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 Riskienhallintaan löytyy viitekehyksiä/standardeja kuten ISO 31000 

 Digitalisaatio moninkertaistaa riskit (teknologian nopea kehittyminen) 

 Riskienhallintatyön pitäisi olla organisaatiossa pysyvä määrämuotoinen 
prosessi 

 Digiturvallisuuden tilannekuva? 

 Rekisterinpitoasiat oltava kunnossa 

 Kilpailutuksiin liittyvä projektointi ja sen riittävä resurssointi 

 Dokumenttien (vaatimusmäärittelyt, neuvottelut, tarjouspyynnöt, tarjoukset, 
sopimukset) hallinta 

 Toimittajan kanssa oltava turvallisuus- ja salassapitoperiaatteet/sopimukset  

 Varautumiseen liittyvät asiat velvoitettava jo tarjouspyyntövaiheessa (esim. 
SOPIVA-suositukset) 

 Keskeistä nykyään on hallita koko ajan tietoturva- ja tietosuojariskejä! 

 

Yleistä 
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• Parantaa tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä 

• Tukee ennakoivaa johtamista 

• Tunnistaa tarpeet tunnistaa riskit ja käsitellä niitä koko organisaatiossa 

• Parantaa mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamista 

• Noudattaa organisaatiota koskevia lainsäädännön ja viranomaisten vaatimuksia ja kansainvälisiä 

normeja 

• Kehittää pakollista ja vapaaehtoista raportointia 

• Kehittää organisaation hallintotapaa 

• Lisää sidosryhmien luottamusta 

• Luo luotettavan perustan päätöksenteolle ja suunnittelulle 

• Kohdentaa ja käyttää resursseja vaikuttavasti riskien käsittelyyn 

• Parantaa operatiivista vaikuttavuutta ja tehokkuutta 

• Parantaa terveyteen ja turvallisuuteen liittyvän toiminnan sekä ympäristönsuojelun tasoa 

• Kehittää vahingontorjuntaa ja häiriötilanteiden hallintaa 

• Pienentää tappioiden määrän mahdollisimman vähäiseksi 

• Parantaa organisaation oppimiskykyä 

Riskienhallinta mahdollistaa! 
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Riskienhallintaprosessi 
lähde: SFS-ISO 31000-standardi 
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• Tarkoituksena auttaa tekemään päätöksiä riskianalyysin tulosten perusteella 

siitä, mitä riskejä on tarpeen käsitellä ja mikä on niiden käsittelyn 

toteuttamisen tärkeysjärjestys. 

 

• Riskien merkityksen arviointiin kuuluu analyysin aikana havaitun riskitason 

vertaaminen toimintaympäristön määrittelemisen yhteydessä määriteltyihin 

riskikriteereihin. Tästä seuraa päätös riskin käsittelytarpeesta. 

 

• Päätöksenteossa riski olisi otettava huomioon laaja-alaisesti ja harkittavat 

sietotoleranssi. Päätökset on tehtävä lakien ja viranomaisten vaatimusten 

sekä muiden vaatimusten mukaan. 

 

• Joissain olosuhteissa riskin merkityksen arvioinnin johtopäätöksenä voi olla 

lisäanalyysin tekeminen. Riskin merkityksen arvioinnin lopputulos voi myös 

olla päätös olla  käsittelemättä riskiä millään muilla tavoin kuin säilyttämällä 

jo olemassa olevat hallintakeinot.  

 

Riskin merkityksen arviointi 
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ICT-ulkoistuksissa ja tietojärjestelmähankinnoissa riskit liittyvät selkeästi: 

 Aikatauluun 

 Kilpailutukseen/sopimukseen 

 Vastuujakoon 

 Palvelun laatuun 

 Muutostenhallintaan sopimusneuvotteluiden ja sopimuksen aikana 

 Siirtymävaiheeseen 

 Tietoturvaan ja teknisiin asioihin 

 Henkilöstöön mukaan lukien avainhenkilöriskit 

 Tilaaja- ja toimittajaosaamiseen 

 Kustannuksiin 

 Kehittämiseen 

 Seuraavaan kilpailutukseen ja palvelujen siirtoprojektiin toisille palveluntuottajille 

 

 

 

Riskit 
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 ”Ideasta palveluksi”-prosessi, jonka alkupäässä tunnistettava 
kilpailutettavan kokonaisuuden yksittäiset tietoturva/suojariskit 

 Tarkistuslistojen laatiminen projektipäälliköiden avuksi -niitä voi kehittää 
pitkin matkaa vuodesta toiseen tieto-, kyber- ja digiturvallisuusvaatimuksien 
muuttuessa 

 Pakollisten turvallisuuteen liittyvien vaatimuksien tarkka määrittely riippuen 
hankittavasta järjestelmästä (vastaavasti mukaan hyvä tuoda myös 
toivottavat ominaisuudet) 

 Tietojen luokittelu 

 Palvelimien ja tietojen sijainnin määrittely mukaan lukien ylläpitotehtävät 

 OWASP10-lista 

 Web-rajapinnat kansalaisille (tunnistaminen ja maksaminen verkossa) 

 Testaus ennen käyttöönottoa 

 Auditoinnit –missä vaiheessa, kuinka usein, kuka suorittaa, kuka maksaa? 

 

Tietoturva- ja tietosuojariskien hallinta 
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 Organisaation pitää nimetä tietoturvasta ja tietosuojasta vastaavat henkilöt 
ja heidän varahenkilönsä 

 Henkilöiden työrooliin syytä määritellä eri turvallisuusnäkökulmiin liittyvien 
riskien hallinta mukaan lukien dokumentointi ja seuranta (mm. 
tietotilinpäätös) 

 Yhteistyö riskienhallintapäällikön tmv. työroolin kanssa 

 Riskienhallintaa varten voidaan yleisemminkin perustaa pysyvä työryhmä ja 
tarvittaessa pientyöryhmiä 

 Työryhmä toteuttaa riskienhallintapolitiikkaa ja siitä jalkautettuja 
suunnitelmia 

 Vähintään seudullinen/alueellinen yhteistyö 

 Olemassa olevien sopimuksien (omien ja muiden vastaavien 
organisaatioiden) läpikäynti 

 Apuna kannattaa käyttää omaa sisäistä tarkastusta ja/tai ulkoisia konsultteja 

 Virheistä pitää oppia! 

 

Vinkit 



Kiitos! 


