
4 vinkkiä 

NIS-direktiivin
haltuunottoon



Tämä opas sisältää yrityksellesi 4 vinkkiä, jotka sinun on hyvä 
ottaa huomioon, kun verkko- ja tietoturvadirektiivi astuu voi-
maan toukokuussa 2018. Kirjoitusvaiheessa NIS-direktiivin 
verkko- ja tietojärjestelmien vähimmäisvelvoitteita ei ole mää-
ritelty, vaan ne oletettavasti julkaistaan lain astuessa voimaan. 
Kannattaa huomioida, että vastuu vähimmäisvelvoitteiden 
täyttämisessä on itse organisaatiolla.

Verkko- ja tietoturvadirektiivillä EU:n jäsenvaltiot velvoitetaan 
järjestämään tietoturvallisuuteen liittyvää viranomaistoimin-
taa. Direktiivi velvoittaa myös yhteiskunnan toiminnan kannal-
ta keskeisten palveluiden tarjoajat ja digitaalisten palveluiden 
tarjoajat huolehtimaan tietoturvariskien hallinnasta ja rapor-
toimaan poikkeamista valvontaviranomaisille. Atea toimii kon-
sultointiasiantuntijana arvioimassa esitystä kommenttikier-
roksella.

Direktiivin yleisenä tavoitteena on kasvattaa suojan tasoa verk-
ko- ja tietoturvaloukkauksia, -riskejä ja -uhkia vastaan. Tarkoi-
tuksena on saavuttaa korkeatasoinen verkko- ja tietojärjes-
telmien turvallisuus EU:n alueella parantamalla varautumista 
kansallisella tasolla, lisäämällä EU-tason yhteistyötä sekä sää-
tämällä riskienhallinta- ja raportointivelvoitteita keskeisille pal-
veluntarjoajille sekä tietyille digitaalisten palveluiden tarjoajille. 



Heikko tietoturva 
on aina riskitekijä

 
NIS-direktiiviin on hyvä herätä viimeistään nyt ja varautua vakaviin 
yhteiskuntaa lamauttaviin katastrofeihin päivittämällä sähköverk-
ko vastaamaan haasteita. Kannattaa ottaa hyödyt irti heti ja ottaa 
haltuun jatkuva kehitystyö, koska kyseessä ei ole vain kertaluon-
toinen päivitys.

Direktiivi ja lainsäädäntö eivät vaadi kohtuutonta panostusta, kos-
ka niitä vastaavien vaatimusten täyttäminen on osa liiketoiminnan 
vaatimaa riskienhallintaa. Autamme pysymään ajan tasalla uusista 
vaatimuksista sekä kerromme oikeanlaista ja tarkkaa informaa-
tiota tämänhetkisestä nykytilastanne. Organisaatiollasi on vapaus 
toteuttaa vähimmäisvelvoitteet haluamallanne tavalla. Direktiivi ei 
vaadi tietyn palvelun tai teknologian hankkimista, koska Liikenne- 
ja viestintäministeriön Verkko- ja tietoturvadirektiivin kansallista 
täytäntöönpanoa tukevan työryhmän loppuraportissa suositel-
laan, että toimenpide ei saisi edellyttää tietyn kaupallisen tieto- ja 
viestintäteknologiatuotteen toteutusta tietyllä tavalla.

Joulukuussa 2016 hakkerit pimensivät Ukrainan pääkaupungin 
Kiovan sähköverkosta 20 prosenttia muutamaksi tunniksi. Myös 
vuoden 2015 joulukuussa tapahtui hyökkäys sähköverkkoja vas-
taan Ukrainassa. Haittaohjelmistot kehittyvät vaarallista tahtia ta-
voitteena kaataa kriittisiä järjestelmiä ja tähän varaudutaan NIS-di-
rektiivillä. Tämä uhkakuva ei ole ainoastaan Ukrainan ongelma, 
vaan kaikkien maa ilman valtioiden ongelma, koska samaa ohjel-
mistoa voidaan käyttää uudestaan myös muihin maihin.



Valmistaudu NIS-direktiiviin

1. Kartoita tietoturvan taso

Jotta organisaatiosi täyttää myöhemmin 
määritettävät vähimmäisvelvoitteet, on nyt 
hyvä hetki kartoittaa järjestelmien ja tieto-
turvan taso. Tässä yhteydessä verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuuden tasolla tar-
koitetaan kykyä suojautua hyökkäyksiltä ja 
uhilta, jotka vaarantavat luottamuksellisten 
tietojen tai palvelun toiminnan turvallisuut-
ta. Muistathan huomioida myös uusimmalla 
tekniikalla mahdollistettavat hyökkäykset.

Kartoituksessa ei keskitytä pelkästään tek-
niseen, vaan myös organisatoriseen toteu-
tukseen. Tiedättekö kuinka työntekijänne 
käyttävät internetiä organisaationne ver-
kosta? Huolimaton verkkoselailu voi myös 
asettaa verkkonne alttiiksi hyökkäyksille. 
Kannattaa myös tarkistaa kuinka päätelait-
teiden käsittelystä on sovittu ja kuinka yh-
teistä ohjeistusta noudatetaan.

Kartoituksen yhteydessä on hyvä miettiä 

uhkatilanteiden toipumissuunnitelma. Oli 
tietoturva kehitettävällä tai hyvällä tasolla, 
on aina järkevää miettiä etukäteen toimen-
pidesuunnitelma worst case scenario  
-tilanteiden varalta.

Atean Pro Tip:

Varmista ensisijaisesti, että verkko- ja tie-
tojärjestelmänne on turvattu uhkaavilta toi-
menpiteiltä.

Kiinnitä erityisesti huomiota SCADA-ver-
kon suojaukseen: fyysinen verkon eristys, 
etäyhteyksien nykyaikainen salaus, salasa-
nakäytänteet sekä kohdistettujen virus- ja 
BOT-hyökkäysten suojaamiselta.

Kartoita organisatoriset tietoturvan nykytila 
ja kehitettävät käytänteet.

Laadi uhkatilanteiden toipumissuunnitelma.



2. Valmistaudu tuleviin tietoturvauhkiin

Lienee sanomattakin selvää, että uusia uh-
kia verkko- ja tietojärjestelmille syntyy koko 
ajan - jopa tihenevään tahtiin. Monesti tä-
hän asti tietoon tuleviin uhkiin on reagoitu 
vasta, kun ennakkotapauksia on ilmennyt. 
Näihin pystytte varautumaan proaktiivisesti.

Vuonna 2018 kuumana puheenaiheena on 
ollut analytiikka ja tekoäly. Nämä teknolo-
giat ovat tulleet myös tietoturvan avuksi. 
Älykkään palomuurin, analytiikan ja ko-
neoppimisen avulla havaitset normaalista 
verkkoliikenteestä poikkeavat tapahtumat - 
oli liikenne ulkoapäin tulevaa tai omasta ver-
kosta lähtevää. Manuaalista työtä vähentää 
se, että poikkeamista saadaan automaat-
tisia ilmoituksia. Verkkoliikenneanalytiikkaa 
seuraamalla ja protokollatason liikenteen 
monitoroinnilla pystyt tarkastelemaan, onko 

normaalista poikkeava liikenne reagoimisen 
arvoista, ja pystyt reaaliajassa reagoimaan 
ja päivittämään verkkorajoituksia. 

Tämä vaatii täysin valvottavissa olevaa yh-
tenäistä perus palveluverkkoa.

Atean Pro Tip:

Ota harkintaan älykkäät sähköverkot ja en-
nakoivat tietoturvapalvelut verkko- ja tieto-
järjestelmää päivittäessä.

Päivitä säännöllisesti fyysisen tietoturvan ja 
tietoturvakäytännöt ajan tasalle.

Henkilöstönne on hyvä tietää hyvät tietotur-
vakäytänteet, mikä usein vaatii yhteisiä tieto-
turvan pelisääntöjä sekä niiden jalkauttamis-
ta ja jatkuvaa kouluttamista.



3. Määritä raportointiprosessi ja
vastuuhenkilöt

Verkko- ja tietoturvadirektiivi velvoittaa, 
että hallitset verkko- ja tietojärjestelmien-
ne turvallisuuteen kohdistuvia riskejä sekä 
pystyt raportoimaan viipymättä poikkea-
mista toimivaltaiselle viranomaiselle. On 
todennäköistä, että toimivaltainen viran-
omainen tulee olemaan Viestintävirasto. 
Poikkeamalla tarkoitetaan tapahtumaa, 
joka vaikuttaa haitallisesti organisaationne 
verkko- ja tietojärjestelmän tietoturvassa. 
Poikkeaman raportoinnissa pitää tulla esil-
le tiedot, joiden perusteella Viestintäviras-
to voi määrittää poikkeaman vaikutuksen 
laajuuden. Voimme olettaa, että raportoin-
nissa tulee ilmetä seuraavat asiat: käyttäji-
en määrä, tapahtuman kesto, maantieteel-
linen sijainti sekä taloudelliset vaikutukset.

Raportointiprosessin on täytettävä verk-
ko- ja tietoturvadirektiivin vaatimukset. 
Verkko- ja tietoturvadirektiivin asettaman 
raportointiprosessin on hyvä soveltua 
myös yrityksenne liiketoiminnan tarpeisiin 
ja yrityksen toimintakulttuuriin.    

Näin saat raportoinnista kaiken hyödyn 
irti. Raportointivelvoitteen tarkoituksena 
on myös tukea organisaation verkko- ja 
tietoturvajärjestelmien tietoturvantason 
kartoittamista ja riskienhallinnassa. Rapor-
tointiprosessi tulee myös tarkastella orga-
nisaation sisäisten tietoturvapoikkeamien 
kannalta sekä loppukäyttäjien näkökulmas-
ta.

Atean Pro Tip:

Laadi prosessi, jonka avulla pystyt määrit-
telemään vikatilanteen raporttiin vaadittavat 
tiedot.



4. Päivitä tietoturvasuunnitelma

Tietoturvasuunnitelman avulla ennaltaeh-
käiset tietoturvariskien syntymistä ja va-
raudut organisaatiossasi toimimaan riskien 
toteutuessa. Tehokkaalla tietoturvasuun-
nitelmalla pystyt ennalta ehkäisemään or-
ganisaation toiminnan kannalta tärkeiden 
tietojen menettämistä, sekä niistä aiheu-
tuvia taloudellisia menetyksiä. Hyvä tieto-
turvasuunnitelma perustuu tunnistettuihin 
riskeihin ja riskienhallintaan.

Verkko- ja tietoturvadirektiivi velvoittaa, 
että keskeisillä palvelutarjoajilla sekä digi-
taalisen palvelun tarjoajilla tulee olla tieto-
turvasuunnitelma. 

Tietoturvasuunnitelman määrittämiseksi or-
ganisaatiossa on kartoitettava ja arvioitava 
turvallisuusuhkaympäristö, näin oletukselli-
nen NIS-direktiivin asettama riskienhallin

taprosessi toteutuu. Määritä organisaatiosi 
tietoturvasuunnitelmaan seuraavat kohdat: 
organisaatiosi tietoturvallisuuden hallin-
non järjestelyt, tietojen käsittely- ja käy-
tön valvontamenettelyt, laitteistojen sekä 
järjestelmien hankintojen tietoturvallisuu-
den näkökohdat, toiminnan jatkuvuuden 
varmistamisen ja tietoturvasuunnitelman 
ylläpito. Tietoturvasuunnitelmaan on myös 
kirjattava, miten organisaatiossasi käsitel-
lään tietoa, tiedon luottamuksellisuusluokat 
sekä kuvaus miten henkilöstö on perehdy-
tetty organisaation tietoturvaan.

Atean Pro Tip:

Kartoita ja arvio organisaatiosi tietoturvalli-
suusuhka ympäristö. 

Päivitä tietoturvasuunnitelma vuositasolla 
uusien riskien havaitsemisen ja muodostu-
misen vuoksi. 
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