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KULTAINEN DIGITURVAAJA 

Arviointikriteerejä 

Kriteerejä, joiden avulla voi pyrkiä arvioimaan Kultainen digiturvaaja kilpailun osallistujia. Osa on 

yleisiä digiturva-asioita, osalla taas tarkistetaan, että onko suutarin lapsilla kengät kunnossa. 

Tietojärjestelmillä tarkoitetaan tuotannollisia ja hallinnollisia tietojärjestelmiä erotuksena 

talotekniikan järjestelmistä. 

 

1. Kuvaa, miten yrityksesi a) tietojärjestelmien sekä b) toimitilojen talotekniikan 

digitaalisen turvallisuuden hallinto on toteutettu tai suunniteltu 

toteutettavaksi? 

 

Digitaalisen turvallisuuden hallinnollisia keinoja ovat muun muassa asianmukaiset ja ylläpidetyt 

turvallisuussuunnitelmat ja -menettelyt, vastuuhenkilöiden nimeämiset, yhteistyömenettelyt, 

pääsyoikeuksien hallinta sekä katselmoinnit ja auditoinnit. 

 

2. Kuvaa, miten yrityksesi a) tuotannolliseen henkilöstöön sekä b) toimitilojen 

talotekniikasta vastaavaan henkilöstöön kohdistuvat digitaalisen 

turvallisuuden riskit hallitaan tai on suunniteltu hallittavaksi? 

 
Digitaaliseen turvallisuuteen kohdistuvia henkilöstöriskejä voidaan hallita jo työhönottovaiheesta 

alkavista turvallisuuskäytännöistä, jotka kattavat muun muassa sopimukset, fyysiset ja loogiset 

pääsyoikeudet ja käyttötapahtumien kirjaamisen (kirjautumislokit). Turvallisuuskäytännöt koskevat 

tarvittavassa laajuudessa myös yhteistyöyritysten henkilöstöä. Myös henkilöstön turvallisuuteen 

kohdistuvat uhat ja riskit ovat osa henkilöstöturvallisuutta, joten esimerkiksi tietokalasteluun liittyvä 

ilmoitusmenettely (ilmoituskanava) henkilöstön tiedossa ja käytössä on yksi hyvistä käytänteistä. 

 

3. Kuvaa, miten yrityksesi a) tietojärjestelmien sekä b) toimitilojen talotekniikan 

fyysinen turvallisuus on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi? 

 
Digitaalinen turvallisuus vaatii myös fyysistä suojausta mm. hallinnollisten ja teknisten 

suojaustoimenpiteiden vasteaikojen vuoksi tai järjestelmien ja laitteiden digitaalisen turvallisuuden 

lisäämiseksi. 

Fyysisen turvaamisen keinoja ovat mm.: 

- tilojen sekä laitekaappien ja -koteloiden lukitukset 

- verkkojen liityntäpisteiden suojaus 

- käyttäjätunnuksia ja salasanoja sisältävien dokumenttien fyysinen suojaus 

- kulunvalvonta 

- murtohälytykset 
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4. Kuvaa, miten yrityksesi a) tietojärjestelmien sekä b) toimitilojen talotekniikan 

digitaalinen turvallisuus on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi? 
 

Suojaavia toimenpiteitä ovat muun muassa kohteen vaatimukset huomioon ottaen suunnitellut ja 

toteutetut 

- verkot (fyysinen ja looginen topologia) 

- etäkäyttöön ja Internet-palveluihin liittyvät käytännöt 

- tietoliikenteen salausratkaisut 

- pääsyoikeudet, tunnistautuminen (2FA) 

- käyttötapahtumien seuraaminen (lokit) 

- ohjelmistojen päivitykset ja dokumentaation ajantasaisuus 

- vanhojen laitteiden ja ohjelmistojen riskienhallinta 

- kumppaneiden ja järjestelmätoimittajien kanssa solmitut sopimukset. 

 

5. Kuvaa, miten yrityksesi a) tietojärjestelmien toiminta sekä b) toimitilojen 

talotekniikan toiminta on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi 

poikkeustilanteissa? 

 
Kun järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla, eivät ne tarvitse juurikaan hallintatoimenpiteitä, 

korkeintaan joidenkin käytönaikaisten parametrien hienosäätöä. Laitevika, tiedonsiirron tai sähkön 

syötön katkos sekä myös tahallinen kybervaikutus voivat aiheuttaa tarpeen muuttaa konfiguraatiota, 

jotta poikkeustilanteen menettelyt ja toiminnot saadaan käyttöön. Suunnitelmallinen ja harjoiteltu 

toiminta poikkeustilanteissa auttaa varmistamaan mahdollisimman häiriöttömän siirtymisen 

poikkeustilan vaatimaan konfiguraatioon ja takaisin normaalitilaan. Poikkeustilanteiden hallintaan 

soveltuvia toimenpiteitä ovat mm.: 

- katkoton jännitesyöttö 

- tärkeimpien (olosuhde)palvelujen automaatiokäytön rinnalle siitä riippumattomat säätö- ja 

käyttömahdollisuudet. 

- toimintaohjeet ja harjoitusohjelmat erityyppisten poikkeustilanteiden varalle ml. suositukset 

poikkeustilanteissa tiedottamisesta. 

 

6. Kuvaa, miten yrityksesi a) tietojärjestelmien sekä b) toimitilojen talotekniikan 

jatkuvuuden hallinta on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi 

poikkeustilanteissa? 

 
Jatkuvuuden hallinnassa suunnittelun tavoitteena on minimoida poikkeustilanteista normaaliin 

käyttötilanteeseen pääsemiseksi tarvittavat resurssit ja aika. Jatkuvuuden hallinnan menettelyt ovat 

tarpeen yleensä vakavampien poikkeustilanteiden jälkeen. Poikkeustilanne voi johtua vakavasta 

laiteviasta tai syynä voi olla tahaton häiriö, yksittäisen laitteen vika, joka laajenee tai heijastuu laajalti 

koko järjestelmään. Syynä voi olla myös kybervaikuttaminen. Poikkeustilanne voi laajentua ja 

syventyä vakavaksi automaation käytön estäväksi tilanteeksi. Eri järjestelmien ohjelmistot yms. tai 

osa niistä voidaan joutua asentamaan ja ottamaan käyttöön uudelleen. Jatkuvuuden hallitsemiseksi 

on mm.: 

- poikkeustilanteita varten laadittu jatkuvuuden hallintasuunnitelmia, varmuuskopioita yms. ja 

niiden käyttöä on myös testattu ja harjoiteltu sekä kokemusten mukaan päivitetty 

- kaikessa suunnittelussa otettu huomioon jatkuvuuden hallinta ml. myös ulkoiset palvelut. 

- osa- ja alijärjestelmien tai yksittäisten laitteiden manuaalikäytön toimivuus varmistettu huolto- ja 

poikkeustilanteissakin. 
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7. Kuvaa, miten yrityksesi a) tietojärjestelmien sekä b) toimitilojen talotekniikan 

ylläpito on toteutettu tai suunniteltu toteutettavaksi? 
 

Ylläpidon hallintaan sisältyy muun muassa dokumentaation sekä lukitusten ja pääsyoikeuksien 

tarkistaminen ja ajantasaistaminen. Dokumentaatioiden hallintaa on ohjelmistoversioiden ja 

kokoonpanojen kirjaaminen. Ajan tasalla olevan dokumentaation avulla voidaan mm.  

ohjelmistopäivitykset suunnitella ja toteuttaa pienemmin jatkuvuusriskein. Poikkeustilanteiden ja 

jatkuvuuden hallinnan toimia vaativien tilanteiden ohjeistuksen tarkistamiset ja toimien harjoittelu 

lyhentää reagointiaikoja ja pienentää laajempien vahinkojen riskiä. Hyvään ylläpitoon kuuluu mm.: 

- käyttäjäroolien ja niiden oikeuksien rajauksien huolellinen suunnittelu ja ylläpito 

- erilaiset etäkäytöt suunnitellaan huolella mukaan lukien sallitut ajat, mahdolliset aikalukot jne. 

- järjestelmien, laitteiden päivitysmenettelyjen, testaamisen sekä valtuutuksien suunnittelu 

- vasteaikatavoitteet häiriö- ja vikatilanteisiin reagoimiselle ja niiden seuranta. 

 
 

 

 

 

 

 


