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

• Digiturvallisuusstrategia ohjaa organisaatiota arvioimaan, identifioimaan ja ymmärtämään omaan 
liiketoimintaan kohdistuvat kyberturvallisuusriskit. (Minkälaisia kriisejä on mahdollisesti 
odotettavissa)

• Digiturvallisuusstrategia ohjaa määrittelemään realistisesti yrityksen nykyisen tietoturvatason ja 
kyvykkyydet (Miten mahdollisesti kohdattaviin kriiseihin pystytään varautumaan ja vastaamaan)

• Digiturvallisuusstrategia määrittelee tavoitetason (Miten voidaan varautua ja vastata paremmin)

• Digiturvallisuusstrategia määrittelee organisoitumisen jonka perusteella:

• Voidaan kehittää tietoturva tavoitetasolle (yhtenäiset alustat,  työkalut ja näkyvyys niiden 
turvallisuustilanteeseen)

• Voidaan saavuttaa synergiaetuja uhkien torjunnassa (Yhtenäinen henkilöstö, toimintatavat 
ja politiikat)

• Voidaan saavuttaa synergiaetuja mikäli ennakoitu riski toteutuu (Yhtenäiset 
toimintasuunnitelmat, jaetut tukitoiminnot)

Kisakysymykset 



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

• Perustetaan informaatioturvallisuuteen keskittynyt organisaatio joka on erillään perinteisestä 
ICT:stä ja käsittelee tietoturva-asioita kokonaisvaltaisesti  (Datan ja yksityisuuden turvaaminen, 
tietoturvallisuusarkkitehtuuri, tietämys tietosisällöstä [Information Assets], turvallisuuden- ja 
riskinhallinta sekä kyvykkyydet ja niiden hallinta)

• Luodaan organisaatiomalli (integroidutaan liiketoimintaan) jolla voidaan tukea koko liiketoimintaa 
oli kyse asiakkaalle tarjottavasta palvelusta, oman liikentoiminnan tai kolmansiin osapuoliin 
liittyvistä riskeistä ja toimenpiteistä, henkilöstön tietoturvatietämyksen laajentamisesta, 
tietoteknisestä alustasta, kumppanien valinnasta tai mistä tahansa koko liiketoimintaa koskevasta 
tietoturvallisuuteen liittyvästä asiasta.

• Ei keksitä ns. pyörää uudelleen, vaan tukeudutaan yleisesti hyväksyttyihin viitekehyksiin joissa 
jokaiselle prosessille on selitys ja syy. Kun niistä mukautetaan omalle yritykselle sopiva malli siten, 
että koko organisaatio ymmärtää perusteet, niin jatkossa yrityskulttuuri mukautuu tietoturvalliseen 
toimintatapaan automaattisesti.
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3. Kerro, miten viestinnällä voisit tukea strategista johtamista?

• Miten se näkyy jokaisen työntekijän arjessa = strategialla 
johtamisenketju?

• Miten suunnitelmista tiedotetaan (sisäinen informaatio) eli miten 
henkilöstö sitoutetaan ja osallistetaan?

• Digiturvallisuusstrategia ja sen perusteet pitää viestiä ymmärrettävästi ja tarvittavalla laajuudella 
koko henkilöstölle

• Strategian toimeenpanon pitää olla ohjeistavaa sekä konsultoivaa.

• Tärkeä osa strategian toteutumista on oman toiminnan itsearviointi johon myös julkisten 
viitekehysten arvioinnit usein perustuvat. Tässä pitää muistaa että kysessä ei ole kilpailu, vaan 
tavoitteena on kehittyä ja voidakseen kehittyä on henkilöstön pystyttävä havaitsemaan omaan 
toimintaympäristöön liittyvät kehityskohteet.

• Kun henkilöstö on tietoinen ja ymmärtää kehityskohteet, niin toimenpiteet saadaan tehokkaasti 
tehtyä hyvällä ohjeistuksella, tiedottamisella sekä edistymisen seurannalla.
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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?

Konsernin strategia on määritellyt varautumaan ennakkoon toipumissuunnitelmalla (Disaster Recovery Plan, DRP) 
jatkuvuussuunnitelmalla (Business Continuity Plan,  BCP) sekä kriisinhallintasuunnitelmalla (Crisis Management 
Procedure). Näistä jokaiseen pitää Securitas maiden vastata omaan toimintaympäristöönsä muokatulla versiolla.

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

Kuvatun tapahtuman toteutuessa noudatetaan kriisinhallintasuunnitelmaa (Crisis Management Procedure) jossa 
päätöksenteko siirretään konsernin hallinnolle. Myös hallituksen tiedottaminen tapahtuu konsernin hallinnon kautta. 



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

Securitaksella on keskitetty CERT (Computer Emergency Response Team) jonka tehtävänä on tukea paikallista 
maaorganisaatiota ennakkosuunnitelman (Crisis Management Procedure) mukaisesti. Tukeen kuuluu tekninen 
konsultointi, tekniset toimenpiteet, tutkimukset sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä tarpeen mukaan.

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

Maatasolla (Suomi) sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä vastaa ennakkosuunnitelman (Crisis Management Procedure) 
mukaiset henkilöt ja yksiköt omien vastuualueidensa mukaisesti. Viestintää johdetaan konserni –ja maakohtaisten 
nimettyjen ”Communication Manager” roolien toimesta. 


