillä pyritään parantamaan keskeisten verkko- ja 
tietojärjestelmien sietokykyä. Arvioitaessa Irlannin edistymistä direktiivin kolmen 
pilarin aloilla havaittiin seuraavaa: 

o Pilari 1 – EU:n jäsenvaltioiden kyberturvallisuusvalmiuksien parantaminen. Pantu 
osittain täytäntöön – rakenteellisia vaatimuksia on pyritty noudattamaan, mutta 
strategisessa suunnittelussa on edelleen puutteita. 

o Pilari 2 – EU:n jäsenvaltioiden kyberturvallisuutta koskevan yhteistyön 
edistäminen. Pantu täytäntöön. 

o Pilari 3 – Turvatoimien ja häiriötilanteiden ilmoittamista koskevien velvoitteiden 
käyttöönotto keskeisillä aloilla. Pantu osittain täytäntöön – kriittisten verkko- ja 
tietojärjestelmien määrittäminen, yksiköiden nimeäminen virallisesti keskeisten 
palvelujen tarjoajiksi ja digitaalisen palvelun tarjoajien hallinnointi edellyttävät 
vielä lisätöitä. 
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Hallituksen päätöksessä (heinäkuu 2011) kyberturvallisuuskeskuksen perustamisesta 
hyväksyttiin myös ministeriöiden välinen komitea, joka perustettaisiin laatimaan ja 
panemaan täytäntöön toimintapolitiikka kyberturvallisuushaasteisiin vastaamiseksi 
Irlannissa. Ryhmä kokoontui viisi kertaa vuosina 2013–2015, mutta vain yhden 
kokouksen pöytäkirja oli käytettävissä tarkastusta varten. Komitea ei ole kokoontunut 
vuoden 2015 jälkeen.  

Kansallisen kyberturvallisuusstrategian täytäntöönpanosuunnitelmassa sitoudutaan 
julkaisemaan vuosikertomus ja tekemään virallinen vaikutustenarviointi keskuksen 
työstä vuoden 2017 loppupuolella. Ne ovat edelleen tekemättä, vaikka keskuksen 
työtä esitellään ministeriön vuosikertomuksessa. 

Ministeriötä pyydettiin virallisesti arvioimaan keskuksen toimintaa. Mitään näyttöä 
arvioinnin tekemisestä ei esitetty. Ministeriö totesi, että kansallisen 
kyberturvallisuuskeskuksen toiminnan tuloksellisuuden arviointi on osa ministeriön 
normaalia tulosjohtamista ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. 

Tarkastuksessa todettiin seuraavaa:  

o Vaikka kansallisen kyberturvallisuuskeskuksen tehtävä on kriittinen, sen 
resurssien taso neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana jäi huomattavasti 
alkuperäisen suunnitelman mukaisesta tasosta. 

o Keskuksen yleinen strateginen suunta ei ole selvä, sillä käytössä ei tällä hetkellä 
ole strategista suunnitelmaa. 

o Lisäksi olisi selvennettävä kyberrikosten ja kansallisten turvallisuuden 
häiriötilanteiden tutkintaan osallistuvien elinten rooleja.  

o Olisi myös pantava täytäntöön EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin vaatimukset 
kansallisen strategian kehittämisestä.   

o Vaikka hallintorakenteista on annettu määräyksiä, ei ole selvää, miten 
hallintojärjestelyt toimivat käytännössä. 

Kyberturvallisuuteen osoitettujen resurssien saatavuuden ja kustannusten avoimuus 
on puutteellista.  
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Ranska 
Cour des comptes 
 

Pääsy korkea-asteen koulutukseen: opiskelijoiden ohjausta ja 
menestystä koskevan lain alustava arviointi 
Julkaisuajankohta: Helmikuu 2020 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (ranskaksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi:  Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso:  2019–2020 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Vuonna 2018 annetun opiskelijoiden ohjausta ja menestystä koskevan lain (loi relative 
à l ’orientation et à la réussite des étudiants, ORE) tavoitteena oli auttaa nuoria 
korkea-asteen koulutuksen aloittamisen kolmessa päävaiheessa, jotka ovat ohjaus ja 
tuki keskiasteen opiskelijoille, opintojen valinta ja menestys opintojen alkuvuosina. 
Siinä otettiin käyttöön Parcoursup, uusi digitaalinen alusta, joka toimii tietolähteenä 
opintomahdollisuuksista ja pääsyvaatimuksista ja jonka tarkoituksena on parantaa 
keskiasteen opiskelijoiden soveltuvuuden ja tulosten sekä korkeakouluopetuksen 
sisällön välistä vastaavuutta. 

ORE-lain soveltamisen kahtena ensimmäisenä vuonna otettiin ensimmäiset askeleet 
korkeakoulutukseen pääsyn muuttamiseksi. Monista rajoituksista huolimatta 
Parcoursup otettiin käyttöön erittäin sujuvasti, vaikka siitä puuttuivat vielä 
turvallisuus- ja kestävyystakuut ja tietoja olisi voitu hyödyntää paremmin niiden 
merkitys huomioon ottaen. 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf
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ORE annettiin kahden suuren ongelman ratkaisemiseksi koulutuspolitiikassa. Toinen oli 
yliopisto-opiskelijoiden korkea keskeyttämisaste. Toinen oli se, että entinen 
digitaalinen alusta oli aiheuttanut syvään juurtunutta tyytymättömyyttä, koska sen 
viimeisessä vaiheessa käytettiin satunnaisvalintaa. 

ORE-uudistukselle myönnettiin rahoitusta 867 miljoonaa euroa viideksi vuodeksi. 
Uudistus perustui käsitteeseen ”-3/+3” ja sen taustalla olevaan periaatteeseen, että 
mitä enemmän keskiasteen opiskelijat tietävät korkeakouluopetuksen sisällöstä, sitä 
paremmat mahdollisuudet heillä on onnistua kokeissa, koska he valitsevat opinnot, 
jotka vastaavat parhaiten heidän soveltuvuuttaan ja tavoitteitaan. ORE-lailla pyrittiin 
korjaamaan keskiasteen opiskelijoiden ohjauksen puutetta ja vähentämään siten 
opintosuunnan vaihtoa, jonka Cour arvioi maksavan lähes 550 miljoonaa euroa 
vuodessa pelkästään korkeakoulutuksen ensimmäisen vuoden aikana.  

Tarkastajat tekivät ORE:n yhteydessä alustavan arvioinnin korkeakoulutukseen 
pääsystä ja tutkivat alustan tietoturvaongelmia. 

Tietojärjestelmälle oli ominaista kuormitustekijöiden lisääntyminen (kaiken 
korkeakouluopetuksen sisällyttäminen järjestelmään vuonna 2020 ja käyttäjämäärän 
nopea kasvu vain muutamassa vuodessa). Tämä johtui edellisen alustan nopeasta 
vaihdosta Parcoursupiin muuttamatta arkkitehtuuria, mikä aiheutti merkittäviä 
palvelun laatuun, jatkuvuuteen, mukautuvuuteen ja jatkokehitykseen liittyviä riskejä. 
Järjestelmän turvallisuuteen, suorituskykyyn ja häiriönsietokykyyn liittyviä heikkouksia 
ei ollut korjattu. Parcoursup pystyttiin perustamaan nopeasti, koska sitä hallinnoi 
beetatilassa rajallinen joukko erittäin päteviä ja motivoituneita ihmisiä, mutta tämä 
lähestymistapa merkitsi, että järjestelyltä puuttui strateginen suunta ja tyydyttävä 
hallinto.  

Tarkastajat arvioivat tietojärjestelmän laatua ja uuden Parcoursup-alustan 
suorituskykyä. Parcoursup perustettiin ORE-lain nojalla, ja sen tavoitteena oli parantaa 
opiskelijoiden sijoittamista korkeakouluihin ja nostaa siten valmistumisastetta. 

Havainnot  
Vaikka Parcoursup toimi tyydyttävästi, siihen liittyi tietoteknisiä riskejä, joita oli 
lievennettävä. Alustan turvallisuus ja kestävyys oli taattava, ja dataa olisi voitu 
hyödyntää enemmän.  
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Vanha tietojärjestelmä 

Parcoursupissa ei ollut juuri mitään uutta, vaan se oli perinyt aiemman 
Admission Post-Bac – alustan (APB) kankeuden ja heikkouden sekä monia 
ratkaisemattomia riskejä. Parcoursupin rakenteellisen perustan muodostava 
tietojärjestelmä otettiin suoraan aiemmasta alustasta. Vaikka tietojärjestelmää 
mainostettiin uutena sijoittamistyökaluna, sen ydintä oli muutettu vain vähän APB:hen 
verrattuna. Tosi asiassa yli 72 prosenttia tietoinfrastruktuurista säilyi ennallaan, sillä 
vain vajaat 30 prosenttia APB:n koodista oli kirjoitettu uudelleen.  

Alustan tietotekninen perusta suunniteltiin 2000-luvun alussa käsittelemään vuosittain 
noin miljoona hakemusta noin 100 000:ta paikkaa varten. Tietojärjestelmän 
soveltamisalaa kuitenkin laajennettiin siten, että järjestelmässä käsiteltäisiin vuosittain 
noin 10 miljoonaa hakemusta noin miljoonaa paikkaa varten. Parcoursup vaikutti 
vanhalta työkalulta, joka oli nimetty uudelleen. Kuormituksen kasvu herätti kysymyksiä 
alustan kyvystä saavuttaa haluttu tarkoitus. 

Puutteellisesti dokumentoitu tietojärjestelmä 

Ministeriön avoimuuspyrkimyksistä huolimatta Parcoursupin lähdekoodi oli edelleen 
99 prosenttisesti suljettu. Se vähä, mikä oli julkaistu, ei juurikaan auttanut 
ymmärtämään ja arvioimaan prosessia, jolla hakijat sijoitettiin opiskelupaikkoihin.  

Edeltäjänsä tavoin Parcoursup oli puutteellisesti dokumentoitu operatiivinen 
tietojärjestelmä. Koodin tarkastuksen tulokset viittasivat siihen, että sovellus oli 
laadultaan heikko ja riskialtis, ja tarkastuksessa tuli esiin useita kriittisiä rikkomuksia. 
Järjestelmä oli laadultaan heikompi kuin muut samanikäiset ohjelmistot, ja sen 
kaatumisriski oli suuri. 

Parcoursupissa käytettiin sekä julkista että suljettua lähdekoodia. Avoimessa koodissa 
esiintyi paljon enemmän kriittisiä rikkomuksia kuin suljetussa koodissa, mikä aiheutti 
palvelun keskeytymisen riskin. Alusta ei ollut myöskään hakkerisuojattu (lähdekoodin 
turvatarkastus heinäkuussa 2018). Ministeriö ilmoitti kuitenkin vuoden 2019 lopussa, 
että Parcoursup-koodin sertifiointimenettely oli aloitettu. 

Tuolloinen lähdekoodin dokumentointi ei ollut johdonmukaista eikä kattavaa. 
Parcoursup-koodi oli harvinaisen monimutkainen. Tarkastajat katsoivat, että 
lähdekoodi olisi järjestettävä uudelleen monimutkaisten komponenttien määrän 
vähentämiseksi.  



Osa III – Yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
kertomuksista 

 66 
 

 

Parcoursup-tietojärjestelmän arkkitehtuuri oli riskialtis; tietokantaa hallittiin vanhaan 
tapaan manuaalisesti. Järjestelmä oli hauras, koska se oli erittäin riippuvainen 
ylläpitäjien saatavuudesta ja tarkkaavaisuudesta. Ministeriö myönsi, että 
Parcoursup-arkkitehtuuriin liittyi suuria riskejä ja ettei niitä voitu poistaa kehittämättä 
sovellusta edelleen.  

Parcoursup-tietojärjestelmä oli dokumentoitu puutteellisesti, ja se oli olennaisesti 
riippuvainen kansallisen viranomaisen (Service à Compétence Nationale, SCN) 
henkilöstön asiantuntemuksesta. Tietokannassa kirjoitettiin kommentteja järjestelmän 
ytimeen dokumentoinnin avulla, mikä vaikeutti tietojärjestelmän ylläpitoa ja 
kehittämistä sekä tietojen hyödyntämistä. Alustalla olevia käyttäjätietoja ei voitu 
helposti poimia ja arvioida ilman perusteellista tutkimusta. Koska jäsenneltyä teknistä 
dokumentaatiota ei ollut, SCN:n kyky hoitaa strategisia tehtäviään riippui täysin 
tietotekniikkakeskuksen johtajasta.  

Tietoturvastrategia – parannuksia tarvitaan 

Järjestelmän sisältämien arkaluonteisten henkilötietojen vuoksi Parcoursup on 
todellinen turvallisuushaaste. Periaatteessa kaikilla tietojärjestelmää hallinnoivilla 
organisaatioilla on oltava viralliset kirjalliset tietojärjestelmien turvallisuutta koskevat 
toimintaperiaatteet. Vaikka pääministeri oli määrittänyt Parcoursupin keskeiseksi 
palveluntarjoajaksi, sillä ei ollut tällaisia toimintaperiaatteita. Niiden laatimiseksi oli 
ryhdyttävä välittömästi toimeen. 

Jokaisella Parcoursup-tiimillä oli tietojärjestelmien turvallisuusvastaava, joka toimi 
IT-keskuksen alaisuudessa. Olisi ollut hyvä käytäntö asettaa tietojärjestelmien 
turvallisuusvastaavat suoraan SCN:n johtajan alaisuuteen heidän riippumattomuutensa 
takaamiseksi.  

Vuoden 2019 puolivälissä Parcoursupin saattaminen yleisen tietosuoja-asetuksen 
mukaiseksi oli vielä kesken. Jotkin toimenpiteet olivat edelleen toteuttamatta, 
erityisesti tarve vahvistaa virallisesti eri käsittelymenettelyt. Henkilötietosuoja oli 
riittämätön, ja kattavia yksittäisiä tietoja tallennettiin edelleen liikaa. 

Parcoursup-yksikkö raportoi sekä ministerin kansliasta nimitetylle Parcoursup-
projektipäällikölle että korkeakoulutuksen ja ammattiin pääsyn pääosaston 
koulutusstrategia- ja opintoasioiden osastolle, mikä jakoi yksikön lojaaliuden kahtaalle. 
Parcoursup-tietojärjestelmään liittyviä käytännön asioita käsiteltiin viikoittaisissa 
kokouksissa. Vaikka tämän organisointimuodon etuna olivat nopeat reaktioajat 
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päivittäisessä opiskelijavirtojen hallinnassa, se jätti Parcoursupin strategisesti 
tuuliajolle. 

Järjestelmä ei ollut myöskään riittävän avoin. Se esti hyödyntämästä alustan sisältämiä 
tietoja parhaalla mahdollisella tavalla valtavista mahdollisuuksista huolimatta. Näiden 
mahdollisuuksien hyödyntäminen olisi melko varmasti parantanut tuloksellisuutta.  

Johtopäätökset ja suositukset 
Hallitus oli onnistuneesti keskittänyt kaikkeen keskiasteen jälkeiseen koulutukseen 
pääsyn yhdelle digitaaliselle alustalle yhdistäen kaikki koulutusohjelmat hallitakseen 
korkeakoulutuksen yleistymistä. Aikaisempi järjestelmä oli muutettu kiireesti uudeksi 
Parcoursup-järjestelmäksi ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. 
Tietojärjestelmän turvallisuuteen, suorituskykyyn ja häiriönsietokykyyn liittyvät 
haavoittuvuudet olivat siten jääneet korjaamatta, vaikka kuormituksen kasvu jatkuisi 
varmasti ottaen huomioon lopullinen tavoite sisällyttää järjestelmään kaikki 
perustutkinto-opinnot. Järjestelmä oli myös dokumentoitu puutteellisesti, ja siinä 
käytettiin varsin kotikutoista lähestymistapaa tietotekniikan kehittämiseen. Sen 
tavaton monimutkaisuus lisäsi virheiden riskiä siinä tapauksessa, että siihen tehtäisiin 
toiminnallisia muutoksia. Alusta altistui siksi merkittäville julkisen palvelun laatuun ja 
jatkuvuuteen sekä henkilötietojen suojaan liittyville riskeille.  

Cour des comptes antoi seuraavat suositukset: 

o SCN:n tietotekniikkatiimin henkilökuntaa olisi lisättävä ja ORE-rahoitusta olisi 
kasvatettava tietojärjestelmien ja tilastollisen tutkimuksen alaosaston henkilöstö- 
ja rahoitusresurssien lisäämiseksi. 

o Tietojärjestelmää olisi vahvistettava pitkällä aikavälillä korjaamalla sen 
vakavimmat puutteet, nykyaikaistamalla tai uudistamalla sen arkkitehtuuria ja 
dokumentoimalla vanhan järjestelmän ja Parcoursupin tärkeimmät tietokannat 
järjestelmällisesti ja jäsennellysti. 

o Parcoursup-tietojärjestelmää varten olisi laadittava turvasäännöstö. 

o Olisi perustettava Parcoursup-alustaa valvova opetus- ja nuorisoministeriön ja 
korkeakoulu-, tutkimus- ja innovaatioministeriön yhteinen ohjauselin, jonka 
”ohjaustoimia” varten osoitettaisiin ORE-rahoitusta. 
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Latvia 
Valsts Kontrole 
 

Onko julkishallinto hyödyntänyt kaikki tieto- ja 
viestintätekniikan infrastruktuurin tehokasta hallintaa koskevat 
mahdollisuudet? 
Julkaisuajankohta:  Kesäkuu 2019 

Hyperlinkki kertomukseen:  Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso: 2017–2019 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Latvian valtion tarkastuselin teki julkisen tieto- ja viestintätekniikkainfrastruktuurin 
tehokkuutta koskevan tuloksellisuustarkastuksen. Tarkastuksen tarkoituksena oli 
selvittää, sovelsiko julkishallinto yhtenäistä lähestymistapaa tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin tehokkaaseen hallintaan ja olivatko laitokset arvioineet keskittämisen 
hyötyjä. Myös datakeskusten turvallisuus katsottiin tärkeäksi kysymykseksi arvioitaessa 
tulevan optimointisuunnittelun vaihtoehtoja.  

Viranomaisten haluttomuus hallinnoida tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria 
keskitetysti, vähintään yhden ministeriön tasolla, oli johtanut useiden 
palvelinkeskusten perustamiseen, mikä oli nostanut ylläpitokustannuksia merkittävästi. 
Neljän tarkastetun ministeriön osalta havaittiin, että niiden 22 alayksikköä käytti 
38:aa datakeskusta. Tarkastuksen aikana kansallinen tarkastuselin havaitsi tilanteita, 
joissa jopa kansallisella tasolla merkittävät tietojärjestelmät sijaitsivat tiloissa, jotka 
eivät ole riittävän turvallisia. Optimoimalla palvelinkeskusten määrä voitaisiin vähentää 

https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/has-public-administration-used-all-opportunities-for-efficient-management-of-ict-infrastructure
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tieto- ja viestintätekniikan kustannuksia mutta myös varmistaa riittävä turvallisuustaso 
edullisemmin. Laitosten käytettävissä oli jo korkealuokkaisia palvelinkeskuksia, mutta 
niiden kapasiteettia ei hyödynnetty täysin.  

Tarkastuksen pääaihe 
Tavoitteena oli tarkastaa, oliko kaikki edellytykset tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin yhtenäiselle hallinnalle luotu ja otettu käyttöön niin, että niillä 
edistetään tieto- ja viestintätekniikan resurssien tehokasta ja turvallista käyttöä.  

Havainnot ja johtopäätökset 
Tieto- ja viestintätekniikan hallinnointi ja optimointi 

o Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisestä ja optimoinnista ei ollut pitkäjänteistä 
näkemystä kansallisella tasolla eikä ministeriöissä. Ministeriöt ja niiden alayksiköt 
optimoivat tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria ymmärryksensä ja 
valmiuksiensa mukaan.  

Tarkastettujen laitosten tieto- ja viestintätekniikan ylläpidon vuotuiset 
kokonaiskustannukset nousivat 17 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon vuosina 
2011–2017. Laitoksissa ei ollut otettu käytännöksi arvioida säännöllisesti, olisiko 
halvempaa ylläpitää tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria itse, tehdä yhteistyötä 
toisen laitoksen kanssa vai ulkoistaa tieto- ja viestintätekniikan ylläpito. Tieto- ja 
viestintätekniikan keskittäminen tai hajauttaminen eivät ole itsessään tavoitteita, 
mutta vallitsevaa tilannetta ja vaihtoehtoja olisi analysoitava senhetkisten 
kustannusten ja mahdollisten vaihtoehtojen selvittämiseksi.  

Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus 

o Oikeudellisessa kehyksessä ei määritelty selvästi tieto- ja viestintätekniikan 
infrastruktuurin turvallisuusvaatimuksia loogisessa järjestelmässä käsiteltävien 
tietojen merkityksellisyyden mukaan. Tieto- ja viestintätekniikan datakeskusten 
suojaamiseksi ei ollut annettu yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia.  

o Turvallisuusvaatimusten puutteet johtivat kalliiseen suojaukseen, tai päin vastoin 
siihen, että kansallisesti tärkeiden tietojen suojausta ei varmistettu. Tärkeitä 
tietojärjestelmiä ylläpidettiin jopa matalan turvallisuustason datakeskuksissa. 
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o Useimpiin palvelinkeskuksiin kohdistui turvallisuusuhkia, eikä keskuksia ollut 
suojattu riittävästi fyysiseltä pääsyltä ja ympäristöriskeiltä. Turvallisuusuhkien 
torjuminen edellyttäisi vähintään 247 000–765 000:ta euroa valitusta 
lähestymistavasta riippuen. Olisi 1) parannettava tärkeämpiä tietojärjestelmiä 
sisältäviä palvelinkeskuksia ja varmistettava merkittävien tieto- ja 
viestintäteknisten resurssien säilyttäminen korkean turvallisuustason 
datakeskuksissa tai 2) parannettava kaikkia olemassa olevia palvelinkeskuksia. 
Tämä edellyttäisi kuitenkin investointia, jota tarkastajat eivät voineet perustella, 
ellei datakeskusten määrää minimoitaisi.  

Oikeudellinen kehys oli puutteellinen, koska tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuuria 
koskevia yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia ei ollut laadittu. Vaatimuksia oli 
annettu esimerkiksi loogista suojausta koskevista kriteereistä muttei infrastruktuurin 
fyysisen turvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden kriteereistä, jotka vaikuttavat myös 
järjestelmien käytettävyyteen ja tietosuojaan. Vaikka yleistä järjestystä koskevissa 
suunnitteluasiakirjoissa korostettiin tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin 
turvallisuuden merkitystä ja tarvetta vahvistaa sitä, kukaan ei ollut suunnitellut 
erityisiä toimia tällä alalla. Koska turvallisuusvaatimuksia ei ollut eriytetty selvästi, 
jäljitettävästi ja loogisesti, se aiheutti riskin, että tärkeydeltään ja merkitykseltään 
samanarvoisten tietojen käsittelyä koskevat turvallisuusvaatimukset vaihtelevat eri 
puolilla maata. 

Valtio valvoi turvallisuutta digitaalisessa tilassa keskitetysti ja reagoi siellä tapahtuviin 
häiriöihin, mutta vastuu tietotekniikkainfrastruktuurin turvallisuudesta oli jätetty 
kunkin laitoksen johtajalle. Näin ollen laitosten käsitys tieto- ja viestintätekniikan 
turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, käsiteltävien tietojen tärkeyden arviointi ja 
laitosten käytettävissä olleet resurssit tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuteen 
liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi vaihtelivat suuresti.  

Näitä prosesseja varten tarvittaisiin säännöllinen seurantajärjestelmä, jotta voitaisiin 
arvioida koko julkishallintoa yhtenä järjestelmänä riippumattomasti ja vakiokriteerejä 
käyttäen, yksilöidä erilaisia lähestymistapoja ja ehkäistä niitä määrittelemällä yhteiset 
riskit sekä suunnitella ehkäiseviä toimia näiden riskien pienentämiseksi.  
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Liettua 
Valstybės Kontrolė 
 

Valtion kriittisten tietoresurssien hallinta 
Julkaisuajankohta:  Kesäkuu 2018 

Hyperlinkki kertomukseen:  Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (liettuaksi)  

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso: 2014–2017 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Valtion kriittisiä tietoresursseja – kriittistä sähköistä tietoa – käytettäessä hoidetaan 
tärkeitä valtion tehtäviä, joita ovat esimerkiksi valtiontalouden hallinnointi, 
verohallinto ja terveydenhuolto. Kriittisten tietojen menetyksellä ja asianomaisten 
tietojärjestelmien käytön keskeytymisellä voisi olla vakavia seurauksia yleiselle 
turvallisuudelle, hyvinvoinnille ja taloudelle. Liettuan kansallisen tarkastuselimen 
(NAOL) vuosina 2006–2016 tekemissä yleistä tietotekniikan valvontaa koskevissa 
arvioinneissa havaittiin, että tietotekniikkahallinnossa (suunnittelu, tietoarkkitehtuurin 
määrittely, organisaatiorakenne, muutokset, toiminnan jatkuvuuden varmistaminen, 
tietoturva sekä tietotekniikkahallinnon seuranta ja arviointi) ilmeni toistuvia ongelmia. 
Liettuan ylin tarkastuselin tarkasti valtion kriittiset tietoresurssit arvioidakseen näiden 
resurssien hallintaa ja turvallisuutta sekä toteuttaakseen parannustoimenpiteitä.  

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida valtion kriittisten tietoresurssien hallintaa 
(yleinen valvonta) ja kypsyyttä sekä havaita järjestelmään liittyviä ongelmia. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3818
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3816
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Liettuan ylin tarkastuselin arvioi tietotekniikkahallinnon kypsyyttä 12:ssa julkisen 
sektorin organisaatiossa64, jotka hallinnoivat 44:ää valtion ensimmäisen luokan 
tietojärjestelmää. Tarkastuksessa noudatettiin julkisen tarkastuksen vaatimuksia ja 
ylimpien tarkastuselinten kansainvälisiä standardeja. Arviointi tehtiin 
COBIT-metodologian65 mukaisesti seuraavilla riskialtteimmilla aloilla: tietotekniikan 
strateginen suunnittelu, tietoarkkitehtuurin määrittely, tietotekniikan riskinhallinta, 
muutoksenhallinta, keskeytymättömän palveluntarjonnan varmistaminen, 
järjestelmien turvallisuus, tiedonhallinta, tietotekniikan toimintojen seuranta ja 
arviointi sekä tietohallinnon turvaaminen. Prosessien arvioinnissa perehdyttiin 
organisaatioiden ja valtion tietohallintoon sekä näiden hallintotasojen 
vuorovaikutukseen. 

Tarkastushavainnot  
Valtion kriittisten tietoresurssien hallinnan kypsyystaso kehittyi myönteiseen suuntaan. 
Kyberuhkien kasvaessa edistyminen oli kuitenkin liian hidasta, ja resurssien 
turvallisuutta olisi parannettava. Syynä olivat seuraavat heikkoudet: 

o Järjestelmä valtion kriittisten tietoresurssien määrittämiseksi ei ollut niin tehokas, 
että olisi voitu toteuttaa todellisia tarpeita vastaavia turvallisuusratkaisuja. 

— Valtion tietoresurssien kriittisyyden osoittamiseksi tehdyt arvioinnit eivät 
olleet objektiivisia, muutoksia ei aina arvioitu uudelleenarvioinneissa, 
prosessia ei seurattu kansallisella tasolla eikä kriittisyyden määrittämistä 
koskevilla ohjeilla varmistettu tehokasta täytäntöönpanoa. 

                                                       
64 Valtion verotarkastusviranomainen, valtionyritysten rekisterikeskus, tietotekniikka- ja 

viestintäosasto, valtion sosiaalivakuutusrahaston hallintoneuvosto, valtionyritysten 
maataloustieto- ja maaseutuelinkeinokeskus, tullin tietojärjestelmäkeskus, valtion 
elintarvike- ja eläinlääkintävirasto, Liettuan tasavallan parlamentin, seimasin, kanslia, 
valtiovarainministeriö, tietoyhteiskunnan kehittämiskomitea, valtion potilasrahasto ja 
valtion metsävirasto. 

65 COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) on kansainvälisen 
ISACA-järjestön standardi, jossa esitetään tietohallinnon parhaat käytännöt. 
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— Järjestelmää valtion kriittisten tietoresurssien ja kriittisen 
tietoinfrastruktuurin yksilöimiseksi ei ollut standardoitu. Resurssit ja 
infrastruktuurit yksilöitiin eri tavoin tiedon ja palvelujen merkityksen 
perusteella, mikä vaikeutti kyseisten resurssien yksilöimistä. 

— Ei ollut kehitetty kansallista tietoarkkitehtuuria kuvaamaan valtion 
tietojärjestelmiä ja niiden keskinäisiä suhteita, osoittamaan valtion kriittisten 
tietoresurssien laajuutta ja mahdollistamaan tietoon perustuvien päätösten 
tekemistä näiden resurssien merkityksestä.  

o Valtion tietoresurssien hallinnoinnin olisi oltava enemmän tietohallinnon 
parhaiden käytäntöjen ja standardien mukaista, jotta tietotekniikka-alaa voitaisiin 
parantaa yhdennetysti, mikä edistäisi valtion kriittisten tietoresurssien hallintaa. 

— Tietotekniikan suunnittelu ei ollut kestävää: suunnitellut tietotekniikan 
työkalut esiteltiin eri asiakirjoissa, eikä sovellettu lähestymistapa ollut 
järjestelmällinen, kun strategisia asiakirjoja oli liian monta. Tämä vaikeutti 
tärkeimpien painopisteiden määrittelyä ja resurssien kanavointia suurimpien 
uhkien hallitsemiseksi. 

— Tietotekniikan seurannalla ei varmistettu, että organisaatiot mittaavat 
tietotekniikkatoimintojen tehokkuutta ja että valtion kriittisistä 
tietoresursseista huolehtivien hallinnoijien tekemät tarkastukset osoittavat 
tietohallinnon todellisen kypsyyden. Valtion tietohallintoa ei tarkastettu 
kansallisella tasolla eikä tietohallintoon liittyviä kysymyksiä analysoitu 
järjestelmällisesti. Sen valvomiseksi, että valtion tietoresurssit ovat sähköistä 
tietoturvaa koskevien vaatimusten mukaisia, oli luotu järjestelmä, jonka 
tarkoituksena oli ainoastaan helpottaa tietoturvan noudattamisen valvontaa, 
mutta sen toimintoja ei hyödynnetty riittävästi. 

o Toimenpiteet kriittisten tietoresurssien kyberuhkien sietokyvyn varmistamiseksi 
eivät olleet riittävän tehokkaita, joten näihin resursseihin liittyi edelleen 
haavoittuvuuden riski: 

— Tietotekniikan turvallisuusriskien arviointia olisi tehostettava, koska kaikkia 
olennaisia riskejä ei ollut tunnistettu eivätkä niiden arviointimenetelmät 
olleet viimeisimpien tietohallintokäytäntöjen mukaisia; kohtuuttomien 
riskien oikea-aikaista hallintaa ei ollut varmistettu. 
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— Organisatorisia turvatoimia kyberuhkien vähentämiseksi ei käytetty 
järjestelmällisesti. Turvallisuutta ei testattu riittävästi, ja henkilöstön 
koulutus tietojärjestelmien kehittämisen, päivittämisen ja muuttamisen 
aikana oli puutteellista. Turvaohjelmistojen asetusten ja päivitysten 
hallinnointi oli puutteellista. Tietotekniikan toiminnan jatkuvuuden ja 
varmuuskopiotiedostojen puutteellinen hallinnointi uhkasi toiminnan 
aloittamista uudelleen. Turvallisuutta koskevan suorituskyvyn mittaukset 
olivat riittämättömiä eivätkä parantaneet turvallisuutta. 

Johtopäätökset 
Kymmenen viime vuoden aikana tarkastettujen julkisyhteisöjen tietohallinto saavutti 
keskimäärin ensimmäisen kypsyystason viidestä66 ja oli kirjoitushetkellä tasolla 1,7. 
Valtion kriittisten tietoresurssien alhainen kypsyystaso osoitti puutteita valtion 
tietoresurssipolitiikan laatimisessa ja täytäntöönpanossa, mikä lisäsi resurssien 
haavoittuvuutta. Näiden resurssien turvallisuuden parantamiseksi valtion 
tietoresurssien hallintamekanismia olisi parannettava mahdollisuuksien mukaan 
parhaiden käytäntöjen mukaisiksi. Tarkastuksessa todettiin myös, että toimenpiteet 
kriittisten tietoresurssien kyberuhkien sietokyvyn takaamiseksi eivät olleet riittävän 
tehokkaita. Näin ollen tietotekniikan turvallisuusriskien arviointia olisi tehostettava 
kiinnittämällä enemmän huomiota turvallisuustestaukseen tietojärjestelmien 
kehittämisen ja nykyaikaistamisen ja henkilöstön kouluttamisen yhteydessä. 

Lisää kertomuksia aiheesta 

Kertomuksen otsikko: Kyberrikollisuuden tehokas torjunta 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (liettuaksi)  

Julkaisuajankohta: 2020 

 

Kertomuksen otsikko: Kyberturvallisuusympäristö Liettuassa 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (liettuaksi) 

Julkaisuajankohta: 2015  

                                                       
66 COBIT-metodologian mukaisesti. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4120
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4101
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
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Unkari 
Ylin tarkastuselin 
 

Tietosuojaa koskeva tarkastus – kansallisen tietosuojakehyksen 
ja eräiden ensisijaisten tietueiden tarkastus kansainvälisen 
yhteistyön puitteissa 
Julkaisuajankohta:  Maaliskuu 2017 

Hyperlinkki kertomukseen:  Kertomus (unkariksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi:  Säännönmukaisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso:  2011–2015 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Kansallisten dataresurssien turvallisuus on kaikissa valtioissa yhteiskunnan 
perustavanlaatuinen intressi, jonka avulla säilytetään ja suojellaan kansallisia arvoja. 
Näin ollen henkilötietojen ja julkisen datan turvallisuuden parantaminen Unkarin 
kansallisissa dataresursseissa on olennaisen tärkeää, jotta voidaan vahvistaa 
kansalaisten luottamusta valtioon ja varmistaa julkisen hallinnon toiminnan jatkuvuus 
ja sujuvuus. Siksi tietojen suojaaminen ja turvaverkko, joka vahvistetaan 
oikeudellisessa kehyksessä tietojen suojaamista varten, ovat yhteiskunnalle erittäin 
tärkeitä. 

Tietosuojan osalta julkisella hallinnolla on keskeinen rooli suurimpien ja 
arkaluonteisimpien kansallisiin dataresursseihin kuuluvien tietorekisterien hallinnassa. 
Rekisterinpitäjät tekevät tiivistä yhteistyötä tehtäviensä hoitamiseksi. He siirtävät 
säännöllisesti suuria tietomääriä sisältäviä rekistereitä, ja heidän on kiinnitettävä 
huomiota lakisääteisiin tietosuojavaatimuksiin. Sähköisten tietojärjestelmien käyttö 
tietojen hallinnassa ja käsittelyssä on nykyään välttämätöntä, joten järjestelmien 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17061.pdf
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moitteeton ja luotettava toiminta on taattava asianmukaisesti suunnitelluilla ja 
toteutetuilla tarkastuksilla. 

Unkarin valtion tarkastuselin painottaa tarkastuksissaan voimakkaasti tietosuojaa. 
Tarkastuselin teki kattavia tietosuojatarkastuksia vuosina 2011–2015 ja antoi 
kertomuksensa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Tarkastuksessa käsiteltiin 
myös niiden rinnakkaisten kansainvälisten tarkastusten näkökohtia, joita tehtiin 
yhteistyössä EUROSAI IT -työryhmän kanssa ja jotka ensisijaisesti koskivat voimassa 
olevien Euroopan unionin direktiivien noudattamista. 

Tietosuojaa koskevan säännönmukaisuuden tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, 
oliko Unkarissa otettu käyttöön tietosuojaa koskeva sääntely- ja toimintakehys ja 
olivatko tärkeimmät tiedonhallintaorganisaatiot noudattaneet turvallista 
tiedonhallintaa ja tietojenkäsittelyn ulkoistamista koskevia vaatimuksia. 
Tarkastuksessa keskityttiin erityisesti henkilötietojen ja kansallisten dataresurssien 
suojaamiseen. 

Tarkastuselin arvioi tarkastuksen yhteydessä kuuden tiedonhallintaorganisaation 
(esimerkiksi veroviranomainen, valtiokonttori, sairausvakuutus, eläkkeiden 
maksuvirasto, opetusvirasto, henkilötiedot ja osoite-, ajoneuvo- ja matkustusrekisteri 
sekä rikostietojen hallinnasta vastaavat hallintovirastot) tiedonhallintaa sekä 
tietosuojaviranomaisen ja tietoturvaviranomaisen toimintaa. 

Tarkastuksessa painotettiin tiedonhallintaorganisaatioiden valtuuksia erityisesti silloin, 
kun tietoja siirretään kolmansille osapuolille. Tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn 
sisäisen valvonnan tarkastuksessa arvioitiin, oliko käytössä ajantasaiset säännöt 
velvollisuuksista, vastuista ja valtuuksista, henkilöstöhallinnosta ja prosesseista. 

Tiedonhallinnassa käytettävien sähköisten järjestelmien osalta valtion tarkastuselin 
arvioi niihin liittyviä turvatoimia, mukaan lukien fyysinen suojaus, käyttöoikeudet, 
lokikirjanpito, turvallisuusarviointimenettelyt, järjestelmän ja viestinnän turvallisuus 
sekä koko organisaation turvallisuusluokituksen noudattaminen. 

Tietojenkäsittelyn ulkoistaminen tarkastettiin tehtyjen sopimusten pohjalta 
selvittämällä, edellyttivätkö tiedonhallintaorganisaatiot 
tietojenkäsittelyorganisaatioilta, että nämä noudattavat tietojenkäsittelyä koskevia 
vaatimuksia säädösten mukaisesti. 
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Havainnot ja johtopäätökset 
Unkarin valtion tarkastuselin totesi tarkastuksen perusteella, että 
tiedonhallintaorganisaatioiden tiedonhallintatoimia koskevilla sisäisillä säännöillä oli 
suojattu kansalliset dataresurssit osana kansallisomaisuutta vuosina 2011–2015 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Käytännössä rekisterinpitäjät olivat 
soveltaneet turvallista tiedonhallintaa ja tietojenkäsittelyn ulkoistamista koskevia 
vaatimuksia asianmukaisesti. Tietojen siirrossa kolmansille osapuolille käytettiin 
asianmukaista valtuutusta sekä selvää vastuun ja vallan jakoa.  

Joidenkin rekisterinpitäjien osalta todettiin, että sähköisten järjestelmien ja koko 
organisaation turvallisuusluokitus ei ollut aina lakisääteisten vaatimusten mukainen, 
mutta puutteet olivat niin pieniä, etteivät ne vaikuttaneet merkittävästi käsiteltävien 
tietojen turvallisuuteen. Tiedonhallintaorganisaatiot korjasivat puutteet 
tarkastuskertomuksessa annettujen suositusten perusteella tarkastuselimen 
hyväksymien toimintasuunnitelmien puitteissa. 

Yhteistyössä EUROSAI IT -työryhmän kanssa tehdyn rinnakkaisen kansainvälisen 
tarkastuksen yhteydessä valtion tarkastuselin totesi, että Unkarin 
tietosuojalainsäädäntö oli voimassa olevan EU:n direktiivin mukainen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Unkarin valtion tarkastuselin edisti tietosuojaa 
koskevalla tarkastuksellaan hyvää hallintotapaa ja kansallisten dataresurssien suojelua. 

Lisää kertomuksia aiheesta 

Kertomuksen otsikko: Kertomus – seurantatarkastukset – tietosuojatarkastus – 
kansallisen tietosuojakehyksen ja eräiden keskeisten tietueiden 
tarkastus kansainvälisen yhteistyön puitteissa  

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (unkariksi) 

Julkaisuajankohta: 2020 
  

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20077.pdf?download=true
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Alankomaat 
Ylin tarkastuselin 

 

Kriittisten vesihuoltorakenteiden ja rajavalvonnan 
kyberturvallisuus Alankomaissa 
Julkaisuajankohta:  Maaliskuu 2019 ja huhtikuu 2020 

Hyperlinkki kertomukseen:  Tiivistelmä kyberturvallisuutta ja kriittisiä vesihuoltorakenteita 
koskevasta kertomuksesta (englanniksi) 
 
Tiivistelmä kyberturvallisuutta ja automatisoitua rajavalvontaa 
koskevasta kertomuksesta (englanniksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi:  Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso: 2018–2020 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Alankomaiden ylin tarkastuselin päätti vuonna 2018 tehdä 
kyberturvallisuustarkastuksia yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Valtionhallinnon 
tietoturvan noudattamisen tarkastamisesta saamansa pitkän kokemuksen perusteella 
ylin tarkastuselin näki lisäarvoa toimintapolitiikkojen ja toimenpiteiden 
tuloksellisuuden tarkastamisessa käytännössä. Kaksi ensiksi tarkastettua alaa olivat 
vesihuolto ja automatisoitu rajavalvonta. Niistä ensimmäinen on elintärkeä suurelta 
osin merenpinnan alapuolella asuvalle kansakunnalle ja toinen liittyy Amsterdamin 
Schipholin lentoaseman asemaan kansainvälisenä keskuslentoasemana ja porttina 
Alankomaihin. 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
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Infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeri on nimennyt useita julkisten töiden ja 
vesihuollon pääosaston, jäljempänä ’tarkastuskohde’, hallinnoimia vesirakenteita 
vesihuoltoalan ”kriittisiksi osiksi”. Monet kriittisten vesirakenteiden hallinnassa 
käytettävät tietokonejärjestelmät ovat peräisin 1980- ja 1990-luvuilta, jolloin 
kyberturvallisuutta ei yleensä otettu huomioon. Järjestelmät suunniteltiin alun perin 
erilliskäyttöön, mutta ne on vähitellen liitetty suurempiin tietokoneverkkoihin 
esimerkiksi etäkäytön helpottamiseksi. Tämä kehityssuunta on tehnyt järjestelmistä 
aiempaa alttiimpia kyberuhille.  

Puolustusministeri ja oikeus- ja turvallisuusministeri jakavat vastuun Alankomaiden 
rajavartijoiden Schipholin lentoasemalla tekemistä rajatarkastuksista. Molemmat 
ministeriöt (tarkastuskohteet) vastaavat rajavartijoiden käyttämistä tietojärjestelmistä. 
Järjestelmät ovat kriittisiä lentoasemien toiminnan kannalta, ja niitä käytetään erittäin 
arkaluonteisten tietojen käsittelyyn. Se tekee niistä kiinnostavan kohteen 
kyberhyökkäyksille, joilla pyritään rajatarkastusten sabotointiin, vakoiluun tai 
manipulointiin. 

Tarkastuksissa tutkittiin, miten tarkastuskohteet olivat valmistautuneet torjumaan 
kyberuhkia ja oliko tämä tehty vaikuttavasti. 

o Tarkastuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten 
tarkastuskohteet suojaavat järjestelmiä kyberuhilta ja ehkäisevät 
kyberhyökkäyksiä? 

o Miten tarkastuskohteet havaitsevat kyberuhat ja -hyökkäykset? 

o Miten tarkastuskohteet reagoivat tilanteessa, jossa tapahtuu kyberhyökkäys? 

Kummankin tarkastuksen yhtenä keskeisenä painopisteenä oli vaikuttavuus. Tiiviissä 
yhteistyössä tarkastuskohteiden kanssa toimineet eettiset hakkerit testasivat kriittisiä 
vesirakenteita ja yhtä rajavalvontajärjestelmää. On selvää, että kaikkien testitulosten 
perusteella ryhdyttiin toimiin ennen kertomusten julkaisemista, eikä teknisiä 
yksityiskohtia paljastettu. 

Suurin ero näiden kahden tarkastuksen välillä oli siinä, että vesirakenteita koskevassa 
tarkastuksessa keskityttiin tarkastuskohteen tavoitteiden saavuttamiseen, kun taas 
rajavalvontaa koskeva tarkastus perustui NIST-kyberturvallisuuskehykseen. 
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Havainnot 
Ensinnäkin kummassakin tarkastuksessa havaittiin, että tarkastuskohteet olivat 
tietoisia kyberuhista ja lähestyivät asiaa ammattimaisesti. 

Vesirakenteiden tapauksessa tarkastuskohteen olisi vielä kuitenkin tehtävä enemmän 
sekä havaitsemisen että reagoinnin osalta, jotta se saavuttaisi omat 
kyberturvallisuustavoitteensa. Tarkastuskohde perusti turvallisuusoperaatiokeskuksen 
havaitsemaan kyberhyökkäykset ja vastaamaan niihin. Vuoden 2017 lopulle asetettua 
tavoitetta havaita kriittisiin vesirakenteisiin kohdistuvat kyberhyökkäykset välittömästi 
ei kuitenkaan ollut saavutettu syksyyn 2018 mennessä. Tämä merkitsi riskiä, että 
kriittiseen vesirakenteeseen kohdistuvaa kyberhyökkäystä ei havaittaisi tai että se 
havaittaisiin liian myöhään. Lisäksi yhdelle kriittiselle vesirakenteelle tehty testi osoitti, 
että sinne oli mahdollista päästä fyysisesti. Hakkerit pääsivät valvomoon ja olivat yksin 
suojaamattomilla työasemilla. Tarkastuskohde ei ollut kehittänyt minkäänlaista 
skenaariota kyberhyökkäyksen aiheuttamasta kriisistä, eikä reagointia koskevia tietoja 
ollut tai ne eivät olleet ajan tasalla. Ajantasaiset tiedot voisivat osoittautua kriittisiksi 
nopeassa ja tehokkaassa reagoinnissa kriisitilanteeseen. 

Rajavalvonnan tapauksessa kyberturvallisuustoimenpiteet eivät olleet riittäviä eivätkä 
tulevaisuudenkestäviä. Ensinnäkin tärkeät rajavalvontajärjestelmät oli hyväksyttävä 
virallisesti ennen käytön aloittamista sen varmistamiseksi, että kaikki 
kyberturvallisuustoimenpiteet oli toteutettu. Ylin tarkastuselin havaitsi, että kaksi 
kolmesta järjestelmästä oli käytössä ilman hyväksyntää, joten ei ollut mitään takeita 
siitä, että tarvittavat turvatoimet oli toteutettu. Toiseksi yksi 
turvallisuusoperaatiokeskus oli toiminnassa, mutta siihen ei ollut liitetty suoraan 
yhtään järjestelmää. Vaikka yleinen infrastruktuuri oli liitetty 
turvallisuusoperaatiokeskukseen, edelleen oli olemassa riski, että kyberhyökkäyksiä ei 
havaita tai ne havaitaan liian myöhään. Kolmanneksi tietoturvatestejä ei tehty 
säännöllisesti. Itse asiassa vain yksi kolmesta järjestelmästä oli testattu aiemmin, ja 
sekin vain rajallisesti. Kuten ensimmäisessä tarkastuksessa, kyberhyökkäyksen 
aiheuttamaa kriisiä varten ei ollut kehitetty erityistä skenaariota. 

Eettiset hakkerit löysivät useita haavoittuvuuksia tehdessään tietoturvatestiä yhdelle 
järjestelmälle, jota ei ollut koskaan testattu. Pahantahtoinen luvaton sisäpiiriläinen 
voisi käyttää hyväkseen kyseisiä haavoittuvuuksia käynnistääkseen kyberhyökkäyksen 
järjestelmän tietojen käyttämiseksi, kopioimiseksi ja jopa manipuloimiseksi. Nämä 
tulokset osoittavat, kuinka tärkeää on tehdä tietoturvatestejä säännöllisesti.  
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Havainnot ovat huolestuttavia rajaprosessien jatkuvan automatisoinnin vuoksi. 
Lähitulevaisuudessa yhä useammat rajavalvontajärjestelmät käsittelevät yhä 
enemmän tietoa käyttäen yhä enemmän yhteyksiä. Se lisää kyberhyökkäysten riskiä, 
joten käytetty lähestymistapa ei ollut tulevaisuudenkestävä. 

Johtopäätökset 
Vesirakenteiden tapauksessa eräät keskeiset tekijät estivät tarkastuskohdetta 
toteuttamasta lopullisia kyberturvallisuustoimenpiteitä. Esimerkiksi uhkataso oli 
epäselvä, minkä vuoksi oli vaikea arvioida, olivatko toteutetut toimenpiteet ja 
määrärahat riittäviä. Kyberturvallisuudesta vastaavalla pääosastolla ei ollut myöskään 
valtuuksia toteuttaa tarvittavia kyberturvallisuustoimenpiteitä hajautettujen 
vesirakenteiden osalta. Tarkastussuosituksia noudatettiin tältä osin, ja ne auttoivat 
organisaatiota eteenpäin. 

Rajavalvonnan alalla kyberturvallisuuden riittämättömälle tasolle ei ollut selvää syytä. 
Tarkastuksessa todettiin, että kyberturvallisuutta koskevat menettelyt ja periaatteet 
olivat kattavat ja yksityiskohtaiset ja että asiantuntemus oli riittävää ja työntekijät 
päteviä. Näin ollen tarkastussuosituksissa keskityttiin pääasiassa varmistamaan, että 
kaikki mahdolliset toimenpiteet todella toteutettiin.  

Molemmat tarkastukset herättivät paljon huomiota parlamentissa ja 
tiedotusvälineissä. Tarkastukset lisäsivät tietoisuutta elintärkeän infrastruktuurin 
kyberturvallisuudesta ja antoivat tarkastuskohteille tietoa siitä, miten ne voivat 
parantaa kyberturvallisuuttaan. Tiivis yhteistyö tarkastuskohteiden kanssa oli 
olennaisen tärkeää niiden tilanteen ymmärtämiseksi sekä kyberturvallisuuden 
tutkimiseen ja testaamiseen liittyvien riskien käsittelemiseksi.  

Myös kolmas tarkastus on suunnitteilla tähän sarjaan. Lisäksi Alankomaiden kansallisen 
hallituksen tietoturvataso on keskeinen osa vuotuisia säännönmukaisuuden 
tarkastuksia. Alankomaiden ylin tarkastuselin on vuosien mittaan havainnut, että 
monien ministeriöiden tietoturvatoimenpiteet ovat olleet odotettua heikompia. Ylin 
tarkastuselin hyödyntää nyt kyberturvallisuustarkastuksista saamiaan kokemuksia 
laajentaakseen tietoturvatarkastusten näkökulmaa niin, että se tutkii asiakirjojen ja 
periaatteiden lisäksi toimenpiteiden todellista vaikuttavuutta. 



Osa III – Yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
kertomuksista 

 82 
 

 

Lisää kertomuksia aiheesta 

Kertomuksen otsikko: Kertomuksen Staat van de rijksverantwoording 2019 luku 3. 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (hollanniksi) 

Julkaisuajankohta: 2020 

 

Kertomuksen otsikko: Digitaalinen työnteko kotona 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (englanniksi) 

Julkaisuajankohta: 2020 
  

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2020/05/20/staat-van-de-rijksverantwoording-2019/SRV-wr.pdf
https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2020/11/02/focus-on-digital-home-working
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Puola 
Najwyższa Izba Kontroli  

 

Julkisten tehtävien hoitamisessa käytettyjen tietojärjestelmien 
turvallisuuden varmistaminen 
Julkaisuajankohta:  2016 

Hyperlinkki kertomukseen:  Kertomus (puolaksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi:  Säännönmukaisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso:  2014–2015 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Tarkastuksen tarkoituksena oli arvioida, olivatko tärkeiden julkisten tehtävien 
hoitamiseen tarkoitettuihin järjestelmiin kootut tiedot turvassa tarkastetuissa 
yksiköissä. Tarkastus kattoi kuusi valittua laitosta, jotka hoitavat tärkeitä julkisia 
tehtäviä. Analyysin jälkeen kustakin laitoksesta valittiin yksi olennainen 
tietojärjestelmä, jota tutkittiin yksityiskohtaisesti. Tarkastuksessa sovellettiin 
COBIT-metodologian (Control Objectives for Information and related Technology) 
versiota 4.1. 

Tarkastus tehtiin sen jälkeen, kun Puolassa oli vuonna 2015 tehty ”julkisten elinten” 
kyberturvallisuustehtävien suorittamista koskeva tarkastus67, jonka havainnot 
viittasivat järjestelmäongelmiin. Vuoden 2016 tarkastus osoitti muun muassa, että 
valtionhallinto ei ollut vielä ryhtynyt toimiin tietotekniikan turvallisuuden 
varmistamiseksi kansallisella tasolla. Siinä pääteltiin, että julkisyhteisöjen toimet 
kyberavaruuden suojaamiseksi oli toteutettu hajanaisesti ja ilman järjestelmällistä 

                                                       
67 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/042/KPB/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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lähestymistapaa. Koska käytössä ei ollut keskitettyjä järjestelyjä, joilla varmistetaan 
suojatut käytännön olosuhteet valtion toiminnan kannalta olennaisille 
tietotekniikkajärjestelmille, tarkastuksessa pyrittiin selvittämään, varmistivatko 
tärkeiden julkisten tehtävien hoitamiseen käytettyjä tietotekniikkajärjestelmiä 
hallinnoivat laitokset, että kyseiset tehtävät voitiin suorittaa turvallisesti.  

Toinen kyberturvallisuuteen liittyvä järjestelmätarkastus ”Kyberturvallisuus Puolassa” 
hyväksyttiin vuonna 2019, mutta havainnot ovat luottamuksellisia. 

Tarkastuskysymykset  
Osatavoitteet jaettiin kahteen arviointialaan, joilla etsittiin vastauksia tiettyihin 
kysymyksiin. 

Tietotekniikan turvallisuuden tukemisen osalta tarkastuksessa tutkittiin koko 
organisaation tasolla muun muassa, oliko 

o huolehdittu tietotekniikan turvallisuuden hallinnasta 

o pantu täytäntöön suunnitelmia tietotekniikan turvallisuuden varmistamiseksi 

o tietotekniikan turvallisuutta testattu, valvottu ja seurattu 

o tietotekniikan turvallisuuden häiriöt määritelty 

o tietotekniikkaa hallittu salausavaimilla 

o toteutettu toimenpiteitä haittaohjelmilta suojautumiseksi ja niiden 
havaitsemiseksi sekä virheiden paikkaamiseksi 

o varmistettu verkkoturvallisuus. 

Turvallisuuden tukemisen osalta tarkastuksessa tutkittiin valittujen järjestelmien 
tasolla muun muassa, oliko niissä 

o hallinnoitu käyttäjien henkilöllisyyttä ja tilejä 

o suojattu turvateknologiat ja arkaluonteiset tiedot. 
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Havainnot ja johtopäätökset 
Tietoturvajärjestelmän valmius- ja täytäntöönpanotaso ei tarjonnut riittävää suojausta 
tärkeiden julkisten tehtävien toteuttamiseen tarkoitettuihin tietojärjestelmiin 
kerätyille tiedoille. Tietoturvaprosesseja toteutettiin sekavasti ja menettelyjen 
puuttuessa intuitiivisesti. Kuudesta tarkastetusta yksiköstä vain yksi oli pannut 
täytäntöön tietoturvajärjestelmän, ja myös sen toiminnassa oli merkittäviä puutteita. 
Työ tietojärjestelmissä käsiteltävien tietojen turvallisuuden varmistamiseksi ei ollut 
yhtä lukuun ottamatta missään tarkastetussa yksikössä asianmukaisella tasolla, koska 
se oli aloitettu vasta hieman aikaisemmin ja oli alkuvaiheessa, johon liittyi myös 
tarvittavan muodollisen perustan luominen. Työ perustui yksinkertaistettuihin tai 
epävirallisiin järjestelyihin, jotka puolestaan perustuivat hyviin käytäntöihin tai 
tietotekniikkahenkilöstön siihen saakka keräämiin kokemuksiin.  

COBIT 4.1 – metodologian mukaisesti tarkastettujen eri yksiköiden tietoturvallisuuden 
hallintaprosessien kypsyys vaihteli 1:stä (alkuvaiheessa/tilapäinen) 3:een (määritelty) 
asteikolla nollasta viiteen, jossa viisi on korkein taso. 

Vastuu tietotekniikan turvallisuuden varmistamisesta tarkastetuissa yksiköissä oli 
turvallisuuskoordinaattorilla, jota ei kuitenkaan käytännössä ollut valtuutettu 
hallitsemaan koko prosessia. Usein vain yksi henkilö suoritti tähän liittyvät tehtävät. 
Vaikka oli nimitetty asiantuntijaryhmiä tai tehty sopimuksia ulkopuolisten 
toimeksisaajien kanssa, tarvittavaa analyysia siitä, vastasivatko tarjottavat palvelut 
yksikön turvallisuustarpeita, ei ollut tehty. Tarkastettujen yksiköiden käsitys tarpeesta 
varmistaa tietotekniikan turvallisuus oli hajanaista ja rajallista. Tietoturvan katsottiin 
kuuluvan tietotekniikkaosaston vastuulle ja toimialaan eikä kaikille lakisääteisiä 
tehtäviä hoitaville organisaatioyksiköille, mikä vaikeutti huomattavasti yhtenäisten 
tietotekniikan turvallisuuden hallintajärjestelmien kehittämistä koko laitokselle.  

Vertailtaessa sitä, miten hyvin tietoturvallisuuden varmistamista koskevia velvoitteita 
oli noudatettu kokonaisten organisaatioiden ja valittujen järjestelmien osalta, oli 
selvää, että toteutuksen laatu oli korkeampi jälkimmäisessä tapauksessa. Se voi johtua 
keskitason teknisen henkilöstön käytännön tietämyksestä ja osallistumisesta 
turvallisuuden varmistamiseen, markkinastandardeihin perustuvien kaupallisten 
tietojärjestelmien lisääntyneestä käytöstä julkishallinnossa sekä kehittyneistä 
turvallisuusratkaisuista. Tällaisten ratkaisujen, aiempien kokemusten ja hyvien 
käytäntöjen avulla eri järjestelmissä oli mahdollista ylläpitää tiettyä turvallisuustasoa 
olosuhteissa, joissa resurssit ovat rajallisia, organisaatiot puutteellisia tai sääntely ”ei 
toimi”. Tämä ei kuitenkaan voi olla lopullinen ratkaisu, koska uhkatason noustessa 
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voimakkaasti tietotekniikkajärjestelmien turvallisuutta ei voida perustaa sekavasti 
hallinnoituihin toimenpiteisiin, jotka on tarkoitettu vain välittömien ongelmien 
ratkaisemiseen. 

Tarkastuspäätelmät  

Kaikkiin julkisyhteisöihin sovellettavia tietotekniikan turvallisuutta koskevia yleisiä 
suosituksia ja vaatimuksia on kehitettävä, ja ne on pantava täytäntöön keskitetysti. 
Tarvitaan systeeminen ratkaisu, jossa tietotekniikan turvallisuutta koskevien 
tarkastusten tulokset julkistetaan niin, että kansalaiset voivat tutustua julkisyhteisöjen 
toimintaa koskeviin tietoihin samalla kun on rajoitettu pääsyä tietoihin, jotka koskevat 
käsiteltävien tietojen turvallisuuden varmistamiseen käytettyjä toimenpiteitä ja 
menetelmiä. 

Lisää kertomuksia aiheesta 

Kertomuksen otsikko: Alueviranomaisten tietoturvallisuuden hallinta 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (puolaksi) 

Julkaisuajankohta: 2019 

 

Kertomuksen otsikko: Kyberturvallisuus Puolassa (turvallisuusluokiteltua tietoa) 

Hyperlinkki kertomukseen: Ei julkisesti saatavilla 

Hyväksymispäivä: 2019 

 

Kertomuksen otsikko: Alueviranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden 
varmistaminen Podlasian voivodikunnassa 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (puolaksi) 

Julkaisuajankohta: 2018 

 

Kertomuksen otsikko: Lasten ja nuorten kyberkiusaamisen ehkäiseminen ja torjunta 

Hyperlinkki kertomukseen: kertomus (puolaksi) 

Julkaisuajankohta: 2017 

 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_18_006_201807261245431532609143%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lbi%7Ep_17_062_201711081216511510143411%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
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Kertomuksen otsikko: Kyberturvallisuustehtävät Puolan julkisissa elimissä 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (puolaksi) 

Julkaisuajankohta: 2015 

 

Kertomuksen otsikko: Tietojärjestelmiä, sähköistä tiedonvaihtoa ja kansallisia 
yhteentoimivuusperiaatteita koskevien valittujen vaatimusten 
täytäntöönpano joidenkin kunnanvaltuustojen ja itsenäisten 
kaupunkikuntien esimerkin perusteella 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (puolaksi) 

Julkaisuajankohta: 2015 

  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_14_004_201405280743421401263022%7E01,typ,kk.pdf
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Portugali 
Tribunal de Contas  
 

Portugalin sähköistä passia koskeva tarkastus 
Julkaisuajankohta:  2014 

Hyperlinkki kertomukseen:  Kertomus (portugaliksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi:  Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso:  2013 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Portugalin sähköiseen passiin (PEP) liittyvien prosessien tarkastus koski passin 
myöntämistä, antamista ja käyttöä tukevien tietojärjestelmien vaikuttavuutta, 
erityisesti matkustajien automaattisissa tarkastuksissa Portugalin rajoilla biometristen 
tietojen avulla68. 

Tarkastuksen päätavoitteena oli 

o selvittää, noudatetaanko EU:n ja kansallista lainsäädäntöä sekä kansainvälisiä 
standardeja ja ohjeita, jotka koskevat PEP:n myöntämistä, antamista ja käyttöä; 
tarkastus kattoi myös kansallisen oikeudellisen kehyksen asianmukaisuuden 

o tutkia, ovatko PEP:n elinkaarta ja erityisesti PEP:n myöntämistä, antamista ja 
käyttöä koskevat prosessit vaikuttavia 

                                                       
68 Automaattinen rajatarkastusjärjestelmä, josta vastaa Frontex (Euroopan raja- ja 

merivartiovirasto). 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2014/rel022-2014-2s.pdf
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o tutkia tietojärjestelmien suorituskyvyn kriittisiä näkökohtia, erityisesti PEP-
tietojärjestelmiä (SIPEP) koskevien turvallisuusvaatimusten täyttymistä. 

Keskeisiä riskialoja olivat muun muassa seuraavat:  

o fyysisen omaisuuden ja/tai sähköisten tietojen menetys tai varkaus 

o luottamuksellisten tietojen väärinkäyttö 

o laiminlyöntiin liittyvä riski (lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten noudattamatta 
jättäminen). 

Tarkastusjakso: 1. tammikuuta 2013 – 31. joulukuuta 2013 (laajennettavissa 
tarvittaessa aiempiin ja myöhempiin vuosiin). 

Havainnot ja johtopäätökset  
Portugalin sähköinen passi (PEP) kattaa kolme luokkaa: tavallinen69, diplomaattinen tai 
erityinen. Myös ulkomaalaisia varten on passi rajoitetuin oikeuksin. 

Myöntämisjärjestelmässä on useita hakemuslomakkeita, tietoja kerääviä yksikköjä ja 
passeja myöntäviä elimiä, mutta vain yksi antaja, joka vastaa valmistuksesta, 
henkilötietojen merkitsemisestä ja toimituksesta. 

Prosessiin osallistuu useita yksikköjä (PEP-yksiköt). Seuraavat yksiköt keräävät tietoja ja 
myöntävät passeja:  

o Manner-Portugali: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)70 ja Instituto dos 
registos e do Notariadon (IRN)71 rekisteripalvelut 

                                                       
69 Noin 99 prosenttia kokonaismäärästä. 

70 Maahanmuutto- ja rajavalvontayksikkö. 

71 Rekisterivirasto ja notaari (vain tietojen keruu). 
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o Azorien72 ja Madeiran itsehallintoalueet: Vice-Presidência do Governo 
Regionalin73 yksiköt; ulkomailla: Portugalin konsulaatit 

o Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. (INCM)74 antaa ja toimittaa passit. 

Tärkeimpiä prosesseja tuetaan yleensä SIPEP:llä (Portugalin passin myöntämisessä 
käytettävä hakemushallinnoinnin keskusjärjestelmä). SIPEP:n avulla voidaan kirjata, 
säilyttää, käsitellä, validoida ja toimittaa PEP:n myöntämisessä tarvittavia tietoja, 
käynnistää INCM:n toteuttama yksilöintiprosessi ja varmistaa yhteys muihin 
järjestelmäsovelluksiin koordinoimalla kaikkia PEP-yksikköjä, jotka osallistuvat 
kerättyjen tietojen fyysiseen ja logistiseen rekisteröintiin. 

PEP-yksiköillä on organisaatiorakenne, jonka avulla ne voivat saavuttaa PEP:hen 
liittyvät oikeudelliset tavoitteet. Järjestelmä on edelleen vahvasti riippuvainen 
henkilöstöresursseista pyyntöjen ja keräämisen tasolla. SIPEP sisältää kuitenkin useita 
automaattisia käsittely- ja validointitoimintoja. 

Koska menettelyillä varmistetaan ohjaustoiminnot ja tietojen käsittely, josta osa 
voidaan suorittaa itsenäisesti ilman ihmisen toimintaa, SIPEP:llä on merkittävä vaikutus 
organisaatioon ja tietojärjestelmään, erityisesti seuraavien osalta: i) standardien, 
prosessien ja vaadittujen tietojen ymmärtäminen ja määrittely sekä ii) 
tietojärjestelmän omien vaatimusten määrittely. 

Tiedonkeruun tehokkuus ja vaikuttavuus varmistetaan SIPEP:n vuorovaikutuksella 
muiden tietojärjestelmien75 kanssa säädösten mukaisesti. 

                                                       
72 Myös nykyaikaistamisesta ja kansalaisille tarjottavien palvelujen laadusta vastaava virasto 

(Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I. P. (RIAC)), julkinen 
laitos (vain tietojen keruu. 

73 Aluehallituksen varapuheenjohtajan toimisto. 

74 Virallinen painolaitos ja rahapaja, julkinen yhtiö. 

75 Nämä ovat SEF:n integroitu tietojärjestelmä (SIISEF), Schengenin tietojärjestelmän 
kansallinen osa (NSIS), kansalaisten tunnistustietokanta ja rikosrekisteritietokanta. 
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Tietotekniikkatoimien (hallinto, kehittäminen ja hankinta, tietotekniikkatoiminnot, 
toiminnan jatkuvuus ja palautussuunnitelma sekä tietoturva) yleinen valvontakehys on 
luotu, vaikka sitä ei olekaan dokumentoitu laajasti, ja sillä varmistetaan SIPEP-
järjestelmän kehittäminen, käyttö, hallinta ja ylläpito. 

Toiminnan tunnusluvut vuonna 2013: 

o PEP:itä myönnettiin noin 500 000, ja niistä noin 63 prosenttia myönsi SEF, 
33 prosenttia Portugalin konsulaatit ja 4 prosenttia aluehallitukset. 

o PEP:iden antamisesta saadut tulot olivat noin 37 miljoonaa euroa, josta suurin osa 
tuli INCM:ltä (43 prosenttia), SEF:ltä (32 prosenttia) ja Ministério dos Negócios 
Estrangeirosilta (MNE)76 (17 prosenttia). 

Vuonna 2013 SIPEP:ssä tehdyt testit eivät vahvistaneet lakisääteisen 
enimmäistoimitusajan noudattamista (pyynnön esittämispäivästä siihen, että PEP on 
noudettavissa toimituspisteestä), koska tosiasiallisen toimituspaikkaan toimittamisen 
päivämäärää ei aina kirjattu ajoissa. 

SEF, MNE, RIAC ja INCM investoivat 11 miljoonaa euroa biometristen tietojen ja 
allekirjoitusten keräämiseen tarkoitettujen laitteiden (kioskien) ja automaattisen 
rajatarkastusjärjestelmän laitteiden hankintaan sekä tietojärjestelmien, palvelujen ja 
teknisen avun hankintaan ja ylläpitoon. Eniten rahaa käytti SEF. 

Portugalin tasavallan (ei-biometrisen) passin hinta oli ennen PEP:tä 22,44 euroa. 
Vuonna 2006 tavallisen (biometrisen) PEP:n hinta oli 60 euroa, ja se nousi 65 euroon 
vuonna 2011. 

PEP-hakemukset 

PEP-hakemuksia käsittelevät virkailijat toimivaltaisissa yksiköissä, jotka vastaanottavat 
hakemusasiakirjat, keräävät hakijoiden henkilötiedot ja biometriset tiedot, keräävät 
maksut ja myöhemmin toimittavat sitten valmiin PEP:n. 

                                                       
76 Ulkoministeriö. 
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Taustalla oleva järjestelmä (SIPEP) validoi tietojen oikeellisuuden ja laadun virtuaalisilla 
tarkastuksilla ja ristiintarkastuksilla muihin tietojärjestelmiin (kansalaisten 
tunnistustietokantaan) nähden sen varmistamiseksi, että hakemus on vaatimusten 
mukainen ja kelpaa PEP:n myöntämiseen ja antamiseen. 

Tähän liittyvät tilan muutokset kirjataan lokeihin, millä varmistetaan tapahtumien 
tarkastettavuus, eheys ja kiistattomuus. 

Tiedonkeruuelinten (Portugalissa ja ulkomailla) ja SEF:n välinen tiedonsiirto tapahtuu 
VPN:n (Virtual Private Network) kautta pääsynhallinnan perusteella SEF:n valvomien 
valtuuksien mukaisesti77. 

Tavallista PEP:tä koskeva hakemus käsitellään eri tavalla, kun sen esittävät kansalaiset, 
joiden oikeuksia on rajoitettu. Näin menetellään, kun hakijana ovat i) henkilöt, jotka 
eivät voi käyttää oikeuksiaan (alaikäiset, vajaakykyiset tai kiellon alaiset henkilöt) tai 
ii) henkilöt, jotka ovat oikeudellisesti tai poliisin toimesta estettyjä (rikosrekisteri, 
vireillä oleva oikeudenkäynti tai asiakirjojen takavarikointi), ja iii) kun toisen PEP:n 
hakija vetoaa kansalliseen tai oikeutettuun etuun. 

PEP:n myöntäminen 

Päätös tavallisen PEP:n myöntämisestä voi olla 

o automaattinen – SIPEP-hakujärjestelmän automaattinen hyväksyntä, kun hakijan 
henkilöllisyys on vahvistettu eikä tällä ole rikosrekisteriä (ristiintarkastus IRN:n 
kansalaisten tunnistustietokantaan ja rikosrekisteritietokantaan nähden) eikä 
vireillä olevia kanteita; tätä sovelletaan vain SEF:ssä PEP-hakemuksiin 
mantereella78. 

                                                       
77 SIPEP on käytettävissä (verkon kautta) kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla 

mantereella, Azorien ja Madeiran autonomisilla alueilla ja ulkomailla (Portugalin 
konsulaateissa) toimiville yksiköille. 

78 Tämä on SIPEP-hakujärjestelmän automatisoitu toiminto, jolla täysi-ikäisen kansalaisen, 
jolla on voimassa oleva henkilökortti, jolla ei ole vireillä olevia kanteita ja jota ei ole estetty 
tai joka ei ole vajaavaltainen, hakemus hyväksytään (toista PEP:tä lukuun ottamatta). 
Automaattiset validointimenettelyt ja myöntämispäätökset kattoivat noin 60 prosenttia 
SEF:n myöntämistä tavallisista PEP:istä, ja loput olivat Direção Central de Imigração e 
Documentaçãon (DCID) käsittelemiä ja hyväksymiä. 
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o riippuvainen muiden yksiköiden (aluehallitusten ja konsuliviranomaisten) 
yksittäisestä hyväksynnästä tai SEF:n tapauksessa vaatimuksista, joita 
automaattinen myöntäminen ei kata79. 

PEP:n antaminen 

PEP:n antaminen, joka käsittää valmistuksen, yksilöinnin ja toimituksen, kuuluu 
INCM:n toimivaltaan. Kun PEP:n toimitus kirjataan SIPEP:hen, passin tilaksi tulee 
”voimassa”. 

PEP:iden hinnat vaihtelevat vaaditun palvelutason mukaan. Palvelutason 
määrittämiseksi SIPEP:n on otettava huomioon PEP:n todellinen toimituspäivä. 

PEP:n toimituksesta huolehtii kuljetuspalvelu, jonka kanssa on tehty sopimus. 

PEP:n voimassaolon päättäminen 

Aina kun hakija toimittaa aiemman, edelleen voimassa olevan PEP:n, se on poistettava 
käytöstä uudelleenkäytön estämiseksi muuttamalla passin tilaksi ”käyttökelvoton” 
SIPEP-hakujärjestelmässä. 

  

                                                       
79 Erityisesti tapauksissa, joissa hakijat eivät voi käyttää oikeuksiaan (alaikäiset, vajaakykyiset 

tai kiellon alaiset henkilöt) tai he ovat oikeudellisesti tai poliisin toimesta estettyjä, tai 
tapauksissa, joissa on kyse toisesta PEP:stä, jota koskevan hakemuksen DCID käsittelee 
tapauskohtaisesti. 
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Suomi 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Kybersuojauksen järjestäminen 
Julkaisuajankohta:  2017 

Hyperlinkki kertomukseen:  Kertomus (suomeksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso:  2016–2017 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko valtionhallinnon kybersuojaus järjestetty 
mahdollisimman vaikuttavasti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 
Tarkastus keskittyi siihen, miten valtionhallinnon kybersuojaus on järjestetty ja miten 
sitä hallitaan. Tarkastustuloksia voidaan hyödyntää valtionhallinnon kybersuojauksen 
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseen. Tarkastus toimitettiin 22. syyskuuta 
2016 – 4. syyskuuta 2017. Jälkiseuranta tehtiin syksyllä 2019. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto tutki jälkiseurannassa tarkastushavaintojen ja -suositusten perusteella 
toteutettuja toimenpiteitä.  

Tarkastuskohteena olivat valtionhallinnon kybersuojausta ohjaavat viranomaiset 
(valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö) sekä 
valtionhallinnon kybersuojauksen keskitettyjä tehtäviä ja keskitettyjä ICT-palveluja 
hoitavat viranomaiset (Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus, Valtion 
tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori ja Digi- ja väestötietovirasto). Ohjauksen 
vaikuttavuutta arvioitiin myös tarkastelemalla sähköisiä palveluja tuottavia 
valtionhallinnon yksiköitä (Digi- ja väestötietovirasto, Liikenne- ja viestintävirasto 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/05/22102159/kybersuojauksen-jarjestaminen-16-2017.pdf
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Traficom, Ulosottolaitos ja sitä valvova oikeusministeriö sekä oikeusministeriön 
ICT-palvelukeskus).  

Tarkastuskysymykset 
Kybersuojauksen järjestämisen tarkastuksessa käytettiin seuraavia 
tarkastuskysymyksiä: 

o Onko kybersuojausta organisoitaessa huomioitu riittävästi taloudellinen 
näkökulma? 

o Tukeeko kyberturvallisuuden tilannekuva järjestelmien kybersuojausta? 

o Onko reagointikyky kyberloukkauksiin riittävä? 

Tarkastusaihe kybersuojauksen järjestäminen oli osa ”Tietoyhteiskunnan 
toimintavarmuuden turvaaminen” -tarkastusteemaa valtiontalouden tarkastusviraston 
vuosien 2016–2020 tarkastussuunnitelmassa. Valtiontalouden näkökulmasta 
tarkastusaihetta voidaan perustella palvelukatkosten ja tietomurtojen aiheuttamilla 
haitoilla sekä heikon kybersuojauksen kielteisillä vaikutuksilla elinkeinotoimintaan. 
Tarkastus tehtiin rinnakkain samaan teemaan kuuluvan ”Sähköisten palvelujen 
toimintavarmuuden ohjaus” -tarkastuksen kanssa. Keskeinen tarkastusaineisto koostui 
asiakirjoista ja kyseisistä toimista vastaavien viranomaisten haastatteluista.  

Havainnot ja johtopäätökset 
Suomen kyberturvallisuusstrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja 
toimintalinjat, joiden avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin 
haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus. Kyberturvallisuusstrategiaa on pyritty 
toteuttamaan toimeenpano-ohjelmalla, jonka edistymistä arvioidaan vuosittain. 
Turvallisuuskomitea on puolustusministeriön yhteydessä toimiva yhteistoimintaelin, 
joka seuraa ja sovittaa yhteen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa.  

Kybersuojauksen vaikuttava järjestäminen on riskienhallintaa, joka onnistuakseen 
tarvitsee vaikuttavat johtamisrakenteet ja järjestelyt, joilla riskienhallinta sisällytetään 
organisaation kaikkien tasojen toimintaan. Monien muiden maiden tavoin Suomi ja sen 
valtionhallinto eivät ole kybersuojauksen resursseiltaan omavaraisia. Euroopan unionin 
säätely on ajan myötä lisääntynyt ja tullut yhä velvoittavammaksi. Suomen 
valtionhallinnossa vastuu kybersuojauksesta on hajautettu siten, että kukin yhteisö 
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vastaa kybersuojauksestaan. Mahdollisten kyberloukkausten luonnetta, laajuutta ja 
toteutustapaa koskeva vastuusuhteet ovat valtionhallinnossa monimutkaiset.  

Tämän monimutkaisuuden vuoksi häiriöön vastaaminen voi olla liian hidasta, ja 
rahoituksen niukkuus on rajoittanut Suomen kyberturvallisuusstrategian 
toimeenpanoa. Valtiontalouden tarkastusvirasto teki tarkastushavaintojen perusteella 
seuraavat johtopäätökset ja antoi seuraavat suositukset valtionhallinnon 
kybersuojauksen järjestämisestä: 

Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen operatiivista johtamista ei ollut määritelty 

Laajavaikutteisen kyberloukkaustilanteen hallinnan operatiivisen johtamisen 
suunnittelu ja vastuutus voisi edistää reagointinopeutta sekä vastatoimien 
tarkoituksenmukaista koordinointia ja resursointia. Nykyisessä toimintamallissa 
jokainen virasto ja laitos vastaa kybersuojauksestaan. Kybersuojauksen 
ammattiosaamisesta on kuitenkin pulaa, mikä haittaa sekä kybersuojauksen 
rakentamista omin voimin että kybersuojauksen rakentamista ostopalvelujen varaan.  

Kyberturvallisuusstrategian tavoitteita oli jäänyt toteutumatta 

Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma oli vahvistanut 
kybersuojausta. Ensimmäisen toimeenpano-ohjelman tavoitteita jäi toteutumatta, 
koska sitoutuminen toimenpiteisiin oli vaihtelevaa eikä siihen voitu vaikuttaa 
keskitetysti. Uuteen toimeenpano-ohjelmaan sisällytettiin vain toimia, joihin 
toimivaltaiset viranomaiset ja muut toimijat ovat ilmaisseet sitoutumisensa. 
Sitoutuminen ja käytettävissä olevat resurssit riippuvat toisistaan. 

Kybersuojauksen rahoitusratkaisujen tarkoituksenmukaisuus oli epäselvä 

Erot kybersuojauksen kehittämisessä selittyvät osaltaan sillä, paljonko kehittämisen 
edellyttämiä resursseja organisaatioilla oli käytössä. Valtion talousarvion 
laadintamääräyksissä ja -prosessissa ei ole tunnistettavissa menettelyjä, jotka 
varmistaisivat, että määrärahat kohdistuisivat kybersuojauksen kokonaisuuden 
kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Virastot ja laitokset budjetoivat kybersuojauksen 
määrärahat toimintamenomomentille erittelemättömänä osana viraston tai laitoksen 
toiminnasta aiheutuvia menoja. Suomen kyberturvallisuusstrategian mukaisia 
toimenpiteitä toteutettiin vain niiltä osin kuin määrärahat sen sallivat. 
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ICT:n organisoinnin muutoksissa pitäisi huomioida myös kybersuojaus  

Valtionhallinnon ICT:n organisaatiomuutokset olivat vaikuttaneet kybersuojauksen 
järjestelyihin. Valtoriin keskitetyn kybersuojauksen kehittäminen oli osoittautunut 
vaikeaksi. Käytännön tasolla kybersuojausmenettelyjen riittävyyden arvioimisessa ja 
uusien järjestelyjen käyttöönotossa oli ollut puutteita. 

Kyberturvallisuuden operatiivisen tilannekuvan muodostamista on syytä parantaa 

Kyberturvallisuuskeskus piti yllä kyberturvallisuuden kansallista tilannekuvaa. 
Kyberloukkausten kohteilla ei tarkastuksen aikaan ollut ilmoitusvelvollisuutta 
Kyberturvallisuuskeskukselle. Valtionhallinnon organisaatioiden velvoittaminen 
ilmoitusten tekemiseen parantaisi tilannekuvan laatua, kuten myös keskitettyjen 
kyberloukkausten havainnointimenettelyjen kattavuuden lisääminen.  

Valtiontalouden tarkastusvirasto suosittaa edellä mainitun perusteella, että 
valtiovarainministeriö määrittelee ja toteuttaa valtionhallinnon ICT-palveluiden osalta 
laajavaikutteisten kyberhäiriötilanteiden operatiivisen hallinta- ja johtamismallin. 
Valtiovarainministeriön olisi myös selvitettävä, miten palveluiden kybersuojaus tulisi 
ottaa huomioon palveluiden koko elinkaaren rahoituksessa, ja parannettava 
operatiivisen tilannekuvan muodostamista ohjeistamalla viranomaisia ilmoittamaan 
kyberloukkauksista Kyberturvallisuuskeskukselle. Tarkastusvirasto suositti, että Valtori 
parantaisi kybersuojauksen menettelyjen ja kyberloukkausten havainnoinnin 
toteutusta, arviointia ja kehittämistä.  

Jälkiseurannassa tutkittiin, miten tarkastuksen aikana annetut suositukset oli 
toteutettu. Tarkastusvirasto katsoi, että valtiovarainministeriö ei suositusten 
toteutuksen toimivaltaisena viranomaisena ollut ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin 
annettujen suositusten johdosta. Toisaalta kybersuojausta oli Suomessa vahvistettu 
muiden viranomaisten kuin valtiovarainministeriön toimenpiteillä. Kyberturvallisuuden 
strategisessa johtamisessa oltiin siirtymässä kyberturvallisuusjohtaja-malliin. Hallitus 
lisäsi vuoden 2020 talousarvioesityksessä kybersuojauksen vahvistamisen kannalta 
keskeisten valtionhallinnon viranomaisten määrärahoja. Lisäksi Valtori oli ryhtynyt 
tarkastusviraston suosituksen mukaisiin toimenpiteisiin. Tarkastusvirasto totesi 
yhteenvetona, että jälkiseuranta on tarpeellinen toteuttamattomien suositusten 
vuoksi. Täysin uutta tarkastusta puoltavat kybersuojauksen järjestelyissä ja 
digitaalisessa toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset riskeineen sekä 
kyberturvallisuuden valtiontaloudellinen ja muu merkitys tietoyhteiskunnassa.   
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Ruotsi 
Riksrevisionen 
 

Vanhentuneet tietojärjestelmät – este tehokkaalle 
digitalisaatiolle  
Julkaisuajankohta: 2019 

Hyperlinkki kertomukseen:  Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (ruotsiksi) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Tuloksellisuuden tarkastus 

Tarkastusjakso: 2018–2019 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Tarkastuksen aihe 
Vanhentuneisiin, toiminnan kannalta kriittisiin tietojärjestelmiin liittyy suuri 
tehokkuusongelmien riski, sillä organisaatiot joutuvat käyttämään suhteellisesti 
enemmän resursseja pelkästään järjestelmän ylläpitoon. Siksi on syytä olettaa, että 
vanhentuneet tietojärjestelmät aiheuttavat suuren riskin julkisten varojen huonosta 
hallinnoinnista. Ne merkitsevät myös sitä, että osaa viraston innovatiivisista 
valmiuksista ei käytetäkään uusien tietojärjestelmien kehittämiseen. Vanhentuneet 
tietojärjestelmät aiheuttavat riskejä yksittäisille virastoille, ja lisäksi yhden viraston 
ongelmilla voi olla merkittäviä seurauksia sen kyvylle koordinoida toimintaa toisen 
viraston tai yksityisen sidosryhmän kanssa. Vanhentuneisiin tietojärjestelmiin liittyy 
myös tietoturvariskejä. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.492f438316ec5fbe7123e0dc/1575461500083/RiR_2019_28_ENG.pdf
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/foraldrade-it-system---hinder-for-en-effektiv-digitalisering.html
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Tarkastuksen pääaiheen, kysymysten ja ympäristön määrittely 

Tarkastuksen tarkoituksena oli selvittää, oliko valtionhallinnossa vanhentuneita 
tietojärjestelmiä ja olivatko hallitus ja viranomaiset toteuttaneet asianmukaisia 
toimenpiteitä estääkseen tietojärjestelmien muuttumisen tehokkaan digitalisaation 
esteeksi. Käsiteltävät tarkastuskysymykset olivat seuraavat:  

o Olivatko viranomaiset toteuttaneet asianmukaisia toimenpiteitä vanhentuneisiin 
tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi? 

o Oliko hallitus toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä vanhentuneisiin 
tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi? 

Havainnot ja johtopäätökset 
o Tarkastuksessa todettiin, että useissa valtion virastoissa oli käytössä 

vanhentuneita tietojärjestelmiä. Lisäksi useissa virastoissa yksi tai useampi 
toiminnan kannalta kriittinen tietojärjestelmä oli vanhentunut. Ruotsin 
kansallisen tarkastuselimen käsityksen mukaan tämä on uutta tietoa, eikä kukaan 
ole aiemmin ollut tietoinen valtionhallinnon ongelman laajuudesta. Noin 
80 prosenttia virastoista totesi, että tietoturvan ylläpitäminen oli vaikeaa yhdessä 
tai useammassa toiminnan kannalta kriittisessä järjestelmässä. Useampi kuin yksi 
kymmenestä viranomaisesta vastasi, että tämä koski kaikkia järjestelmiä tai 
suurinta osaa niistä. 

o Suurella osalla tarkastetuista virastoista ei ollut oikeaa lähestymistapaa 
tietoteknisen tuen kehittämiseen ja hallinnointiin. Ne eivät käyttäneet toiminnan 
kehittämiseen käytettävissä olevia välineitä määritelläkseen, miten tietotekninen 
tuki voisi parhaiten edistää ydintoimintojen tavoitteiden saavuttamista. 
Suurella osalla tarkastetuista virastoista ei ollut yleiskuvaa siitä, miten strategiat, 
toimintaprosessit ja järjestelmät liittyvät toisiinsa. Tämä puolestaan tarkoitti, että 
niillä oli vaikeuksia analysoida ja ymmärtää, miten muutokset vaikuttivat 
organisaation tavoitteisiin, ja siksi oli vaikeampaa määritellä tavoiteltavaa tulevaa 
tilannetta. 

o Yli puolet viranomaisista totesi, ettei niillä ollut tietojärjestelmien käsittelylle ja 
niitä koskevalle päätöksenteolle – järjestelmän kehitysvaiheesta käytöstä 
poistamiseen – hyväksyttyä mallia, jota yleensä kutsutaan elinkaaren hallinnaksi. 
Ruotsin kansallisen tarkastuselimen mukaan tämä osoitti, että elinkaaren 



Osa III – Yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
kertomuksista 

 100 
 

 

hallintaa ei toteutettu jäsennellyllä ja suunnitelmallisella tavalla. Puutteita oli 
myös riskianalyysityössä ja kyvyssä eritellä tietotekniikkakustannukset niin 
yksityiskohtaisesti kuin asianmukainen päätöksenteko edellyttää. 

o Lähes 60 prosentilla viranomaisista ei ollut järjestelmän kehittämisen 
elinkaarisuunnitelmaa kuin vain enintään muutamalle toiminnan kannalta 
kriittiselle järjestelmälle. Elinkaarisuunnitelmien ja muiden suunnitteluasiakirjojen 
puuttuminen monissa virastoissa ja puutteet todellisuudessa toteutetussa 
elinkaaren hallinnassa merkitsivät sitä, että virastoilla ei yleisesti voitu katsoa 
olleen tietoista ja selvää näkemystä tietotekniikkajärjestelmistään. 

o Ruotsin kansallinen tarkastuselin katsoi, että asianomaisilla ministeriöillä ja siten 
myös hallituksella ei ollut riittävästi tietoa vanhentuneiden tietojärjestelmien 
esiintyvyydestä ja seurauksista. 

Yleinen johtopäätös oli, että useimmat virastot eivät tarkastuksen aikaan olleet 
tosiasiallisesti onnistuneet käsittelemään tehokkaasti vanhentuneisiin 
tietojärjestelmiin liittyviä ongelmia. Ruotsin tarkastuselin katsoi, että ongelma oli niin 
vakava ja laajalle levinnyt, että se oli este valtionhallinnon jatkuvalle tehokkaalle 
digitalisaatiolle. Tarkastus osoitti myös, että hallituksella ei ollut tietoa vanhentuneita 
tietojärjestelmiä koskevien ongelmien olemassaolosta ja seurauksista. Hallitus ei 
myöskään ollut kohdentanut suorempia toimenpiteitä vanhentuneita tietojärjestelmiä 
koskevaan ongelmaan. Ruotsin kansallinen tarkastuselinvirasto katsoi siksi, että hallitus 
ei ollut toteuttanut riittäviä toimenpiteitä ongelmien vähentämiseksi tai poistamiseksi. 
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Lisää kertomuksia aiheesta 

Kertomuksen otsikko: Yrityksen perustamisen helpottaminen – hallituksen toimet 
digitaalisen prosessin edistämiseksi (RiR 2019:14) 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (ruotsiksi) 

Julkaisuajankohta: 2019 

 

Kertomuksen otsikko: Julkishallinnon digitalisointi – yksinkertaisempi, avoimempi ja 
tehokkaampi hallinto (RiR 2016:14) 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (ruotsiksi) 

Julkaisuajankohta: 2016 

 

Kertomuksen otsikko: Tietoturvatyö yhdeksässä virastossa (RiR 2016:8) 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (ruotsiksi) 

Julkaisuajankohta: 2016 

 

Kertomuksen otsikko: Kyberrikollisuus – poliisi ja syyttäjät voivat toimia 
tehokkaammin (RiR 2015:21) 

Hyperlinkki kertomukseen: Tiivistelmä kertomuksesta (englanniksi) 
Kertomus (ruotsiksi) 

Julkaisuajankohta: 2015 
  

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2019/making-it-easier-to-start-a-business---government-efforts-to-promote-a-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/enklare-att-starta-foretag---statliga-insatser-for-en-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/digitalisation-of-public-administration---simpler-more-transparent-and-effective-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/den-offentliga-forvaltningens-digitalisering---en-enklare-oppnare-och-effektivare-forvaltning.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/informationssakerhetsarbete-pa-nio-myndigheter.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2015/it-relaterad-brottslighet---polis-och-aklagare-kan-bli-effektivare.html
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Euroopan unioni 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
 

Aihekohtainen katsaus: EU:n kyberturvallisuuspolitiikan 
vaikuttavuuteen liittyvät haasteet 
Julkaisuajankohta:  2018 

Hyperlinkki kertomukseen: Kertomus (23 kielellä) 

Tarkastuksen tyyppi ja tarkastusjakso 

Tarkastuksen tyyppi: Toimintapolitiikkaa koskeva katsaus 

Tarkastusjakso: Huhti–syyskuu 2018 

Tiivistelmä kertomuksesta 

Katsauksen aihe 
Tämän aihekohtaisen katsauksen, joka ei ole tarkastuskertomus, tavoitteena oli saada 
yleiskuva EU:n monimutkaisesta kyberturvallisuuspolitiikasta ja yksilöidä 
kyberturvallisuuspolitiikan vaikuttavan toteuttamisen keskeiset haasteet. Katsaus 
kattaa verkko- ja tietoturvan, kyberrikollisuuden, kyberpuolustuksen ja 
disinformaation.  

Tilintarkastustuomioistuin kävi analyysiä varten läpi julkisesti saatavilla olevia virallisia 
asiakirjoja, kannanottoja ja kolmansien osapuolten suorittamia tutkimuksia. Kenttätyö 
tehtiin huhti-syyskuussa 2018 ja kehityssuuntaukset otettiin huomioon vielä 
joulukuulta 2018. Tilintarkastustuomioistuin täydensi työtään jäsenvaltioiden 
kansallisille tarkastuselimille suunnatulla kyselytutkimuksella ja haastattelemalla 
keskeisiä sidosryhmiä EU:n toimielimistä sekä yksityisen sektorin edustajia. 

Kyberturvallisuudesta ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Laajasti 
käsitettynä se kattaa kaikki suojatoimet ja toimenpiteet, joilla turvataan tietoteknisiä 
järjestelmiä ja niiden käyttäjiä luvattomalta pääsyltä, hyökkäyksiltä ja vahingoilta, jotta 
varmistetaan tietojen luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Kyberturvallisuus kattaa 
kyberhäiriöiden ehkäisemisen ja havaitsemisen sekä häiriöihin reagoimisen ja niistä 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=49416
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palautumisen. Häiriöt voivat olla tahallisia tai tahattomia ja vaihdella esimerkiksi 
tietojen julkaisemisesta vahingossa hyökkäyksiin, jotka koskevat yrityksiä ja kriittistä 
infrastruktuuria, henkilötietojen varastamiseen ja jopa sekaantumiseen 
demokraattisiin prosesseihin.  

EU:n toimintapolitiikan kulmakivi on vuoden 2013 kyberturvallisuusstrategia. Sillä 
pyritään tekemään EU:n digitaalisesta ympäristöstä maailman turvallisin siten, että 
samalla puolustetaan perusarvoja ja -vapauksia. Strategiassa on viisi keskeistä 
tavoitetta: i) kyberuhkien sietokyvyn lisääminen; ii) kyberrikollisuuden vähentäminen; 
iii) kyberpuolustuspolitiikan ja -valmiuksien kehittäminen; iv) teollisten ja teknologisten 
kyberturvallisuusresurssien kehittäminen; v) kansainvälisen, EU:n perusarvojen 
mukaisen kybertoimintaympäristöä koskevan toimintapolitiikan laatiminen. 

Havainnot  
Luotettavia tietoja ei ole saatavilla, joten on vaikea määrittää, millaisia vaikutuksia 
heikolla kyberhyökkäyksiin valmistautumisella on. Kyberrikollisuuden vaikutus 
talouteen viisinkertaistui vuosien 2013 ja 2017 välillä, ja sen kohteena ovat olleet yhtä 
lailla julkisyhteisöt kuin suuret ja pienet yritykset. Kybervakuutusmaksujen ennustettu 
kasvu kolmesta miljardista eurosta 8,9 miljardiin euroon vuosien 2018 ja 2020 välillä 
kuvastaa tätä kehityssuuntausta. Siitä huolimatta, että 80 prosenttia EU:ssa toimivista 
yrityksistä koki vähintään yhden kyberhäiriön vuonna 2016, riskit tunnustetaan yhä 
hälyttävän harvoin. EU:ssa toimivista yrityksistä 69 prosentilla ei ole lainkaan tai on 
vain peruskäsitys yrityksen alttiudesta kyberuhille, ja 60 prosenttia ei ole koskaan 
arvioinut niistä mahdollisesti aiheutuvia taloudellisia tappioita. Maailmanlaajuisen 
kyselyn mukaan kolmasosa organisaatioista maksaisi mieluummin lunnaat hakkerille 
kuin investoisi tietoturvaan. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavaa:  

o EU:n kyberekosysteemi on monimutkainen ja -kerroksinen, ja siinä on mukana 
lukuisia sidosryhmiä. Systeemin lukuisten erilaisten osien yhdistäminen 
muodostaa huomattavan haasteen.  
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o EU:n tavoitteena on muodostaa maailman turvallisin verkkoympäristö. Tämän 
kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikilta sidosryhmiltä 
merkittäviä toimia sekä vakaata ja hyvin hallinnoitua taloudellista pohjaa. Lukuja 
on vaikea saada, mutta kyberturvallisuutta koskevien EU:n julkisten menojen 
arvioidaan vaihtelevan yhdestä kahteen miljardiin euroon vuodessa. 
Yhdysvaltojen liittovaltion menot olivat sen sijaan noin 21 miljardia dollaria 
vuonna 2019.  

o Tietoturvallisuuden hallinta tarkoittaa sellaisten rakenteiden ja 
toimintapolitiikkojen perustamista, joilla varmistetaan tietojen 
luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus. Kyseessä on enemmän kuin pelkkä 
tekninen kysymys, sillä toiminta edellyttää tehokasta johtajuutta, tehokkaita 
prosesseja ja strategioita, jotka ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa.  

o Kyberturvallisuuden hallintomallit vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä ja niiden 
sisällä vastuu kyberturvallisuudesta on usein jaettu monien yhteisöjen kesken. 
Nämä erot saattavat estää yhteistyön, joka on tarpeen, jotta voidaan reagoida 
laajamittaisiin rajat ylittäviin häiriöihin ja vaihtaa uhkia koskevaa tiedustelutietoa 
kansallisella ja varsinkin EU:n tasolla. 

o On välttämätöntä kehittää vaikuttava vastaus kyberhyökkäyksiin, jotta 
hyökkäykset voidaan pysäyttää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisen 
tärkeää on, että kriittiset alat, jäsenvaltiot ja EU:n toimielimet pystyvät 
reagoimaan nopeasti ja koordinoidusti. Varhainen havaitseminen on siinä 
olennaisen tärkeää. 

Suositukset 
Tilintarkastustuomioistuimen katsaus osoittaa, että tarkoituksenmukaisen 
tilivelvollisuuden ja arvioinnin varmistaminen edellyttää siirtymistä tulosperusteiseen 
toimintakulttuuriin, johon on sisällytetty arviointikäytäntöjä. Säädöksissä on yhä jonkin 
verran aukkoja, eivätkä jäsenvaltiot ole saattaneet olemassa olevia säädöksiä 
johdonmukaisesti osaksi lainsäädäntöään. Tämän vuoksi säädöksiä voi olla vaikea 
hyödyntää täysimääräisesti.  



Osa III – Yhteenveto ylimpien tarkastuselinten 
kertomuksista 

 105 
 

 

Toinen yksilöity haaste koskee investoitavien määrien mukauttamista strategisiin 
tavoitteisiin. Tällöin edellytyksenä on, että investointeja ja niiden vaikutusta lisätään. 
Tehtävää hankaloittaa se, jos EU:lla ja sen jäsenvaltioilla ei ole selkeää yleiskuvaa EU:n 
kyberturvallisuusmenoista. Myös kyberalalla toimivien EU:n virastojen 
resurssirajoitteista on raportoitu. Rajoitteet liittyvät muun muassa lahjakkuuksien 
houkuttelemiseen ja palveluksessa pitämiseen. 
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Lyhenteet 
APT: Edistynyt pitkäkestoinen uhka (Advanced Persistent Threat) 

BKT: bruttokansantuote 

CEF: Verkkojen Eurooppa -väline (Connecting Europe Facility) 

CERT-EU: Tietotekniikan kriisiryhmä (Computer Emergency Response Team) 

COBIT: Tiedon ja tietotekniikan valvontatavoitteet (Control Objectives for Information 
and Related Technology) 

Covid-19: Koronavirustauti 2019 

cPPP: Sopimusperusteinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus (contractual 
Public-Private Partnership) 

CSIRT: CSIRT-toimija (Computer Security Incident Response Team) 

DDoS: Hajautettu palvelunesto (Distributed Denial of Services) 

DEP: Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (Digital Europe Programme) 

EC3: Euroopan kyberrikostorjuntakeskus (Europolin yhteydessä) 

EDA: Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency)  

EJRK: Euroopan järjestelmäriskikomitea  

ENISA: Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto  

ERI-rahastot: Euroopan rakenne- ja investointirahastot 

ETT: Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

EU: Euroopan unioni 

EUH: Euroopan ulkosuhdehallinto 

Europol: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto  

ICT: Tieto- ja viestintätekniikka 

ISACA: Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvontayhdistys (Information Systems Audit 
and Control Association) 



Lyhenteet 
 107 
 

 

ISF-P: Sisäisen turvallisuuden rahasto – Poliisiyhteistyö (Internal Security Fund – Police)  

IT: Tietotekniikka (information technology) 

Kyberturvallisuusdirektiivi: Verkko- ja tietoturvadirektiivi 

MERS: Lähi-idän hengitystieoireyhtymä (Middle East respiratory syndrome)  

MRK: Monivuotinen rahoituskehys  

NAO: Kansallinen tarkastuselin (National Audit Office) 

Nato: Pohjois-Atlantin liitto (North Atlantic Treaty Organization) 

PRY: Pysyvä rakenteellinen yhteistyö  

RDP: Etäkäyttöprotokolla (Remote Desktop Protocol)  

SARS: Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä (severe acute respiratory syndrome)  

UK: Yhdistynyt kuningaskunta 

URL: URL-osoite (uniform resource locator)  

Yhdysvallat: Amerikan yhdysvallat 

Yleinen tietosuoja-asetus: Asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

YTPP: yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka  
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5G: Laajakaistaverkoille tarkoitettu viidennen sukupolven teknologiastandardi, jota 
matkapuhelinyhtiöt alkoivat ottaa maailmanlaajuisesti käyttöön vuonna 2019. Siitä on 
määrä tulla seuraaja 4G-verkoille, jotka tarjoavat yhteyden useimmille nykyisille 
matkapuhelimille. Lisääntynyt nopeus saavutetaan osittain käyttämällä aiempaa 
matkapuhelinverkkoa korkeampitaajuuksisia radioaaltoja.  

Biometrinen tieto: Ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin (kuten sormenjälkiin ja silmiin) tai 
käyttäytymiseen liittyvät laskelmat. Todentamista käytetään tietojenkäsittelytieteessä 
tunnistamisen ja kulunvalvonnan muotona. 

Bitcoin: Vuonna 2009 luotu digitaali- tai virtuaalivaluutta, jossa käytetään 
vertaistekniikkaa pikamaksujen helpottamiseksi. 

Digitaalinen aineisto: Kaikki numeerisessa muodossa olevat yksilön tai yrityksen 
omistamat tuotteet, joihin liittyy käyttöoikeus (esimerkiksi kuvat, valokuvat, videot ja 
tekstitiedostot). 

Digitaalinen alusta: Ympäristö vähintään kahden eri ryhmän väliselle 
vuorovaikutukselle – toinen on yleensä toimittaja ja toinen kuluttaja/käyttäjä. 
Kyseessä voi olla laitteisto tai käyttöjärjestelmä, jopa verkkoselain ja siihen liittyvät 
sovellusrajapinnat, tai muu ohjelmisto, kunhan ohjelmakoodi suoritetaan sen avulla. 

Digitaalinen sisältö: Kaikki numeerisessa muodossa tallennettu data, kuten tekstit, 
äänet, kuvat ja videot. 

Digitaalisen palvelun tarjoaja: Oikeushenkilö, joka tarjoaa yhtä tai useampaa seuraavista 
kolmesta digitaalisesta palvelusta: verkossa toimiva markkinapaikka, hakukone tai 
pilvipalvelu. 

Digitalisointi: Tiedon muuntaminen digitaaliseen muotoon, jossa tieto on järjestetty 
biteiksi. Tuloksena on objektin, kuvan, äänen, asiakirjan tai signaalin esitys luomalla 
numerosarja, joka kuvaa diskreettiä piste- tai näytejoukkoa. 

Disinformaatio: Todennettavasti väärää tai harhaanjohtavaa tietoa, jota luodaan, 
esitetään tai levitetään taloudellisen hyödyn saamiseksi tai suuren yleisön johtamiseksi 
harhaan tarkoituksella ja joka saattaa aiheuttaa vahinkoa yleiselle edulle. 

Edistynyt pitkäkestoinen uhka: Hyökkäys, jossa luvaton käyttäjä saa yhteyden 
järjestelmään tai verkkoon ja pysyy siellä pitkään huomaamatta. Erityisen vaarallinen 
yrityksille, koska hakkereilla on jatkuva pääsy yrityksen arkaluonteisiin tietoihin, mutta 
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he eivät yleensä aiheuta vahinkoa yritysverkoille tai paikallisille koneille. Tavoitteena 
on tietovarkaus. 

Eettinen hakkeri: Henkilö (tietoturva-asiantuntija), joka tunkeutuu tietokoneverkkoon 
testatakseen tai arvioidakseen sen turvallisuutta eikä pahantahtoisissa tai rikollisissa 
aikeissa. 

Eheys: Tietojen suojaaminen asiattomilta muutoksilta tai tuhoamiselta ja niiden 
aitouden takaaminen. 

Esineiden internet: Sellaisten tavallisten esineiden verkko, jotka voivat niihin sisällytetyn 
elektroniikan, ohjelmistojen ja antureiden ansiosta viestiä ja vaihtaa tietoja internetin 
kautta. 

Etäkäyttöprotokolla (RDP): (Microsoftin) tekninen standardi pöytätietokoneen 
etäkäyttöä varten. Etätyöpöydän käyttäjät voivat käyttää tietokonettaan, avata ja 
muokata tiedostoja sekä käyttää sovelluksia aivan kuin he istuisivat 
pöytätietokoneensa ääressä.  

Haittaohjelma: Haittakoodi. Tietokoneohjelma, jonka tarkoituksena on vahingoittaa 
tietokonetta, palvelinta tai verkkoa. 

Hajautettu palvelunesto (DDoS): Kyberhyökkäys, joka estää laillisten käyttäjien pääsyn 
verkkopalveluun tai -resurssiin ruuhkauttamalla sen ylivoimaisella määrällä hakuja. 

Hakkeri: Henkilö, joka käyttää tietokoneisiin tai verkkoihin liittyvää osaamista tai muita 
taitoja päästäkseen luvattomasti tietoihin, tietokonejärjestelmään tai verkkoon. 

Henkilötiedot: Tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevat tiedot. 

Hybridiuhka: Osoitus vihamielisestä aikeesta, jonka yhteydessä vastustajat käyttävät 
konventionaalisen tai muun kuin konventionaalisen sodankäynnin tekniikoita (eli 
sotilaallisia, poliittisia, taloudellisia ja teknisiä menetelmiä) pyrkiessään voimakeinoin 
tavoitteisiinsa. 

Keskeisten palvelujen tarjoaja: Julkinen tai yksityinen toimija, joka tarjoaa palveluja, 
jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan ja talouden kriittisten toimintojen ylläpitämiseksi. 

Kiristyshaittaohjelma: Haittaohjelma, joka estää uhreilta pääsyn tietojärjestelmään tai 
muuttaa tiedostot lukukelvottomiksi (tavallisesti salauksen avulla). Tämän jälkeen 
hyökkääjä yleensä kiristää uhria ja kieltäytyy palauttamasta tälle pääsyä tietoihin 
ennen kuin lunnaat on maksettu. 
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Kriittinen infrastruktuuri: Fyysiset resurssit, palvelut ja rakenteet, joiden keskeytymisellä 
tai tuhoutumisella olisi vakavia vaikutuksia talouden ja yhteiskunnan toimintaan. 

Kriittinen tietojärjestelmä: Olemassa oleva tai suunniteltu tietojärjestelmä, jonka 
katsotaan olevan olennainen organisaation tehokkaan ja vaikuttavan toiminnan 
kannalta. 

Kryptovaluutta: Digitaaliset rahavarat, jotka on laskettu liikkeelle ja joita vaihdetaan 
salaustekniikkaa käyttäen ilman keskuspankkien osallistumista. Kryptovaluutta on 
virtuaaliyhteisön hyväksymä maksuväline. 

Kyberdiplomatia: Diplomaattisten resurssien käyttö ja diplomaattisten tehtävien 
hoitaminen kansallisten etujen turvaamiseksi kybertoimintaympäristössä. Siitä 
huolehtivat kokonaan tai osittain diplomaatit, jotka tapaavat kahdenvälisissä 
kokouksissa (esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen vuoropuhelu) tai 
monenvälisillä foorumeilla (esimerkiksi YK). Perinteisen diplomatian lisäksi diplomaatit 
ovat vuorovaikutuksessa myös erilaisten valtiosta riippumattomien toimijoiden, kuten 
internetyritysten (esimerkiksi Facebook tai Google) johtajien, teknologiayrittäjien tai 
kansalaisjärjestöjen, kanssa. Diplomatiaan voi liittyä myös sorrettujen äänten 
voimaannuttaminen muissa maissa teknologian avulla. 

Kyberekosysteemi: Monimutkainen yhteisö, jossa laitteet, data, verkot, ihmiset, 
prosessit ja organisaatiot ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, sekä 
toimintaympäristö, jossa prosessit ja teknologiat vaikuttavat tähän vuorovaikutukseen 
ja tukevat sitä. 

Kyberhyökkäys: Yritys heikentää tai tuhota datan tai tietojärjestelmän 
luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus kybertoimintaympäristön kautta. 

Kyberhäiriö: Tapahtuma, joka suoraan tai epäsuorasti vahingoittaa tai uhkaa 
tietojärjestelmän ja sen prosessoiman, varastoiman tai siirtämän datan sietokykyä ja 
turvallisuutta. 

Kyberpuolustus: Kyberturvallisuuden osa-alue, jossa kybertoimintaympäristöä 
puolustetaan sotilaallisten ja muiden tarkoituksenmukaisten keinojen avulla 
sotilasstrategisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Kyberrikollisuus: Erilaiset rikolliset toimet, joissa ensisijaisena välineenä tai ensisijaisena 
kohteena ovat tietokoneet ja tietotekniset järjestelmät. Tällaisia toimia ovat muun 
muassa perinteiset rikokset (kuten petokset, väärennökset ja identiteettivarkaudet), 
sisältöön liittyvät rikokset (kuten lapsipornografian verkkolevitys tai rotuvihaan 
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kiihottaminen) sekä tietokoneille ja tietojärjestelmille ominaiset rikokset (kuten 
hyökkäykset tietojärjestelmiä kohtaan, palvelunestohyökkäykset ja haittaohjelmat tai 
kiristyshaittaohjelmat). 

Kybertoimintaympäristö: Aineeton maailmanlaajuinen toimintaympäristö, jossa ihmiset, 
ohjelmistot ja palvelut viestivät toistensa kanssa sähköisesti tietokoneverkkojen ja 
teknisten laitteiden avulla. 

Kyberturvallisuus (kybersuojaus): Kaikki suojatoimet ja toimenpiteet, joilla turvataan 
tietoteknisiä järjestelmiä ja niiden sisältämää dataa luvattomalta pääsyltä, 
hyökkäyksiltä ja vahingoilta, jotta varmistetaan järjestelmien saatavuus, 
luottamuksellisuus ja eheys. 

Kyberuhka: Ilkivaltainen teko, jolla pyritään vahingoittamaan tietoja, varastamaan 
tietoja tai häiritsemään digitaalista elämää yleensä. 

Kyberuhkien sietokyky: Kyky ehkäistä kyberhyökkäyksiä ja -häiriöitä ja varautua niihin 
sekä kestää niitä ja toipua niistä. 

Kybervakoilu: Toimet tai käytännöt, joilla hankitaan salaisuuksia ja tietoja ilman tietojen 
haltijan lupaa tai tämän tietämättä yksityisiltä ihmisiltä, kilpailijoilta, ryhmiltä, 
hallituksilta ja vastustajilta henkilökohtaisen, taloudellisen, poliittisen tai sotilaallisen 
edun saavuttamiseksi käyttäen internetiä, verkkoja tai yksittäisiä tietokoneita.  

Käyttäjän manipulointi: Tietoturvallisuuden yhteydessä psykologinen manipulaatio, 
jonka tarkoituksena on erehdyttää henkilö tekemään jotakin tai paljastamaan 
luottamuksellisia tietoja. 

Luottamuksellisuus: Tietojen, datan tai omaisuuserien suojaaminen luvattomalta 
pääsyltä tai luovuttamiselta. 

Madot: Tietokonemato on itsenäinen haittaohjelma, joka toisintaa itseään levitäkseen 
muihin tietokoneisiin. Se käyttää leviämiseen usein tietokoneverkkoa hyödyntäen 
kohdetietokoneen tietoturva-aukkoja. 

Mainosohjelma: Haittakoodi, joka näyttää mainospalkkeja tai ponnahdusikkunoita, 
joihin sisältyvä koodi seuraa uhrin verkkokäyttäytymistä.  

Paikkaus: Muutosten tekeminen ohjelmistoon sen päivittämiseksi, korjaamiseksi tai 
parantamiseksi, mukaan lukien turvallisuuspuutteiden korjaaminen. 
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Pilvipalvelu: Toimitetaan tilaus- ja tietoteknisiä resursseja – kuten tallennustilaa, 
laskentatehoa tai tiedonsiirtokapasiteettia – internetin kautta etäpalvelinten avulla. 

Pääsyä koskevat tiedot: Tiedot käyttäjän sisään- ja uloskirjautumisesta palveluun (kuten 
kellonaika, päivämäärä ja IP-osoite).  

Saatavuus: Oikea-aikainen ja luotettava pääsy tietoihin ja mahdollisuus käyttää niitä. 

Sabotaasi: Tahallinen tuhoaminen, vahingoittaminen tai estäminen erityisesti poliittisen 
tai sotilaallisen edun vuoksi. 

Salaus: Luettavissa olevat tiedot suojataan muuntamalla ne lukukelvottamaksi koodiksi. 
Käyttäjä voi lukea tiedot vain, jos hänellä on käytettävissään salainen avain tai 
salasana. 

Suurteholaskenta: Kyky käsitellä dataa ja suorittaa monimutkaisia laskelmia erittäin 
nopeasti. 

Tekoäly: Ihmisälyn simulointi koneissa, jotka on ohjelmoitu ajattelemaan kuin ihmiset 
ja jäljittelemään heidän toimintaansa; mikä tahansa kone, jossa on ihmismieleen 
liittyviä ominaisuuksia, kuten oppiminen ja ongelmanratkaisu. 

Tekstin vektorointi: Sanojen, virkkeiden tai kokonaisten asiakirjojen muuntaminen 
numeerisiksi vektoreiksi, jotta koneoppivat algoritmit voivat hyödyntää niitä. 

Tietojenkäsittely: Tietojen hakemiseen, muuntamiseen tai luokitteluun liittyvien 
toimintojen suorittaminen erityisesti tietokoneella. 

Tietoturvallisuus: Sarja prosesseja ja välineitä, joilla suojataan fyysistä ja numeerista 
dataa luvattomalta pääsyltä, käytöltä, ilmoittamiselta, häiriöiltä, muuttamiselta, 
kirjaamiselta tai tuhoamiselta. 

Tietoturvaloukkaus: Suojattujen tai yksityisten/luottamuksellisten tietojen tahallinen tai 
tahaton päästäminen suojaamattomaan ympäristöön. 

Troijan hevonen: Haitallinen koodi tai ohjelmisto, joka näyttää aidolta mutta voi ottaa 
tietokoneen hallintaansa. Troijan hevosen tarkoituksena on vioittaa, häiritä, varastaa 
tai aiheuttaa jotain muuta vahinkoa tiedoille tai verkolle. 

Vaali-infrastruktuuri: Käsittää kampanjoiden tietojärjestelmät ja tietokannat, 
arkaluonteiset tiedot ehdokkaista, vaaliluettelot ja hallinnointijärjestelmät. 
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Vakoiluohjelma: Haittaohjelma, joka kerää tietoja henkilöstä tai organisaatiosta ja 
lähettää nämä tiedot toiselle taholle aiheuttaen haittaa käyttäjälle, esimerkiksi 
loukkaamalla tämän yksityisyyttä tai vaarantamalla laitteen turvallisuuden. 

Verkkopohjaiset hyökkäykset: Määritetyt käyttäjät luottavat siihen, että arkaluonteiset 
henkilökohtaiset tiedot, joita he sivustolla paljastavat, säilyvät yksityisinä ja 
suojattuina. Tunkeutuminen (hyökkäys) voi johtaa siihen, että heidän luottokortti-, 
sosiaaliturva- tai terveystietonsa julkistetaan, millä voi olla vakavia seurauksia. 

Verkkoturvallisuus: Kyberturvallisuuden osa-alue, joka käsittää samaan verkkoon 
kuuluvien laitteiden kautta lähetetyn datan suojaamisen niin, ettei tietoja voida 
siepata tai muuttaa. 

Verkkourkinta: Sähköpostien lähettäminen siten, että ne näyttävät tulevan turvallisesta 
lähteestä ja vastaanottajat erehtyvät avaamaan haitallisia linkkejä tai antamaan 
itsestään henkilökohtaisia tietoja. 

Yleishyödylliset laitokset: Kaikki pylväät, tornit, maanpäälliset tai maanalaiset johdot, 
muut kantavat rakenteet tai tukirakenteet sekä kaivannot ja niihin liittyvät lisälaitteet, 
joita voidaan käyttää sähkö-, puhelin-, lennätin-, kaapeli- tai merkinantopalvelun tai 
muun vastaavan palvelun toimittamiseen tai jakeluun. 

 



Yhteydenotot EU:hun

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy 
verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä
— soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
— soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
— sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Tietoa EU:sta

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla,  
https://europa.eu/european-union/index_fi

EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/publications.  
Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen 
tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1952 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-
tietokannassa osoitteessa https://eur-lex.europa.eu

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp/fi) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi 
ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.
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