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1. Mitä hyötyä strategisesta johtamisesta on digiturvallisen yrityksen digi- ja 
kyberkriisinhallinnan kannalta
– Kerro tärkeimmät osatekijät? 

• Ennakoitavuus, jatkuvuus, riskilähtöisyys, strukturointi, kustannustehokkuus

• Tietoturva ja tietosuoja on osa organisaation laatuajattelua, joka on olennainen osa 
strategiaa ja siihen liittyvää johtamista

2. Mainitse kolme tärkeintä toimenpidettä, miten strategialla loisit 
yrityskulttuurin, jossa digi- ja kyberturvallisuus on huomioitu?

• Riskien tunnistaminen ja hallinta. Riskien merkitys organisaation suunnitelmassa, jolla 
aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja. Tällä on oltava 
myös perusteet investoinneille, olivatpa ne rahallisia tai ajallisia. 

• Tietoturva ja tietosuoja ovat osa laatuajattelua – Tämän korostaminen yrityksen strategian 
jokaisessa osa-alueessa. Tämä on tehtävä yrityksen viestinnän ja kouluttamisen kautta 
kaikille osapuolille.

• Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien roolien ja vastuiden selkeyttäminen ja näiden 
operatiivinen jalkauttaminen.  

Kisakysymykset 



3. Kerro, miten viestinnällä voisit tukea strategista johtamista?

• Miten se näkyy jokaisen työntekijän arjessa = strategialla 
johtamisenketju?
• Tietoturvan toteuttamisesta tiedotetaan säännöllisesti. Positiiviset, 

informatiiviset ja myös negatiiviset asiat nostetaan esille yhteisinä asioina. 
Tämä on yhteistä tekemistä ja toteuttamista. Kannustetaan osallistumaan.

• Miten suunnitelmista tiedotetaan (sisäinen informaatio) eli miten 
henkilöstö sitoutetaan ja osallistetaan?
• Kunnollinen vuosikellopohjainen tiedottaminen ja perehdyttäminen työsuhteen 

alussa. Säännölliset tiedottamiset esim. viikkosuunnistukset ja kuukausi-info. 
Hyvistä tietoturvateoista palkitseminen ja kannustaminen tietoturvan 
kehittämiseen ja poikkeamien havainnoimiseen.

Kisakysymykset 



Miniskenaario

Hyökkääjä on pääsyt organisaation järjestelmiin ja lukinnut oleellisen 
osan IPR ja arvokkaimmasta osasta tietoa, myös pilvipalvelussa 
olevat varmuuskopiot on onnistuttu sulkemaan. 

Tietoturvajohtaja saa kiristyssähköpostin, jossa vaaditaan maksamaan 10 milj. euroa bitcoineina 24 tunnin 
kuluessa. Muussa tapauksessa tiedot tuhotaan organisaation osalta ja myydään muualle. Kiristyspostissa on 
myös tieto arkaluontoisista tiedoista organisaation osalta, jotka uhataan paljastaa julkisuudelle, jos vastausta ei 
kuulu 6 h kuluessa.



a)Miten strategia ohjasi vai ohjasiko mitenkään varautumaan esimerkiksi skenaarion kaltaiseen 
tilanteeseen?

Kyllä. Tämä on osana CISO Officen (tai vastaavan järjestelyn) mukaista vuosikellopohjaista strategiaa. Eli 
harjoitellaan aktiivisesti eri skenarioitten pohjalta. Ransomware on ikävän yleinen tilanne johon organisaatioiden 
pitää varautua. CISO Officella tulee olla SIRT –ryhmä, joka hälytetään mukaan tämän tilanteen evaluoimiseen. 
Tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti tulee olla sovittu roolipohjaisesti. Riskipohjainen palautumissuunnitelma tulee 
olla osa strategiaa.

b) Miten hallitusta pidetään tiedotettuna ja onko em. suunnitelmaa, jonka toteuttamista 
hallitus seuraa / mistä sille raportoidaan / entä jos tj. on hallituksen jäsen?

SIRT / CISO Office evaluoi ensiksi onko ko. tilanne todellinen. Tämän jälkeen tiedottamisen toimitusjohtajalle, jonka 
jälkeen organisaation hallitukselle tiedotetaan tj:n ja CISO:n toimesta kun SIRT –organisaatio evaluoi tilannetta. 
Tiedotus on jatkuvaa ja tapahtuu suojatun kanavan kautta. Palautumissuunnitelman toteutumisesta tiedotetaan 
hallitusta sen onnistumisen pohjalta. Hallituksen tiedotus arvioidaan ennalta riskien vaikutusten pohjalta, eli vain 
suuren riskin asioista tiedotetaan hallitusta ennakoidun suunnitelman mukaisesti (saattaa edellyttää tiedotustavan 
muuttamista, esim. kielellisesti konsernien osalta).



c) Miten organisaatio kriisiryhmä toimii ja onko tällaista ryhmää ja ennakkosuunnitelmaa, jota 
se noudattaa?

Kyllä – Tähän on tulee rakentaa prosessi jonka toimintaa pitää harjoitella etukäteen. SIRT Playbook tulee laatia 
etukäteen, ja tätä tulee päivittää aktiivisesti vähintään vuositasolla. 

d) Miten tiedottaminen (sisäinen ja ulkoinen mukaan lukien yhteistyökumppanit) toteutetaan ja 
kuka siitä vastaa?

Tähän etukäteen roolitetut henkilöt – CISO (Konsernitaso), SIRT (Sisäinen tekninen tiedotus), Palvelupäälliköt 
(Asiakkaat), Toimitusjohtaja yhdessä CISO:n kanssa, mikäli tehdään julkista tiedottamista. Viestintään ja erityisesti 
julkiseen viestintään tulee varautua etukäteen. Mukana kriisitiedottamisessa on organisaation viestinnästä vastaavat 
henkilöt (auttamassa esimerkiksi teknisten termien avaamisessa ennen julkisuuteen menemistä). Asian vakavuudesta 
riippuen, operaattori(t), viranomaiset (esim. tietosuojavaltuutettu) – lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla 
(esimerkiksi rikostutkinnan vaatimusten huomioiminen).


