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Tutkielman tarkoituksena on tarkastella suomalaisten älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuutta 

institutionaalisista-, teknologisista- sekä sosiaalisista näkökulmista. Tutkielma pyrkii vastaamaan 

kysymykseen siitä, millaisena kyberturvallisuus näyttäytyy osana suomalaisia älykkäitä kaupunkeja 

valittujen näkökulmien perusteella. 

 

Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä ja aineisto on kerätty haastattelemalla 

kyberturvallisuuden asiantuntijoita eri suomalaisista älykkäistä kaupungeista. Tutkimusmetodina 

toimii teorialähtöinen sisällönanalyysi. Lisäksi nykyistä kyberturvallisuuden tilaa havainnoidaan 

tarkastelemalla valtiohallinnon dokumentteja. 

 

Älykkäät kaupungit tarkoittavat tutkielmassa kaupungin asukkaiden ja komponenttien yhdistämistä 

teknologian avulla, joka tuottaa informaatiota palveluiden kehittämiseen. Kyberturvallisuus 

määritellään tutkimuksessa tarkoittamaan tietoverkkojen, sähköisen tiedon, ICT -teknologian sekä 

käyttäjien suojaamista kyberuhilta, jolloin kyberriskit määrittävät kyberturvallisuuden luonteen. 

Tutkielman empiiristä osiota varten luodaan kyberturvallisuuden ja älykkäiden kaupunkien 

perusteella analyysirunko, joka pelkistää teoreettisen viitekehyksen ytimen. Rungon avulla tutkitaan 

empiiristä aineistoa ja tarkastellaan, miltä suomalainen älykkään kaupungin kyberturvallisuus 

näyttää. Teoriasta luodaan linssi, jonka läpi tarkastellaan suomalaisen paikallistason 

kyberturvallisuuden määrittelyä.  

 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että suomalainen älykkään kaupungin kyberturvallisuus 

määrittyy kokonaisuudeksi, jossa on useita toimijoita niin kaupungin sisällä kuin ulkopuolella. 

Rajallisten resurssien toimintaympäristössä painottuu kaupunkien riskienhallinta sekä 

kaupunkiorganisaation oma kyky määrittää teknologisia valintoja. Kyberturvallisuuden merkityksen 

nähdään korostuvan älykkäiden kaupunkien viitekehyksessä ja kyberturvallisuuden avulla pyritään 

positiivisin keinoin mahdollistamaan teknologian täysi potentiaali. 

 

Johtopäätöksenä tutkimuksessa todetaan, että suomalaisen älykkään kaupungin kyberturvallisuuden 

ulottuvuudet muodostuvat omanlaisekseen. Sen painotukset ovat peräisin organisatorisesta 

perinteestä, lainsäädännön ja ohjeistuksen puutteesta johtuvasta teknologisen kompetenssin 

korostumisesta sekä resurssien niukkuuden ja organisaatioiden koon aiheuttamista haasteista. 

Kyberturvallisuus määrittyy byrokraattisten reunaehtojen lisäksi riskienhallintana sekä kaupunkien 

toimintana erilaisissa verkostoissa. Tutkielma havainnollistaa paikallishallinnon kyberturvallisuuden 

merkitystä tilanteessa, jossa uudenlaisia teknologioita otetaan käyttöön sekä tarvetta 

kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun koko organisaation ja valtiohallinnon tasolla.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Digitalisaatio on yksi 2000-luvun vahvimmista trendeistä. Se on uudistanut organisaatioiden 

toimintatapoja ja muokannut ihmisten käyttäytymistä, sillä digitalisaatio on tullut yhä enemmissä 

määrin osaksi arkielämän toimintoja. Sen voidaan katsoa alkaneen 1980-luvulla tietokoneiden 

tullessa kotitalouksiin. Ihmisten ja organisaatioiden tapa kommunikoida on muuttunut radikaalisti, 

sillä digitalisaation myötä ajan ja paikan merkitys on vähentynyt ja tästä syystä myös globalisaatio 

on mahdollistunut enenevissä määrin. (Koiranen ym. 2016, 24; Alasoini 2015, 26) 

Digitalisaatiolla tarkoitetaan globaalia trendiä, joka koskettaa kaikkia ja kaikkea (Haukijärvi 2016, 

8). Tämä tarkoittaa sitä, että teknologia tulee osaksi jokapäiväistä elämää hyödyntämällä digitoinnin 

mahdollisuuksia samalla luoden yhteiskunnallisen prosessin, jossa hyödynnetään uutta teknologiaa 

(Alasoini 2015, 26). Digitoinnissa jokin yksittäinen tieto tai toiminto, joka ei ole ennen ollut 

digitaalinen, muutetaan digitaaliseksi (Haukijärvi 2016, 9). Digitaaliseen muotoon muuttaminen 

tarkoittaa sitä, että tiedostoa voidaan muokata ja siirtää tavoilla, joka ei ennen ollut mahdollista 

(Alasoini 2015, 26).  

Teknologian kehittyminen ja sen käytön kasvu on aiheuttanut julkisille organisaatioille painetta 

päivittää heidän käytäntönsä vastaamaan käyttäjien tottumuksia. Osa käyttäjistä on niin kutsuttuja 

diginatiiveja, jotka ovat kasvaneet tekniikan parissa. Tämä toimintaympäristön muutos on johtanut 

siihen, että digitaalisten palveluiden kehittämistä pidetään yhtenä julkisen hallinnon 

ydinosaamisalueena. Kansalaisten helppo pääsy digitaalisiin palveluihin ja tuotteisiin on lisännyt 

odotuksia myös julkisen puolen digitaalisista palveluista. (OECD 2017, 11) Tämän myötä julkisen 

puolen digitalisaatio onkin lähes universaali ilmiö (Melitski 2012, 139). 

Digitaalinen kehittyminen on ottanut suurharppauksia teknologian kehittyessä yksityisissä sekä 

julkisissa organisaatioissa. Aiemmin suuria siirtymiä kohti digitaalista organisaatiota ilmensivät 

muun muassa sähköpostit, omat nettisivut sekä oma Intranet (Goldsmith & Eggers 2004, 8). Yleisesti 

puhuttiin paperin tarpeen sekä dokumentoinnin vähentymisestä, joka osaltaan ilmensi byrokratian 

vähentymistä (Dunleavy 2006, 479). Vastaavasti nykyään puhutaan esimerkiksi asioiden internetistä, 

big datasta, tekoälystä sekä robotiikasta (Woodhead ym. 2018, 38). 

Samalla, kun teknologia tulee enenevissä määrin osaksi jokapäiväistä toimintaa, ihmiset muuttavat 

kaupunkeihin suurilta osin juuri teknologian myötä tapahtuneen työelämän murroksen vuoksi. 
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Kaupungistuminen on yksi toinen aikamme trendeistä, sillä arviolta 66 prosenttia maapallon 

asukkaista elää kaupungeissa vuonna 2050. Tämä trendi tuo luonnollisesti uusia mahdollisuuksia, 

mutta samalla myös fyysisiä, sosiaalisia sekä taloudellisia ongelmia. Tämä pakottaa kaupungit 

keksimään uusia älykkäitä ratkaisuja, joissa teknologia on uusien innovaatioiden mahdollistaja. (Song 

ym. 2017, 1) 

Kaupungit ovat kehittymässä älykkäiksi kaupungeiksi ja kaupunginosiksi, jossa kaupungin toiminnot 

ja asukkaat on yhdistetty digitaalisesti. Älykkäiden kaupunkien keskiössä on informaatio ja sen 

avoimuus. Älykkään kaupungin informaation kolme ulottuvuutta ovat informaation yksityisyys ja 

luottamuksellisuus, informaation autenttisuus ja eheys sekä informaation saatavuus. (Elmaghraby & 

Losavio 2014, 492) Tällä hetkellä useat kaupungit ympäri maailmaa pyrkivät kehittymään älykkäiksi 

teknologian avulla tarjoamalla asukaskeskeisiä palveluita kustannustehokkaalla tavalla (Barik ym. 

2017, 392). 

Älykkäiden kaupunkien uusien teknologisten ratkaisujen myötä teknologioiden ja järjestelmien 

hallinnasta nousee uudenlaisia haasteita (Elmaghraby 2013, 6). Kun kaupunkien toimintoja 

digitalisoidaan, toiminnot nousevat digitaaliseen ympäristöön ja samalla joutuvat haavoittuviksi 

uudenlaisille uhille. Näin ei tapahtunut aiemmin, kun palveluita tuotettiin ainoastaan fyysisessä 

ympäristössä. (Bartoli 2011, 2). Tällöin kaupunkien kyberturvallisuus korostuu, sillä uusien 

teknologioiden myötä kaupungin kyberriskit lisääntyvät (Alam & Ibrahim 2019, 1). 

Digitaalisuus ja sen huolet ovat tulleet yhä laajemmin osaksi yhteiskuntaa. Digitaalisuuden myötä 

huoli tietoverkkojen turvallisuudesta on noussut puheenaiheeksi, jolloin puhutaan 

kyberturvallisuudesta. Kyberturvallisuus on nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa, 

yritystoiminnassa ja kansalaisten elämässä olennainen osa kokonaisturvallisuutta (Limnéll 2016, 3). 

Yleisesti ICT-teknologia ja sen turvaaminen on tunnistettu kansallisen infrastruktuurin yhdeksi 

kriittisimmistä elementeistä (Öğüt ym. 2011, 507). Esineiden internet on liittänyt erilaiset laitteet ja 

koneet osaksi tietoverkkoja. Verkkoon liitettyjen esineiden kasvun myötä kyberhyökkääjät saavat 

lisää hyökkäysmahdollisuuksia (Suomen kyberturvallisuusstrategian toimenpideohjelma 2017-2020, 

2017, 4). Lisäksi valtion infrastruktuuria hallitaan monin erilaisin ohjelmin, joka osaltaan altistaa ne 

erilaisille tietomurroille. Sanotaan, että kaikki mikä voidaan digitalisoida, digitalisoituu 

(Elinkeinoelämän keskusliitto 2016, 5), mikä tarkoittaa sitä, että teknologia kehittyy ja laajentuu eri 

aloille. Samalla myös kyberturvallisuus on noussut yhä tärkeämmäksi aiheeksi. 
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Teknologiakehityksessä on valtava potentiaali helpottaa elämää muuttamalla toimintoja 

turvallisemmiksi, tehokkaammiksi ja ekologisemmiksi. Kehitys on yhdistänyt ihmiset ja toiminnot, 

mutta samalla luonut myös riippuvuuden palveluiden viestinnän, verkkojen, radiotaajuuksien ja 

tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Mahdollisista häiriöistä voi aiheutua vakavia seurauksia, 

jolloin vaarantuu yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluiden tarjonta. Samat seuraukset 

pätevät lisäksi esineisiin, laitteisiin ja julkisiin liikennemuotoihin, joista yhä useampi on yhdistetty 

internetiin ja niiden toimintaa ohjataan tietoverkkojen kautta. Suomalainen tietoyhteiskunta perustuu 

kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien sekä -infrastruktuurin toimivuuteen. Lisäksi järjestelmien ja 

organisaatioiden keskinäisriippuvuudet ovat kasvaneet, jolloin yhden palvelun kaatuminen voi johtaa 

useampien palveluiden toimimattomuuteen. (Kansallinen riskiarvio 2018, 2019, 17-18) 

Tämä on huomioitu myös valtiohallinnossa sekä poliittisessa päätöksenteossa. Vuonna 2013 

julkaistiin ensimmäinen Suomen kyberturvallisuusstrategia (Suomen kyberturvallisuusstrategia 

2013). Politiikassa kyberturvallisuuden vahvimpana edistysaskeleena on ollut entisen pääministeri 

Juha Sipilän vuoden 2015 hallitusohjelma. Kyberturvallisuus määrittää digitalisoinnin kärkihankkeen 

kahta periaatetta, jotka ovat ”Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita” sekä 

”Palvelemme myös häiriötilanteissa”. (Valtioneuvoston Kanslia 10/2015) Lisäksi valtiohallinnossa 

on tuotettu useita muitakin dokumentteja, jotka määrittelevät digitaalisia palveluita ja niiden 

turvallisuutta. Kyberturvallisuus on lisäksi näkyvästi mediassa esillä, josta esimerkkeinä tuore 

tiedustelulainsäädännön uudistus, uusien teknologioiden tietoturvaongelmat sekä erilaiset mittavat 

kyberhyökkäykset.  

Kyberturvallisuutta on aiemmin tutkittu jonkin verran. Suomenkielinen tutkimus painottuu 

kybersodankäyntiin ja yksityisen sektorin kyberturvallisuuden hahmotteluun. Valtiollinen 

kyberturvallisuuden tutkimus painottuu juuri sotilaalliseen puoleen ja strategiadokumenttien 

tarkasteluun, mutta paikallistasoa ei olla juurikaan tutkittu. Älykkäitä kaupunkeja on tutkittu pääosin 

teknisistä ja taloudellisista lähtökohdista, joissa pyritään ongelmanratkaisuun tietyn toimialan tai 

funktion näkökulmasta. Laajempaa yhteiskunnallista ja sosiaalista ongelmanratkaisua on tutkittu 

huomattavasti vähemmän (Lugue-Aula & Marvin 2015, 2107), toisin kuin muun muassa älykkään 

erikoistumisen käsitteen alla (Gianelle ym. 2019, 1). Vastaavasti älykkäiden kaupunkien 

kyberturvallisuutta on tutkittu kansainvälisesti lähinnä tietoteknisestä lähtökohdasta katsottuna. Aihe 

paikallistasolla on kuitenkin ajankohtainen myös Suomessa, sillä muun muassa eri konsulttiyhtiöt 

järjestävät seminaareja (fcg.fi 2019) ja valtiohallinto tekee kyselyitä kuntien kyberturvallisuuden 
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tasosta (Rousku 2018). Suomessa ei ole aiemmin tutkittu pelkästään paikallistason 

kyberturvallisuutta, joten tutkimusta voidaan pitää tärkeänä ja uutta tietoa esittävänä.  

 

1.1 Tutkielman tavoitteet ja rakenne 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on tutkia, millaisena kyberturvallisuus ilmenee 

suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa. Tutkielmassa tarkastellaan, onko kyberturvallisuus 

sisäänrakennettu älykkäiden kaupunkien ratkaisuihin, vai onko digitaalisissa hankkeissa menty muut 

prioriteetit edellä ja miten kyberturvallisuus on implementoitu osaksi kaupungin toimintaa. 

Kyberturvallisuus on käsitteenä varsin tuore ja älykkäiden kaupunkien ratkaisut ovat usein 

teknologisesti uusinta uutta, joten on lisäksi mielenkiintoista havainnoida, miten kyberturvallisuutta 

johdetaan osana kaupungin toimintaa ja miten valtiohallinnon asettamat raamit koetaan.  Lisäksi 

tutkielmassa havainnoidaan, millaisia verkostoja kaupungit ovat muodostaneet kyberturvallisuuden 

toteuttamiseksi ja minkälaisia rooleja eri verkoston jäsenillä on. Digitaalisissa hankkeissa on useita 

ulkoisia toimijoita ja eri verkoston jäseniä, joten tutkielmassa aiotaan havainnoida, kenen vastuulla 

kyberturvallisuus on ja millaisena toimintojen ulkoistaminen koetaan. 

Tutkimuskohde on valittu, sillä suomalaiset kunnat ja kaupungit toimivat tällä hetkellä 

mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, joka eriää merkittävästi muun muassa valtiohallinnosta tai 

yrityksistä. Vastaavasti kyberturvallisuus on ajankohtainen ilmiö ja se on näkyvästi esillä julkisessa 

keskustelussa.  Kunnilla ei ole niille erikseen suunnattua laillista ohjeistusta kyberturvallisuuden 

järjestämiseen ja hallinnointiin, toisin kuin valtiohallinnossa. Lisäksi kuntien rajallisten resurssien 

toimintaympäristö luo mielenkiintoisen lähtökohdan ilmiölle, jonka merkitys korostuu digitalisaation 

ja älykkäiden kaupunkien viitekehyksien myötä. Lisäksi teknologia sijaitsee siellä, missä ihmisetkin, 

eli kaupungeissa, joissa useat digitaaliset hankkeet myös implementoidaan. Kunnat ja kaupungit ovat 

monialakonserneja, joissa on runsaasti toiminimiä ja toimialoja. Eri toimialoilla paikallistason 

ulkoistamistrendi on näkyvästi esillä. Tutkimuskohde on ajankohtainen ja vähän tutkittu aihealue 

hallintotieteen näkökulmasta. Hallintotieteessä tutkimuksen kohteena ovat organisaatio, johtaminen 

sekä julkinen politiikka (Stenvall ym. 2015, 49), joten tutkielmani tutkimuskohde istuu hyvin 

hallintotieteen tutkimusperinteeseen. 

Termillä ”kyber” on kaksi perustavanlaatuista elementtiä, jotka ovat virtuaalitodellisuus sekä verkot, 

jotka mahdollistavat sähköisen viestinnän. Kyberturvallisuus tarkoittaa tietoverkkojen, sähköisen 

tiedon, ICT-teknologian sekä käyttäjien suojaamista. Eri lähteistä on löydettävissä erilaisia 

määritelmiä, suosituksia ja esimerkkejä kyberturvallisuuden järjestämiseen ja määrittelyyn.  
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Älykkäiden kaupunkien määrittely on varsin monitulkintaista, mutta tässä tutkimuksessa se 

määritellään teknologian, sidosryhmien ja julkisen yhteisön kautta. Näiden kolmen aspektin 

yhdistelmänä kaupunki on älykäs, kun se investoi sosiaaliseen pääomaan ja ICT-infrastruktuuriin, 

jotka tehostavat kestävää kehitystä ja samalla parantavat ihmisten elämää. Tämän kaiken 

mahdollistaa osallistava hallinto.  

Tutkimusongelma vastaa siihen kysymykseen, mitä tietoa puuttuu. Tämän tutkimuksen on tarkoitus 

täyttää tietoaukko, joka koskee kyberturvallisuuden järjestämistä älykkäissä kaupungeissa. 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten suomalaiset älykkäät kaupungit ovat ottaneet 

kyberturvallisuuden huomioon erilaisissa digitaalisissa hankkeissa sekä toiminnoissa ja millaisena 

ilmiönä se näkyy kaupunkien todellisuudessa.  

Tämän Pro Gradu -tutkielman tutkimuskysymys on: 

”Millaisena kyberturvallisuus ilmenee institutionaalisten-, teknologisten- ja sosiaalisten tekijöiden 

näkökulmasta suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa?”  

Tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, millaisena ilmiönä kyberturvallisuus näkyy 

älykkäissä kaupungeissa valittujen tekijöiden näkökulmasta. Täten mielenkiinnon kohteena on, 

minkälainen asema kyberturvallisuudella on osana kaupunkien arkea ja toimintoja. Tätä 

havainnoidaan muun muassa tarkastelemalla, miten kyberturvallisuus on osana kaupunkien 

hankintoja sekä prosesseja ja millainen osa kaupungilla on kyberturvallisuuden kokonaisuudesta. 

Lisäksi kysymyksen avulla havainnoidaan, minkälainen rooli kaupungin sisäisellä teknologian 

käytöllä on. Koska tutkielmassa tarkastellaan älykkäitä kaupunkeja kokonaisuuksina, johtamisen ja 

organisoinnin teemat ovat tutkielman keskiössä.  

Johtaminen nähdään tässä tutkielmassa monitulkintaisena kokonaisuutena ja se on osana valittuja 

näkökulmia. Toisaalta kyberturvallisuutta johdetaan valtiohallinnon taholta, mutta myös 

kaupunkiorganisaation sisällä sekä erilaisissa verkostoissa. Täten johtaminen näyttäytyy 

monitulkintaisena ilmiönä, jota tutkitaan kyberturvallisuuden eri näkökulmista valtiohallinnon, 

kaupunkiorganisaation sekä verkostojen kautta. Johtamisen viitekehyksessä tutkitaan myös 

älykkäiden kaupunkien johtamisen kontrollia organisaatioiden välisissä suhteissa.   

Kyberturvallisuus muotoutuu tässä tutkielmassa teorian perusteella ja suomalainen tapa määritellä 

kyberturvallisuutta määrittyy valtiohallinnon dokumenttien perusteella. Vastaavasti älykkäät 

kaupungit määritellään teorian perusteella ja suomalaisesta dokumenteista havainnoidaan, millaisia 
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älykkäät kaupungit Suomessa ovat. Älykkäiden kaupunkien tutkiminen rajaa suomalaiset kunnat ja 

kaupungit asukasluvultaan suurimpiin kaupunkeihin ja siirtää katseen myös tuleviin ratkaisuihin ja 

teknologioihin. Kysymys rajaa tulkinnan älykkäiden kaupunkien älykkyydestä ja kyberturvallisuuden 

tehokkuudesta. Perinteinen kaupunkien tietoturvallisuus kuuluu tässä tutkielmassa 

kyberturvallisuuden kokonaisuuden alle, joten se lasketaan osaksi suomalaisten älykkäiden 

kaupunkien kyberturvallisuutta. Kaupunkien valinta tutkimuskohteeksi on myös luonnollista, sillä 

kaupungit toimivat usein digitaalisten hankkeiden toteuttajana ja teknologia sijaitsee siellä missä 

ihmisetkin.  

Tämän pro gradu -tutkielman seuraavassa alaluvussa esitellään tutkielman metodologia ja aineisto, 

joka koskee kyberturvallisuutta, älykkäitä kaupunkeja ja tutkielmassa käytettäviä menetelmiä. 

Kolmannessa luvussa kuvataan valtiohallinnon ja kuntien tapaa järjestää kyberturvallisuutta ja 

kerrotaan tämänhetkisistä suomalaisista älykkäistä kaupungeista. Neljännessä luvussa luodaan 

perusteellinen esiselvitys tutkimusongelmaan havainnoimalla kyberturvallisuutta sekä älykkäitä 

kaupunkeja yhtenä kokonaisuutena. Niistä luodaan empiiristä osiota varten analyysirunko. 

Analyysiosiossa analysoidaan tutkielman empiiristä aineistoa teorian perusteella tehdyn luokittelun 

avulla. Lopuksi tutkielmassa luodaan yhteenveto tutkielman tuloksista ja pohditaan 

kyberturvallisuuden merkitystä älykkäissä kaupungeissa. 

 

1.2 Metodologia ja aineisto 

 

Tämä pro gradu -tutkielma on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joten tutkielman 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tällöin tavoitteena on tutkimuskohteen 

mahdollisimman kokonaisvaltainen tutkiminen. Kuten tässäkin tutkielmassa, laadullisessa 

tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedon keruun välineenä. Tutkimuksen lähtökohtana ei ole niinkään 

hypoteesien tai teorioiden testaaminen, vaan tutkimuksen kohteen monitahoinen tarkastelu. 

(Hirsijärvi ym. 2007, 156-160) Tässä tutkielmassa haastateltavat kertovat, mikä on merkityksellistä 

suomalaisten älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa, joten sitä ei voida etukäteen määritellä.  

Tutkielmassa tutkitaan, millä tavoin älykkäissä kaupungeissa on otettu huomioon 

kyberturvallisuuden eri ulottuvuudet ja millaisena ne koetaan. Tutkielman aineistonkeruu hankitaan 

haastattelemalla eri älykkäiden kaupunkien toimijoita, joten tämän tutkielman empiirinen aineisto 

luodaan puolistrukturoitujen asiantuntijahaastatteluiden perusteella. Kuten tässäkin tapauksessa, jos 

halutaan tietoa, on luontevaa kysyä (Ruusuvuori ym. 2005, 6). Haastattelumenetelmän valinta tässä 
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pro gradu -tutkielmassa perustuu siihen, että kyseessä on vähän kartoitettu ja tuntematon 

tutkimuskohde. Haastattelututkimuksen yleisenä etuna pidetään sitä, että tutkittavat voivat itse kertoa 

heitä koskevista asioista. Haasteina haastattelumenetelmissä ovat siihen runsaasti kuluva aika, 

haastateltavien taipumus antaa yleisesti hyväksyttäviä vastauksia sekä tulosten mahdollinen 

väärintulkinta. Tässä tutkielmassa käytetään teemahaastattelua, jossa haastattelun aihepiiri on 

tiedossa, mutta kysymysten muotoa ja järjestystä ei olla tarkkaan määrätty. (Hirsijärvi ym. 2009, 200-

203) Kyseinen valinta perustuu tässä tutkielmassa siihen, että kyseessä on spesifi aihe, joka kuitenkin 

koskettaa kaupungin toimintaa monella tavalla, joten on luontevaa, ettei jokaisella haastateltavalla 

ole merkityksellistä sanottavaa tutkielman jokaiseen aihepiiriin.  

Tutkielmassa haastateltavia haastatellaan yksilöhaastatteluina. Haastattelut nauhoitetaan ja 

litteroidaan sanatarkasti. Haastateltavia henkilöitä on yhteensä kuusi ja he edustavat eri suomalaisten 

kaupunkien kyberturvallisuuden ja tietoturvallisuuden joko operatiivisia tai strategisia elimiä. 

Operatiivisten elimien haastatteleminen koetaan mielekkääksi, sillä he toimivat arjessaan 

kyberturvallisuuden eri toimintojen ympärillä. Vastaavasti strategisia elimiä haastatellaan sillä 

perusteella, että he katsovat tutkielman toimintaympäristöä laajemmasta näkökulmasta ja yhdistävät 

sen myös muuhun kaupungin toimintaan. Haastateltavat kaupungit ovat Suomen mittakaavassa suuria 

kaupunkeja ja ne sijaitsevat eri puolilla maata. Kaikki kaupungit ovat vetovoimaisia ja kehittyviä, 

joista suurin osa on muuttovoittoisia. Kaupungit valikoituivat tutkielmaan niiden runsaan 

panostuksen perusteella joko älykkäiden kaupunkien tai kyberturvallisuuden viitekehykseen. 

Kaupunkien toimintaympäristöön panostamisen perusteella tehtiin oletus siitä, että kyseisillä 

kaupungeilla on eniten substanssiosaamista vastata tutkittaviin ilmiöihin. Haastatteluun osallistuvat 

henkilöt valikoituivat tutkielmaan heidän toimialatuntemuksensa perusteella.  Haastattelut on 

toteutettu joko kasvotusten tai internetin välityksellä huhti-toukokuussa 2019.  

Tutkimusmetodina käytetään tässä tutkielmassa teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä 

pyritään muodostamaan aineistosta tiivis ja selkeä niin, ettei sen sisältämä informaatio katoa. 

Yleisesti laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin tarkoituksena on tuottaa hajanaisesta aineistosta 

informaatiota, joka on selkeää ja yhtenäistä, jotta tutkittavasta ilmiöstä pystytään tuottamaan 

johtopäätöksiä. Aineiston käsittely perustuu tulkintaan, jossa aineisto ensin jaotellaan osiin erilaisten 

käsitteiden avulla, jonka jälkeen se kootaan uudenlaisella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. 

Sisällönanalyysin avulla järjestetään aineisto tutkielman johtopäätöksiä varten. Järjestetty aineisto ei 

ole yksinään tutkielman tulos, vaan siitä on tehtävä mielekkäitä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 

2003, 105-110)  
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Teorialähtöisessä eli deduktiivisessa sisällönanalyysissa analyysin luokittelu pohjautuu jo olemassa 

olevaan viitekehykseen, eli tässä tutkielmassa kyberturvallisuuden ja älykkäiden kaupunkien 

teoriaan. Tutkielman tarkoituksena on tuottaa tiivistetty selitys vallitsevasta ilmiöstä ja käsitteellistää 

se kuvaamaan todellisuutta. Käsitteiden tarkoituksena on kategorisoida ja rakentaa mallinnus 

tutkittavasta kohteesta. (Elo & Kyngäs 2007, 107) Tutkielmassa päädyttiin käyttämään jo olemassa 

olevia käsitteitä, eli ne tuodaan esiin jo tiedettyinä ilmiöinä. Tutkielman luonteen vuoksi uusien 

teoreettisten käsitteiden luominen ei ollut mielekästä. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä luodaan 

teorian perusteella analyysirunko, jonka avulla luokitellaan ja kategorisoidaan aineistoa. Jotta 

tutkimuskysymyksiin voidaan vastata, tutkielmassa luodaan älykkäiden kaupunkien perusteella 

kehys, johon kyberturvallisuuden eri ulottuvuudet linkittyvät. Tämän lisäksi analyysirungossa 

ilmenevät johtamisen eri ilmiöt. Analyysirungon tarkoituksena on pelkistää ja luokitella teoria, joka 

ohjaa analyysiä. Analyysirunkona toimii perinteisesti muun muassa jokin teema tai käsitekartta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 117-118) 

Täten haastatteluaineiston analyysin metodina tutkielmassa on teoreettinen sisällönanalyysi, joka 

pohjautuu teorian teemoitteluun, joka jäsentelee analyysiä.  Teemoittelu perustuu teoreettisen 

viitekehyksen perusteella luotuun kolmijakoon, jonka avulla haastattelurunko ja tutkielman analyysi 

on toteutettu. Teemoja valitaan useimmiten aineistolähtöisesti etsimällä aineistosta yhdistäviä 

seikkoja. Teemoittelua voidaan kuitenkin tehdä myös teorialähtöisesti, kuten tässä tutkielmassa, jossa 

teoriasta etsitään yhdistäviä seikkoja. Teoreettisen teemoittelun avulla aineisto on järjestelty sen 

mukaan, miten ne sopivat jo ennalta valittuihin teemoihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

Tämän pro gradu -tutkielman taustana käytetään valtiohallinnon dokumentteja kyberturvallisuuden 

valtiollisen järjestämisen havainnoimiseksi, joten tässä tutkielmassa käytetään lisäksi 

dokumenttianalyysiä, joka on laadullinen tutkimusmenetelmä. Valtiollisen kyberturvallisuuden 

havainnoiminen on tämän tutkielman kannalta merkityksellistä, sillä kaupungit käyttävät tätä samaa 

aineistoa omana viitekehyksenään. Aineistosta on loogisen päättelyn ja tulkinnan avulla löydettävä 

yhdenmukaisuuksia ja mahdollisia syy-seuraussuhteita. Tällöin tutkimusprosessin kulku lähtee 

dokumenttiaineiston kriittisestä tulkinnasta, jonka jälkeen pyritään löytämään yhteyksiä jo olemassa 

olevaan teoriaan. Tästä pyritään luomaan eheä kokonaisuus, joka yhdistää teorioita ja löydettyjä 

havaintoja. (Ojasalo ym. 2009, 121-130) Tarkoituksena on täten ymmärtää dokumenteissa olevan 

tiedon luonne ja löytää yhtymäkohtia jäsentävään teoriaan (Mäntysaari ym. 2009, 7). 

Dokumenttianalyysiä käytetään usein monimenetelmätutkimuksessa, mutta sitä on mahdollista myös 

käyttää yksinään, jos osaa tunnistaa menetelmän valinnan haasteet (Bowen 2009, 29). Bowenin 
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(2009, 31-32) mukaan dokumenttianalyysin haasteena on se, että tutkittavat dokumentit eivät ole alun 

perin tarkoitettu tutkittavaksi eikä niitä voi muokata tutkimukseen tai teorioihin sopivaksi. Tällöin 

saattaa olla haasteellista yhdistää löydetyt havainnot alan tutkimus- ja teoriaperinteeseen. Haasteena 

on myös se, että jokin taho tuottaa dokumentit ja täten voi itse määritellä, mitä kerrotaan ja mitä 

jätetään kertomatta. Dokumenttianalyysin vahvuutena voidaan pitää sitä, että tutkittava aineisto on jo 

olemassa ja sitä on nopea lähteä havainnoimaan. 

Tutkielmassa havainnoidaan kyberturvallisuuden järjestämistä älykkäissä kaupungeissa, mutta sen 

tueksi tutkielmassa havainnoidaan lisäksi Suomen julkishallinnon tapaa organisoida 

kyberturvallisuutta. Dokumenttien tarkoituksena on saada ymmärrys siitä toimintaympäristöstä, 

missä suomalaiset älykkäät kaupungit kirjoitushetkellä toimivat. Valtiohallinnon tapaa hahmotellaan 

erilaisten dokumenttien avulla, jotka on lueteltu aikajärjestyksessä alla olevassa taulukossa. 

 

Tuottava ja uudistuva Suomi, Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020. 2010 

Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta 2012 

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013 

Suomen kyberturvallisuusstrategian taustamuistio 2013 

Kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma 2014 

Ratkaisujen Suomi, Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 2015 

Suomen kyberturvallisuusstrategian toimenpideohjelma 2017-2020, 2017  

Turvallinen Suomi 2018, Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. 2017 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 

Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma 2018, 2018 

Kansallinen riskiarvio 2018, 2019 

Pilkahduksia tulevaisuuteen 2019 

Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019 

Taulukko 1. Dokumenttianalyysiin käytetyt valtiohallinnon dokumentit. 
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2 KYBERTURVALLISUUS JA ÄLYKKÄÄT KAUPUNGIT 

 

 

Tämän Pro Gradu -tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tutustutaan tarkemmin tutkielman 

kahteen ydinteemaan, kyberturvallisuuteen sekä älykkäisiin kaupunkeihin. Tässä kappaleessa 

tarkastellaan näitä kahta tutkielman ydinkäsitettä erillisinä kokonaisuuksina.  

 

2.1 Kyberturvallisuuden määritelmä 

 

Biologian tutkimuksessa on havainnoitu, että evoluutio on muokkautunut pitkälti bakteerien ja 

viruksien ajamana (Hamilton 2008, 38). Samaa on havainnoitu myös sosiaalisissa konstruktiossa, 

joissa rikollista toimintaa kitketään laeilla ja säännöillä. Samalla ne muokkaavat ihmistä toimimaan 

niiden asettamien raamien puitteissa. Vastaavasti internet, joka on mahdollistanut tiedonsiirron ja 

kommunikoinnin täysin uudella tavalla, on kohdannut myös omat virukset ja rikolliset. Internet ja 

muut digitaaliset alustat eivät ole kuitenkaan muokkaantuneet parasiittien perusteella, joka on luonut 

otollisen alustan rikolliselle toiminnalle. Tässä uudessa viitekehyksessä puhutaan 

kyberturvallisuudesta, jossa pyritään muokkaamaan digitaalisia alustoja niin, että ne ovat turvallisia 

käyttää. (Maillart & Soinette 2010, 357) 

Kyber-alkuisia sanoja on rantautunut suomen kieleen viime vuosina runsaasti. Yksinään sanan ei 

nähdä tarkoittavan mitään spesifiä, mutta yhdistettynä toiseen sanaan, kuten turvallisuuteen, termi 

saa merkityksen. Alkujaan sana on 1940 -luvulla määritellystä kybernetiikasta, joka tarkoittaa 

ihmisen roolia koneiden käytössä sekä ihmisen ja koneen välistä yhteistyötä (Jansson & Sihvonen 

2018, 5) Kybernetiikka sana tulee kreikan kielen sanasta ”kybereo”, joka tarkoittaa opastusta, 

ohjaamista tai hallintaa. Alun perin kyber-etuliite merkitsi koneen ja ihmisen välistä yhteistyötä, jossa 

ihminen oli hallinnassa. (Limnéll ym. 2014, 29). Nykyään käsitteen merkitys on laajentunut 

koskemaan suurempia kokonaisuuksia. OUP:n mukaan kyber toimii etuliitteenä laajalle joukolle 

erilaisia tietoteknisiä termejä (Oxford University Press 2015).  

Termillä kyber voidaan katsoa olevan kaksi perustavanlaatuista elementtiä, jotka ovat 

virtuaalitodellisuus sekä verkot, jotka mahdollistavat sähköisen viestinnän. Virtuaalitodellisuus 

kuvastaa kohteen aineetonta olemusta, joka tekee sen numeerisesta havainnoinnista ja analysoinnista 

haastavaa. Vastaavasti verkot viittaavat kybertoimintaympäristöön, jolla usein tarkoitetaan internetiä, 

vaikka todellisuudessa se tarkoittaa myös kaikkia muita mahdollisia digitaalisessa muodossa olevia 
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verkkoja. Nämä elementit erottavat kyberturvallisuuden muista turvallisuuden elementeistä. (Eling & 

Schnell 2016, 476) 

Kyber-alkuisten sanojen toimintaympäristö määrittyy pitkälti sen uhkien mukaan, joten aihepiirin 

keskeinen käsite on kyberturvallisuus (Jansson & Sihvonen 2018, 1). Kyberturvallisuus tarkoittaa 

tietoverkkojen, sähköisen tiedon, ICT-teknologian sekä käyttäjien suojaamista. Kyberturvallisuus 

kattaa yksilöiden, yritysten ja yhteiskuntien aineettoman ja aineellisen omaisuuden, joka on altis 

kyberavaruudesta tuleville uhkille. (Von Solms & Van Niekerk 2013, 98) Käsitteen laajuudesta 

kertoo se, että siihen voidaan katsoa kuuluvan kaikki tietokoneiden tietoturvallisuudesta ihmisten 

toimintaan ja koulutukseen teknologisten laitteiden saralla (Lehto & Vähäkainu 2019, 432). Kun 

kyberturvallisuus on onnistunutta, digitaalinen ympäristö on luotettava ja toimiva. Vastaavasti jos 

kyberturvallisuutta ei ole otettu huomioon, digitaalinen ympäristö voi ilmentää nykyajan villiä länttä. 

(Bayuk ym. 2012, 1) Kyberturvallisuuden operationaaliseen toimintaan liittyy kyberuhkien 

ennaltaehkäisy, -tunnistaminen sekä kyberhyökkäyksiin vastaaminen. Täten kyberturvallisuuden 

avulla kontrolloidaan pääsyä verkkoon ja sen sisältämään informaatioon. (National Institute of 

Standards and Technology 2014, 37). 

Kyberturvallisuuden viitekehyksessä toimitaan erilaisissa digitaalisissa verkoissa, eli 

kybertoimintaympäristössä. Kybertoimintaympäristöä voidaan pitää neljäntenä fyysisenä elementtinä 

maan, veden ja ilman jälkeen. (Kuehl 2009, 26) Kybertoimintaympäristöön kuuluvat teknologia, 

informaatio sekä ihmistoimijat, joten kyberturvallisuutta voidaan kuvata näiden kolmen alueen 

turvallisuuden varmistamisena. Ihminen vastaa tietoverkkojen ylläpidosta ja kehityksestä, joten sen 

voidaan katsoa kuuluvan kyberturvallisuuden kokonaisuuteen. (Jansson & Sihvonen 2018, 2) Tällöin 

kyberturvallisuus ei suojaa ainoastaan digitaalista toimintaympäristöä, vaan myös niitä henkilöitä, 

jotka toimivat kybertoimintaympäristössä (Von Solms & Van Niekerk 2013, 101).  

Kyberturvallisuutta voidaan määritellä myös sen perusteella, mitkä eri turvallisuuden aspektit 

kuuluvat sen alle. Sen alle kuuluu tietoturvallisuus, joka tarkoittaa informaation luottamuksellisuutta, 

eheyttä sekä saatavuutta riippumatta siitä, onko tieto verkossa vai ei. Ohjelmistojen turvallisuus 

viittaa organisaation käyttämiin sovelluksiin ja ohjelmiin. Verkostojen turvallisuus viittaa 

organisaation sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin ja niiden käyttäjiin. Internetin turvallisuudella 

tarkoitetaan organisaation internet -pohjaisten palveluiden ja käyttäjien turvallisuutta sijainnista 

riippumatta. Lisäksi kriittisen infrastruktuurin suojaaminen viittaa kriittisen informaation ja 

toiminnan suojaamiseen kybertoimintaympäristössä. (Sutton 2017, 10) Alla olevassa taulukossa 
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esitellään kaikki kyberturvallisuuden määritelmän alle kuuluvat turvallisuuden sekä suojaamisen osa-

alueet. 

 

Kuvio 1. Kyberturvallisuuden määritelmän alle kuuluvat osa-alueet (Mukaillen Sutton 2017, 

11) 

Kyberturvallisuus saa nykypäivänä osakseen runsaasti huomiota. Kyberturvallisuuden merkitys 

korostuu jatkuvasti ja se hallitsee nykyistä riskijohtamisen diskurssia (Johnson 2016, 548). Kuitenkin 

sen tutkimus on pääosin varsin rajattua tiettyihin näkökulmiin. Suurin osa kyberturvallisuuden 

tutkimuksesta painottuu tietotekniseen tutkimusperinteeseen ja muun muassa datan vähyyteen sen 

mallintamista varten. (Eling & Schnell 2016, 474) Lisäksi akateemisessa tutkimuksessa usein 

korostetaan pahimmassa tapauksessa organisaatioille aiheutuvia suuria kustannuksia (Eling & Wirfs 

2019, 1117). Kybertoimintaympäristö ei ole kuitenkaan ainoastaan tekninen ja numeerinen asia, vaan 

”strateginen ja poliittinen asia, jossa ison kuvan ja suunnan määrittämisen ymmärrys on valitettavan 

heikkoa”. Kyberturvallisuudesta puhuttaessa on tällöin kyse muustakin kuin teknologisesta 

kehityksestä. Diskurssi kattaa lisäksi käsitteellisen määrittelyn haastavuuden, eri toimijoiden 

tehtävänjaon, poliittisen motivaation aiheen käsittelyyn sekä sitä koskevan lainsäädännön (Limnéll 

ym. 2014, 14).  
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2.2 Kyberriskit ja niiden lähteet 

 

Kyberriskit kuvaavat internetin ja muiden digitaalisten alustojen riskejä. Kuitenkin riskien luonne 

itsessään on pysynyt samankaltaisena jo ennen digitaalista vallankumousta. Ulrich Beck kuvaili 

riskejä moderneissa yhteiskunnissa vuonna 1986. Hänen mukaansa teollistumisesta ja 

modernisaatiosta kumpuavat riskit ovat luonteeltaan globaaleja, systemaattisia sisältäen 

bumerangivaikutuksen ja joko kiistettyjä, vähäteltyjä tai liioiteltuja. (Beck 1992, 29, käännetty 

saksankielisestä teoksesta 1986) Kyberriskit sisältävät samat elementit: toiminnot ovat globaalilla 

alustalla ja ovat myös keskinäisriippuvaisia, joka saattaa aiheuttaa ongelmien kasautumista. Lisäksi 

organisaatioilla ja muun muassa medialla on hyvinkin erilaisia kuvauksia kyberriskeistä. (Guinchard 

2011, 76) 

Kyberturvallisuus pyrkii varmistamaan digitaalisten toimintojen käytettävyyden ja toimivuuden. 

Käytännössä tämä tarkoittaa toimintaa uhkaavien riskien tunnistamista ja niihin vastaamista. 

Organisaation kyberturvallisuus voidaan täten määritellä organisaation tekemän riskianalyysin 

mukaan. Täten kyberturvallisuus määrittyy pitkälti organisaation kohtaamien riskien ja uhkien kautta. 

(Lehto 2015, 3-10) Kyberriski tarkoittaa riskiä, joka aiheuttaa vahinkoa tietoverkkojen kautta joko 

aineelliseen tai aineettomaan omaisuuteen. (Eling & Schnell 2016, 476) Laajempana määritelmänä 

kyberriski tarkoittaa operationaalisia riskejä informaatio- ja teknologiaomaisuuteen, jotka voivat 

vahingoittaa tietojärjestelmien luottamuksellisuutta, saatavuutta sekä eheyttä (Cebula & Young 2010, 

1). Kyberriskien hallintaa hankaloittaa niiden globaalius, sillä kyberhyökkäyksiä voidaan suorittaa 

mistä päin tahansa (Eling & Schnell 2016, 483). Tällöin kyberriskeihin pyritään usein vastaamaan 

usean erilaisen strategian avulla, jotka perustuvat erilaisiin koettuihin uhkakuviin. Erilaiset uhkakuvat 

perustuvat koettuihin haavoittuvuuksiin, jotka lisäävät tietynlaisen hyökkäyksen todennäköisyyttä tai 

lisäävät hyökkäysten seurauksia. (Lehto 2015, 4) 

Kyberriskejä voidaan jaotella monin eri tavoin. Se voidaan jakaa muun muassa rikolliseen ja ei-

rikolliseen toimintaan, hyökkäystavan mukaan (haittaohjelmat, organisaation sisältä tapahtuva 

hyökkäys, spam, palvelunestohyökkäykset) sekä hyökkäyksen lähteen mukaan (terroristit, rikolliset, 

maiden hallitukset). Kybertoimintaympäristön ongelmia voidaan jakaa myös kyberrikollisuuteen, 

kyberkiusaamiseen, kybersodankäyntiin sekä kybervalvontaan. (Sutton 2017, 12) Kyberhyökkäyksen 

onnistuminen riippuu siitä, onnistuuko hyökkääjä vahingoittamaan organisaation aineellista tai 

aineetonta omaisuutta. (Eling & Schnell 2016, 478) Kyberriskejä voidaan pyrkiä laskemaan niiden 
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todennäköisyyden ja seurausten perusteella. Seurauksia voidaan laskea muun muassa taloudellisena, 

operationaalisena tai maineen menetyksenä. (Sutton 2017, 90-91) 

Riskin yleinen määritelmä perustuu mahdollisiin vahinkoihin tai nettovarallisuuden menetykseen 

ilman mahdollisia hyötyjä sen kompensoimiseksi (Wolke 2017, 1). Vaikka kybertoimintaympäristön 

riskit sopivat riskien yleiseen määritelmään, kyberriskit poikkeavat perinteisistä turvallisuusriskeistä 

monin tavoin. Kyberhyökkäyksiä voidaan tehdä käytännössä ilman kustannuksia ja riski 

kiinnijäämiseen on huomattavasti pienempi. Lisäksi hyökkääjän ei tarvitse aktiivisesti olla osana 

hyökkäystä, vaan digitaaliset ohjelmat voivat automaattisesti suorittaa lukemattoman määrän 

hyökkäyksiä ilman ihmisen fyysistä läsnäoloa. Organisaatio ei välttämättä myöskään välittömästi 

huomaa, kun he ovat kyberhyökkäyksen kohteena.  Lisäksi organisaatiot eivät ole samalla tavalla 

varautuneet kyberriskeihin kuin perinteisempiin riskeihin. Muun muassa kemikaaleja käsittelevän 

organisaation toimintaan kuuluu yleisesti hyvinkin tarkat ohjenuorat turvallisuusriskin toteutuessa, 

mutta samantapaista turvallisuuteen liittyvää kulttuuria ei ole yleisesti organisaatioissa, joissa 

käytetään internetiä. (Trim & Upton 2013, 64-66) 

Kyberturvallisuuden tärkeänä osa-alueena ovat valmistelut mahdollisia kyberriskejä vastaan, jolloin 

suojaudutaan kyberriskien negatiivisia vaikutuksilta. Riskeihin voidaan valmistautua parantamalla 

kyberturvallisuuden rakenteita, lisäämällä henkilöstön tietoisuutta riskeistä, parantamalla 

organisatorista kyvykkyyttä sekä ylläpitämällä sovittuja turvallisuussääntöjä. Tärkeänä pidetään 

myös säilyttää kyky toimia kyberhyökkäyksen aikana, pystyä nopeasti lopettamaan hyökkäys sekä 

palauttaa organisaation perustoiminnot normaalitasolle mahdollisimman nopeasti. Tähän vaaditaan 

myös usein relevanttia lainsäädäntöä ja laajaa yhteiskunnallista keskustelua. (Limnéll ym. 2014, 10) 

Kyberturvallisuuden yleisenä haasteena on se, että hyökkääjä voi periaatteessa epäonnistua 

lukemattomia kertoja ilman seurauksia, mutta organisaation palvelun suojaamisen epäonnistuminen 

voi vaatia vain yhden kerran (Ford 2015, 1). Tällöin kyberturvallisuus voidaan nähdä eräänlaisena 

kilpavarusteluna kybertoimintaympäristöä suojaavien ja kyberrikollisten välillä (Trim & Upton 2013, 

63). Kyberriskien lähteiden skaala on laaja ja niitä on jaoteltu alta löytyvässä taulukossa. 
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1.Ihmisten toimenpiteet 2. Järjestelmävirheet 3.Sisäisten prosessien 

epäonnistuminen 

4. Ulkoiset tapahtumat 

1.1 Tahaton 

Erehdys 

Vahinko  

Laiminlyönti 

 

1.2 Tahallinen 

Petos 

Sabotaasi 

Varkaus 

Vandalismi 

 

1.3 Toimimattomuus 

Taidon puute 

Tietämättömyys 

Ohjeistuksen puute 

Resurssien puuttuminen 

 

 

2.1 Laitteisto 

Kapasiteetti 

Tehottomuus 

Ylläpito 

Vanhentuneisuus 

 

2.2 Ohjelmisto 

Yhteensopimattomuus 

Väärät asetukset 

Ohjelmistojen 

muuttaminen 

Turvallisuusasetukset 

Ohjelmointi 

Testaaminen 

 

2.3 Järjestelmät 

Suunnittelu 

Vaatimukset 

Integraatio 

Kompleksisuus 

 

3.1 Prosessien 

suunnittelu ja 

implementointi 

Prosessien eteneminen 

Dokumentointi 

Roolit ja vastuut 

Ilmoitukset ja hälytykset 

Tiedonkulku 

Ongelmien eskalaatio 

Palvelusopimukset 

Tehtävänjako 

 

3.2 Prosessien hallinta 

Valvonta 

Mittaaminen 

Kausittainen arviointi 

Johtajuuden määritys 

 

3.3 Tukitoimet 

Rekrytointi 

Rahoitus 

Koulutus ja kehitys 

Hankinnat 

4.1 Katastrofit 

Sääolosuhteet 

Tulipalo 

Tulva 

Maanjäristys 

Levottomuus 

Pandemiat 

 

4.2 Lainsäädännön 

ongelmat 

Lakien noudattaminen 

Uusi lainsäädäntö 

Oikeudenkäynnit 

 

4.3 Liiketoiminnan 

ongelmat 

Toimittajan ongelmat 

Markkinatilanne 

Taloustilanne 

 

4.4 Riippuvuus 

ulkoisista 

palveluntarjoajista 

ICT-liikenne 

Tieliikenneverkko 

Polttoaine ja sähkö 

Taulukko 2. Kyberriskien lähteiden luokittelu (Mukailtu Cebula ym. 2014, 3) 

Kyberturvallisuuden ytimessä on kyberriskien tunnistaminen ja niihin vastaaminen (Limnéll ym. 

2014, 107). Täten on mielekästä jaotella erilaisia kyberriskejä. Kyberriskit voidaan jakaa neljään eri 

kategoriaan niiden syntyperän mukaan. Nämä neljä kategoriaa ovat ihmisten toimenpiteet, 

järjestelmävirheet, sisäisten prosessien epäonnistumiset sekä ulkoiset tapahtumat. Jokainen kategoria 

jaetaan erilaisiin alaluokkiin ja alaluokat erilaisiin elementteihin. Nelijaottelu on tapa selkiyttää 

kyberriskien lähteitä, mutta kyberriski yhdessä kategoriassa voi laukaista toisen riskin toisessa 

kategoriassa, joten kategoriat eivät toimi täysin erillään toisistaan. Kyberavaruudessa pääpaino 

riskien vastaamisessa on informaation ja teknologian turvaaminen. Lisäksi ihmiset käyttävät laitteita 

ja fyysiset tilat mahdollistavat teknologian hyödyntämisen, joten ne nähdään ICT-toimien 
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mahdollistajana ja ne ovat osana kyberriskien jaottelua. Yllä olevaa taulukkoa voidaan käyttää 

työkaluna organisaation operationaalisten kyberriskien tunnistamisessa. (Cebula ym. 2014, 1) 

Yksi suurimmista kyberriskikategorioista on ihmisten toiminta, joka aiheutuu yksittäisen käyttäjän 

toimesta (Sutton 2017, 141). Ihmisten toimenpiteet tarkoittavat ihmisten tekemiä toimia tai 

vastaavasti toimimattomuutta, joka tapahtuu joko tahallisesti tai tahattomasti ja vaikuttaa 

organisaation kyberturvallisuuteen. Kategoria ottaa huomioon organisaation sisäiset ja lisäksi myös 

organisaation ulkopuolella toimivat yksittäiset henkilöt. Tahattomat toimenpiteet tarkoittavat 

toimintaa, jossa organisaation sisäinen työntekijä tekee vahingossa jotakin ilman haitallisia aikeita. 

Tahattomia toimia ovat vahingossa tehdyt erehdykset, tietämättömyydestä johtuvat virheet sekä 

kiireestä tai muusta tapahtumista johtuvat prosessien laiminlyönnit. (Cebula ym. 2014, 3) Yksittäisen 

käyttäjän tahattomasti aiheuttamat kyberriskit perustuvat usein epäonnistuneeseen ohjeistukseen 

siitä, miten internetiä käytetään turvallisesti (Kendrick 2010, 77). 

Ihmisten tahallinen toiminta tarkoittaa organisaation sisäisten tai ulkoisten henkilöiden 

tarkoituksellisia toimia, joiden tarkoitus on aiheuttaa haittaa organisaatiolle. Näitä toimia ovat 

henkilökohtaista etua tavoittelevat petokset, prosessien epäonnistumista tavoittelevat sabotoinnit, 

organisaation fyysistä tai immateriaalista omaisuutta koskevat varkaudet sekä organisaation 

omaisuuteen kohdistuva vandalismi. (Cebula ym. 2014, 4) Internetpohjaiset palvelimet ovat otollinen 

paikka tahalliselle toiminnalle, sillä ne tarjoavat usein mahdollisuuden toimia ilman virallista 

valvontaa (Kendrick 2010, 78). 

Ihmisten toimimattomuus tarkoittaa toiminnan puutetta tai epäonnistumista tietyn toiminnan 

suorittamisessa. Toimimattomuuden elementit ovat henkilön taidon puute suorittaa haluttuja 

toimintoja, tietämättömyys toimintojen tarpeellisuudesta, ohjeistuksen puutteesta johtuva 

tekemättömyys sekä tarpeellisen resurssin puuttuminen tietyn toiminnon suorittamiseksi. (Cebula 

ym. 2014, 4) 

Toinen kyberriskikategoria koskee järjestelmävirheitä. Järjestelmävirheet viittaavat teknologiaan, 

sillä riskit ilmenevät verkossa tapahtuvasta toiminnasta. Yleisimmin järjestelmävirheiden riskit 

johtuvat kommunikaation sekä informaation epäonnistuneesta käsittelystä. (Kendrick 2010, 38) 

Järjestelmävirheitä ovat organisaation systeemien ja teknologian häiriöt, jotka johtuvat 

teknologiaomaisuuden odottamattomasta toiminnasta tai toimimattomuudesta. Laitteisto viittaa 

riskeihin, jotka johtuvat fyysisen laitteiston häiriöistä. Laitteiston elementit ovat kapasiteetin 

riittämättömyys informaation määrään nähden, tehottomuudesta johtuva prosessin suorittamisen 
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epäonnistuminen, kyvyttömyys ylläpitää ajantasaisia ohjelmia sekä vanhentuneet ohjelmat, jotka ovat 

ylittäneet jo käyttöikänsä. (Cebula ym. 2014, 4) 

Toinen järjestelmävirheiden alaluokka on ohjelmistot, jotka tarkoittavat organisaation käyttämiä 

tietoteknisiä ohjelmia, sovelluksia ja ohjelmistoja. Ohjelmiston elementtejä ovat kahden tai 

useamman ohjelmiston yhteensopimattomuus, asianmukaisten asetusten virheellinen hallinta ja 

soveltaminen, valtuutukseton ohjelmistojen tai niiden rakenteen muuttaminen, ohjelmistojen 

turvallisuusasetusten liian löysä tai liian tiukka soveltaminen, ohjelmistojen virheellinen 

koodaaminen sekä ohjelmistojen liian vähäinen testaaminen. (Cebula ym. 2014, 5) Lisäksi 

ohjelmistot voivat sisältää väärää tai vanhentunutta tietoa, jota organisaation jäsenet saattavat vielä 

käyttää (Kendrick 2010, 81). 

Kolmas alaluokka koskee itse järjestelmiä. Tässä yhteydessä kyberriskit aiheutuvat järjestelmien 

odottamattomasta toimimattomuudesta. Järjestelmien alaluokkia ovat suunnittelusta johtuva 

virheellinen toimivuus, vaatimusten virheellinen tai riittämätön määrittely, järjestelmien 

epäonnistunut integraatio sekä järjestelmien liiallinen kompleksisuus. (Cebula ym. 2014, 5) 

Kolmas kyberriskikategoria koskee sisäisten prosessien epäonnistumista. Sen ensimmäinen 

alaluokka koskee prosessien suunnittelua ja implementointia, jolla tarkoitetaan prosessien 

epäonnistumista, jolloin prosessi ei onnistu täyttämään sille asetettuja vaatimuksia. Tämä johtuu joko 

prosessin suunnittelusta, joka ei täsmää sen tavoitteiden kanssa tai hyvin suunnitellun prosessin 

huonosta toimeenpanosta. Syitä prosessien suunnittelun ja toimeenpanon epäonnistumiseen ovat 

muun muassa huono dokumentointi, roolien ja vastuiden heikko määrittely sekä informaation 

liikkumisen epäonnistunut toteutus. (Cebula ym. 2014, 5-6) 

Prosessin hallinta on toinen alaluokka, joka tarkoittaa prosessin epäonnistumista epäpätevän 

kontrolloinnin takia. Prosessin hallinnan riskit johtuvat epäonnistuneesta valvonnasta, joka johtuu 

kyvyttömyydestä tarkistaa ja reagoida prosessin tuottamaan informaation, prosessin mittaamisen 

epäonnistumisesta, arvioinnin ja mahdollisten muutosten tekemisen epäonnistumisesta prosessin 

edetessä tai johtajuuden epäonnistumisesta, joka johtuu johtajuuden huonosta määrittelystä tai 

hallinnoinnista. Kolmas alaluokka ovat tukitoimet, jonka operationaaliset riskit johtuvat resurssien 

puutteesta tai resurssien huonosta allokoinnista. Sen elementtejä ovat epäonnistuneet rekrytoinnit, 

riittämätön rahoitus, henkilöstön vähäinen koulutus ja kehittyminen sekä epäonnistuneet hankinnat. 

(Cebula ym. 2014, 6) 
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Neljäs ja viimeinen kyberriskien kategoria koskee ulkoisia tapahtumia, joihin organisaatio itse ei voi 

vaikuttaa omalla toiminnallaan. Näiden tapahtumien ennakointi ei usein ole mahdollista. 

Ensimmäinen alaluokka koskee katastrofeja, joita ovat erilaiset luonnonilmiöt, sairaudet sekä 

levottomuudet, jotka kaikki haittaavat organisaation toimintaa. Toinen alaluokka sisältää 

lainsäädännölliset ongelmat, joihin kuuluu puutteellinen tai uusi lainsäädäntö sekä organisaation 

joutuminen oikeudenkäynteihin. (Cebula ym. 2014, 6) Lisäksi organisaatio voi joutua 

lainsäädännöllisiin ongelmiin, jos se eivät noudata paikallista lainsäädäntöä, joka koskee muun 

muassa mainostamista tai henkilötietojen käsittelyä (Kendrick 2010, 61). Kolmas alaluokka koskee 

liiketoiminnallisia ongelmia, jotka tarkoittavat muutoksia liiketoimintaympäristöön. Sen alaluokkia 

ovat ulkoisten toimittajien estyminen toimittaa palveluita sekä markkina- ja taloustilanteen 

muutokset, jotka aiheuttavat ongelmia organisaation kykyyn toimia. Neljäs alaluokka on riippuvuus 

ulkoisista palveluntarjoajista, jotka ovat välttämättömiä organisaation toiminnalle. Ulkoisten 

palveluntarjoajien tuottamia palveluita ovat muun muassa sähkö-, tie- ja tietoliikenneverkot. (Cebula 

ym. 2014, 7) 

 

2.3 Älykkäät kaupungit 

 

Kaupungeista on muodostunut vuosien saatossa kompleksisia sosiaalisia ekosysteemejä, joissa 

kestävä kehitys ja elämän laatu ovat tärkeitä aiheita. Lisäksi kaupunkien ja kuntien trendinä on ollut 

säästöjen luominen, sillä taloudellinen tilanne ja poliittinen uudelleenjärjestely on pakottanut 

kaupungit leikkaamaan budjeteistaan. Viime aikoina ICT-teknologian ja datan hyödyntäminen on 

nähty ratkaisuna kaupunkien sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten ongelmien 

ratkaisemiseen. Älykkäiden kaupunkien (smart cities) käsite on noussut tässä viitekehyksessä, jossa 

ICT-teknologioiden hyödyntäminen on elintärkeä osa kaupungin toiminnan kehittämisessä. 

(Rodríguez-Bolívar 2015, 1) ICT-teknologian tarkoituksena on rakentaa ja integroida kaupungin 

infrastruktuuria ja palveluita (Nam & Pardo 2011, 282). Baigin (ym. 2017, 3) mukaan älykkäiden 

kaupunkien käsitteen ilmaantuminen ilmentää ensimmäistä suurta sysäystä metropolisoituneiden 

urbaanien alueiden kehitykselle sitten 1950-luvun, jolloin Victor Gruen kehitti uudelleen urbaania 

maisemaa luomalla ostoskeskukset. Älykkään kaupungin käsite on ollut käytössä vuodesta 1998 (Van 

Bastelaer 1998), mutta käsite on edelleen monitulkintainen. Älykkäistä kaupungeista puhutaan 

joissain tapauksissa myös älykkäinä ja yhtenäisinä yhteisöinä (smart and connected communities, 

S&CC) (Song ym. 2017, 1) Lisäksi Singaporen tapauksessa puhutaan älykkäästä kansakunnasta 

älykkään kaupungin sijasta (Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018, 60).  
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Aiemmin älykkäät kaupungit nähtiin utopistisena unelmana. Kuitenkin teknologian kehittyessä 

nopeammin kuin koskaan aiemmin, utopiasta on tullut todellisuutta. Vaikka älykkäiden kaupunkien 

konteksti on melko tuore, se lupaa mullistaa ihmisten elämän, lisätä taloudellista tehokkuutta ja 

vähentää kuormittavuutta ympäristölle. Suurin osa älykkäiden kaupunkien tutkimuksesta painottuu 

kaupunkien fyysisiin ongelmiin ja siihen, miten teknologia voi ratkaista ne. Kuitenkaan älykkäiden 

kaupunkien sosiaalista ja organisatorista puolta ei olla juurikaan tutkittu. (Vitunskaite ym. 2019, 314-

326) 

Älykkäiden kaupunkien lähtökohtana on, että kaupunkien asukasluvun kasvaessa kaupungeissa on 

yhä suurempi tarve luoda hyvän elämisen arvoisia yhteisöjä. Älykkään kaupungin viitekehyksessä 

pyritään löytämään parannuskeinoja ja lieventämään nykypäivän kaupungistumisen ongelmia. 

Kaupungistumisen ongelmina nähdään esimerkiksi resurssien niukkuus, riittämätön infrastruktuuri, 

energian puute, hintojen epävakaisuus, globaalit ilmastohuolet sekä ihmisten terveyshuolet. (Nam & 

Pardo 2011, 282) Chourabi (ym. 2012, 2289) on eritellyt kaupungistumisen ongelmat fyysisiin ja 

materiaalisiin ongelmiin sekä sosiaalisiin ja organisatorisiin ongelmiin. Kaupungistumisen lisäksi 

teknologinen kehitys ja paine entistä kestävämmille ratkaisuille ovat luoneet ”metropolisen 

vallankumouksen”, joka lisää sosiaalista painetta luoda entistä kehittyneempiä- sekä ekologisempia 

ratkaisuja (Öberg ym. 2017, 4). 

Valtaosa älykkään kaupungin hahmottelusta ilmenee eri toimialojen hankkeiden ja toimialojen 

kautta, jotka ilmentävät älykkään kaupungin toimintoja. Tällaiset hankkeet liittyvät muun muassa 

älykkääseen logistiikkaan, -liikkumiseen, -ympäristöön, -energiaan ja -turvallisuuteen. (Nam & 

Pardo 2011, 282) Kaupunkien spesifit hankkeet ilmentävät älykästä erikoistumista, joka tarkoittaa 

prosessia, jossa priorisoidaan tiettyyn erikoistoimintoon, johon halutaan erityisesti panostaa (Foray 

ym. 2009, 100). Älykäs erikoistuminen perustuu ideaan siitä, että alueiden on panostettava 

geneeristen valmiuksien lisäksi myös spesifeihin valmiuksiin, jotta alueet voivat rakentaa kilpailuetua 

(Foray 2014, 492).  

Yksittäisten toimialojen hankkeet eivät kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, mikä tekee kaupungista 

älykkään. Älykäs kaupunki voidaan nähdä yhtenä kokonaisuutena, jossa sen eri toiminnot ovat 

linkitettyinä toisiinsa. Tällöin hankkeet eivät yksinään määritä älykästä kaupunkia, sillä älykkäissä 

kaupungeissa huomio kiinnittyy sen yksittäisten osien lisäksi myös niiden välisiin yhteyksiin. (Kanter 

& Litow 2009, 2) Älykäs kaupunki ei ole myöskään ainoastaan teknologisia ratkaisuja tai 

maantieteellinen sijainti (Öberg ym. 2017, 4), vaan kokonaisuus, johon tarvitaan lisäksi hallinnon ja 

kansalaisten sitoutumista. (Rodríguez-Bolívar 2015, 6).  
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Älykkäiden kaupunkien ratkaisut käyttävät kaupungin kontekstia määritelläkseen oikeat valinnat 

(Nakazawa 2016, 23). Hallinnon tasolla ICT-teknologian hyödyntäminen voi edistää osallistumista, 

julkisten toimintapolitiikoiden implementointia sekä julkisia palveluita (Rodríguez-Bolívar 2015, 2). 

Älykkäissä kaupungeissa on digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat päättäjiä päivittäisessä toiminnassa. 

Näiden ratkaisujen tarkoituksena on vähentää energian ja rahan menoa pitkällä aikavälillä. (Bartoli 

ym. 2011, 2) Digitaalisia ratkaisuja älykkäissä kaupungeissa ovat muun muassa älykkäät tietoverkot, 

rakennusten automaatiosysteemit, pienet miehittämättömät ilma-alukset (droonit), älykkäät 

kulkuneuvot, IOT-sensorit sekä pilvipalvelut (Baig ym. 2017, 11). Älykkäiden kaupunkien 

kehityksen myötä kaupungeista on muodostumassa valtavia datakeskuksia. (Brisson ym. 2019, 2) 

Älykkäiden kaupunkien ratkaisujen käyttäjillä on erilaisia rooleja sen mukaan, mitä sidosryhmää he 

edustavat. Näitä sidosryhmiä on muun muassa kaupungin asukkaat, paikalliset yritykset, 

paikallishallinto sekä akateemiset toimijat. Sidosryhmillä on erityyppisiä pääsyoikeuksia kaupungin 

kyberinfrastruktuuriin ja toisaalta myös erilaisia odotuksia, jolloin älykkään kaupungin pitää palvella 

erilaisia näkemyksiä ja mieltymyksiä. (Mora ym. 2018, 2) 

Älykkäiden kaupunkien kokonaisvaltainen käsitteellistäminen on haastavaa, sillä se on määritelty 

monella eri tavalla ja eri määritelmissä painottuvat eri asiat. Käsitteelle ei ole olemassa yksittäistä 

universaalia määritelmää, mutta määritelmiä yhdistää kyberfyysinen toimintaympäristö ja 

teknologian käyttö (Barik ym. 2017, 392). Washburn ym. (2010, 2) määrittelevät älykkään kaupungin 

tietojenkäsittelyohjelmien hyödyntämiseksi, joiden avulla luodaan kaupungin infrastruktuuri ja 

palvelut. Älykäs kaupunki on määritelty myös hyvin toimivaksi kaupungiksi, joka perustuu 

asukkaiden lahjakkuuksien ja aktiviteettien älykkääseen yhdistelmään (Giffinger ym. 2007, 10). Hall 

ym. (2000, 1) on määritellyt älykkään kaupungin paikaksi, jossa monitoroidaan ja integroidaan 

kaikkea kriittistä infrastruktuuria. Riosin (2012, 120) mukaan älykäs kaupunki on paikka, joka antaa 

inspiraatiota, jakaa kulttuureja ja elämää sekä motivoi asukkaitaan kukoistamaan omalla tavallaan. 

Partridge (2004, 4) määrittelee älykkään kaupungin tarkoittamaan tilaa, jossa ICT-palvelut 

vahvistavat sananvapautta sekä pääsyä julkisiin palveluihin ja informaatioon. Joissain tapauksissa 

älykkään kaupungin konteksti nähdään kestävän kehityksen kaupungin ideaalina (Nam & Pardo 

2011, 282). 

Älykäs kaupunki voidaan määritellä lisäksi instrumentoiduksi, yhteen liitetyksi ja älykkääksi 

kaupungiksi. Tällöin sen eri komponentit ja asukkaat ovat yhdistettyinä toisiinsa. Instrumentaatio 

mahdollistaa oikea-aikaisen datan saamisen kaupungin toiminnoista. Yhteen liittäminen tarkoittaa 

datan kokoamista yhdeksi kokonaisuudeksi. Älykkyys (Intelligence) tarkoittaa datan oikeaoppista 
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analyysiä ja hyödyntämistä, joka helpottaa päätöksentekoa. (Harrison ym. 2010, 1) Kokonaisuutena 

tämä tarkoittaa sitä, että älykkäiden kaupunkien ratkaisujen avulla toiminnot ovat täysin yhdistetty 

toisiinsa niin, että se samalla luo mitattavaa dataa eri lähteistä, jota voidaan käyttää hyväksi. Tällöin 

infrastruktuuri sekä käyttäjien laitteistot ovat yhteydessä toisiinsa, josta syntyy informaatiota, jota 

voidaan hyödyntää muun muassa päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä. Tällöin luotu 

informaatio johtaa informaation hyödyntämiseen, jolloin hyödynnetty informaatio luo taas uutta 

informaatiota. Tällöin syntyy rekursiivinen rakenne, joka voi toistaa itseään periaatteessa 

rajattomasti. (Elmaghraby & Losavio 2014, 492) Alla olevissa kuvissa havainnoidaan älykkäiden 

kaupunkien informaation lähteitä sekä luodun informaation  rekursiivista rakennetta. 

 

 

Kuvio 2. Älykkäiden kaupunkien informaation lähteet sekä luodun informaation 

rekursiivisuus (Mukailtu Elmaghraby & Losavio 2014, 492) 

Erilaisilla älykkäiden kaupunkien määritelmillä on kuitenkin yhtymäkohtia, joita voidaan 

kategorisoida eri ryhmiin. Nämä kolme määritelmissä toistuvaa ryhmää ovat teknologia-, sosiaaliset- 

sekä institutionaaliset tekijät. Teknologiatekijät tässä yhteydessä tarkoittavat laitteistojen ja 

ohjelmistojen infrastruktuuria. Sosiaaliset tekijät tarkoittavat luovuuden, monimuotoisuuden sekä 

erilaisten toimijoiden tunnustamista. Institutionaalisilla tekijöillä tarkoitetaan hallintoa ja politiikkaa. 

(Nam & Pardo 2011, 286) Näiden kolmen aspektin yhdistelmänä kaupunki on älykäs, kun se investoi 

sosiaaliseen pääomaan ja ICT-infrastruktuuriin, jotka tehostavat kestävää kehitystä ja samalla 
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parantavat ihmisten elämää. Tämän kaiken mahdollistaa osallistava hallinto. (Caragliu ym. 2009) 

Tällöin älykkäässä kaupungissa kansalainen voi hoitaa asiansa kaupungin kanssa muutamalla napin 

painalluksella (Efthymiopoulos 2016, 7). Lisäksi älykkäissä kaupungeissa yhdistyvät sekä fyysiset- 

että kyberkomponentit (Cassandras 2016, 157). 

 

 

Kuvio 3. Älykkäiden kaupunkien ulottuvuudet (Mukaillen Nam & Pardo 2011, 286) 

 

2.4 Asioiden internet (IoT) älykkäissä kaupungeissa 

 

Asioiden internet (Internet of things, IoT) tarkoittaa yksinkertaistetusti erilaisten laitteiden, esineiden 

ja asioiden yhdistämistä internetiin. Muita samasta asiasta käytettyjä käsitteitä ovat muun muassa 

teollinen internet ja kaiken internet. Asioiden internet on nouseva kiinnostuksen kohde, sillä 

internetiin liitettyjen laitteiden määrä kasvaa koko ajan. Arvioiden mukaan internetiin liitettyjen 

laitteiden määrä nousee yli 50 miljardiin 2020-luvulla. (Theodoridis ym. 2013, 1) Asioiden 

internetissä painottuu yritysten näkökulma digitalisaation kehitykseen ja sen voidaan katsoa 

profiloituvan kuluttajille suuntautuviin tuotteisiin ja ratkaisuihin teollisuuden sijaan (Juhanko ym. 

2015, 3-4).  



 27 

Asioiden internet on tiiviisti linkittynyt älykkäisiin kaupunkeihin. Asioiden internet tarkoittaa kaiken 

ja kaikkien yhdistämistä, joka mahdollistaa ICT-toiminnan ja fyysisen infrastruktuurin yhteen 

liittämistä, (Baig ym. 2017, 3) jolloin jokapäiväisestä elämästä tutut laitteet kommunikoivat 

keskenään sekä käyttäjien kanssa. Lisäksi niistä tulee kiinteä osa internetiä. (Zanella ym. 2014, 22) 

Älykkäät kaupungit ratkaisut nojaavat asioiden internetin sensoreihin ja laitteisiin, joiden avulla 

voidaan parantaa palveluita ja vähentää kustannuksia automaation avulla (Mora ym. 2018, 1). 

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköverkkojen, liikenteen, terveysalan ja rakennuksien 

kontrollointia teknologian avulla. Onnistuessaan asioiden internet voi vähentää älykkäissä 

kaupungeissa energian kulutusta sekä operationaalisia kustannuksia ja lisätä 

monitorointikapasiteettia. Esimerkiksi älykkäät katuvalot mahdollistavat ilmoitukset siitä, kun valoja 

on vaihdettava. Vuodenaikojen vaihtuessa valojen valaistuksen määrää on helppo säätää 

sääolosuhteiden tai erikoistapahtumien mukaan. (Jin ym. 2016, 28)  

Asioiden internetin implementoinnissa on perinteisesti tunnistettu kolme eri vaihetta, joiden jälkeen 

asia muuttuu ”älykkääksi”. Ensimmäinen vaihe on yhdistää enemmän laitteita verkkoon. Toinen 

vaihe on saada laitteet toimimaan yhdessä siten, että ne voivat koordinoida omia toimintojaan ilman 

ihmistä. Viimeinen vaihe on ymmärtää laitteet yhtenä infrastruktuurina, jota täytyy ohjelmoida. 

(Ciobanu ym. 2015, 50) Älykkäissä kaupungeissa luodun infrastruktuurin tavoitteena on luoda 

yhtenäinen ja yksinkertainen pääsy julkisiin palveluihin, joka johtaa mahdollisiin synergiaetuihin 

sekä paikallishallinnon avoimuuden lisääntymiseen. Tällöin on kyse urbaanista asioiden internetistä, 

joka keskittyy tiettyyn kaupunkialueeseen. (Zanella ym. 2014, 22)  

Asioiden internet mahdollistaa kaupungin erilaisten toimintojen mittaamisen sensoreiden avulla. 

Näitä toimintoja ovat muun muassa älykäs parkkeeraaminen, reaaliaikainen melun mittaaminen, 

liikenneruuhkien monitorointi, liikennereittien optimointi sekä älykkäät katuvalot. Lisäksi sensorien 

avulla voidaan havaita haavoittuvuuksia erilaisten palveluiden toiminnassa, joka mahdollistaa nopean 

reagoinnin älykkäiden kaupunkien toimintojen muutoksiin. Sensorien kautta hankittu tieto 

varastoidaan erilaisiin internetin pilvipalveluihin. (Baig ym. 2017, 3-7) Asioiden internetin 

implementoinnissa nähdään, että se näkyy ensisijaisesti teknisillä aloilla, sillä teknologiset läpimurrot 

hyväksytään niissä helpommin kuin muun muassa koulutuksessa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa 

(Juhanko ym. 2015, 26). 
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Sensoritoiminnot Määritelmä 

Älykäs parkkeeraaminen Vapaiden parkkipaikkojen monitorointi 

kaupungissa 

Rakennusten kunto Rakennusten ja siltojen värähtelyn ja 

materiaalien ominaisuuksien mittaaminen 

Melun mittaaminen Reaaliaikainen keskeisten paikkojen 

melutason mittaaminen 

Älypuhelinten seuranta Älypuhelinten sijainnin seuranta 

Sähkömagneettisten kenttien mittaaminen Radiotaajuuksia lähettävien laitteiden 

säteilemän energian mittaus 

Liikenteen mittaaminen Kulkuneuvojen ja kävelijöiden määrän 

mittaaminen kulkureittien optimoimiseksi 

Älykkäät katuvalot Älykäs ja sääoloihin mukautuva valaistus 

Jätehuollon monitorointi Roska-astioiden jätemäärän havainnointi 

jätehuoltoreittien optimoimiseksi 

Älykkäät tiet Teiden kunnon ja kulkuneuvojen nopeuden 

mittaaminen 

Taulukko 3. Esimerkkejä älykkäiden kaupunkien IOT-toiminnoista (Mukaillen Baig ym. 

2017, 7) 
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3 KYBERTURVALLISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ SUOMESSA 

 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan suomalaista kyberturvallisuutta valtiohallinnon ja kaupunkien 

näkökulmasta. Kappaleessa havainnoidaan suomalaista kyberturvallisuuden hahmottelua sekä 

käytännön toteutusta valtiohallinnon dokumenttien avulla. Dokumentit kertovat lisäksi siitä 

toimintaympäristöstä, missä myös älykkäät kaupungit toimivat. 

Lähtökohtana valtiohallinnon digitaalisiin palveluihin ovat käytettävyys, joustavuus, turvallisuus ja 

esteettömyys. Julkisen informaation on oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin 

toiminnoissa on huomioitava yksityiselämän suoja sekä turvallisuus. Toimiva suomalainen 

tietoyhteiskunta perustuu siihen, että tarjottujen palveluiden turvallisuus, tarkoituksenmukaisuus ja 

yksityisyyden suojan taso pystytään turvaamaan. Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuotanto nojaa 

yhteisvastuuseen, jossa kybertoimintaympäristön toimijat ovat vastuussa digitaalisesta 

turvallisuudesta ja palvelujen käytettävyydestä. (Tuottava ja uudistuva Suomi 2010, 10) Teknologia 

itsessään on tunnistettu kaksiteräiseksi miekaksi, joka osaltaan lisää turvattomuutta, mutta samalla on 

ratkaisu toimivampaan valtioon (Pilkahduksia tulevaisuuteen 2019, 88). 

Suomi määritellään nykyään tietoyhteiskunnaksi, sillä yhteiskunnan toiminnat nojautuvat 

tietoverkkojen ja -järjestelmien toimintaan. Täten Suomi on haavoittuvainen myös tietoyhteiskuntaan 

kohdistuviin uhkiin. Tämä on aiheuttanut tarpeen uusien toimenpiteiden luomiseen yhteiskunnan 

elintärkeiden toimintojen varmistamiseksi. (Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013, 5) Elintärkeät 

toiminnot kuuluvat poikkisektoraalisesti monelle eri vastuutaholle ja ne toimivat lähtökohtana 

kaikelle varautumisen suunnittelulle. Näitä toimintoja ovat muun muassa talous, infrastruktuuri, 

huoltovarmuus, sisäinen turvallisuus sekä väestön toimintakyky. (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 

2017, 14) 

Suomalaiseen yhteiskuntaan kohdistetut palvelunestohyökkäykset, tietomurrot, kybertoimien avulla 

muokattu disinformaatio sekä tietoverkkotiedustelu ovat esimerkkejä kyberoperaatioista, joilla 

voidaan häiritä tietoverkkojen toimintaa ja suomalaista yhteiskuntaa. Häiriö yksittäisissä 

verkkopalveluissa voi johtaa suuriin haittoihin, jos muut palvelut ovat riippuvaisia kyseisen 

verkkopalvelun saatavuudesta. Vaarana on tällöin palveluiden käyttäjien luottamuksen 

heikkeneminen. Viestintäverkkojen ja -palveluiden vakavien häiriöiden todennäköisyyden trendi on 

riskiarvion mukaan kasvava. (Kansallinen riskiarvio 2018, 2019, 48-50) Toimintaympäristöön 
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kohdistuvien monipuolisten riskien myötä kansainvälinen yhteistyö on Suomelle tärkeää varsinkin 

EU:n viitekehyksessä (Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019, 4). 

Digitaalisen kehityksen lähtökohtana julkishallinnossa ovat ihmiset ja luottamus, jolloin teknologian 

muuttaessa toimintatapoja, on pohdittava, miten se vaikuttaa ihmisen toimintaan ja luottamuksen 

rakentumiseen. Tällöin teknologisen kehityksen on näyttäydyttävä positiivisena ja uusia 

mahdollisuuksia tarjoavana ilmiönä, johon liittyy kansalaisten tietoisuuden lisääminen teknologian 

vaikutuksesta yhteiskunnan eri aloilla. Toisena lähtökohtana nähdään uusi lähestymistapa 

turvallisuuteen ja sen ylläpitämiseen perinteisen ajattelutavan rinnalla. (Pilkahduksia tulevaisuuteen 

2019, 89) 

 

3.1 Kyberturvallisuuden linkittyminen kokonaisturvallisuuteen 

 

Kokonaisturvallisuuden yleiset periaatteet on kirjattu Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan (2017), 

jossa se on määritelty seuraavasti: ”Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen 

yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, 

elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.” Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus 

perustuu lainsäädäntöön, jossa määritellään varautumisen vastuujako sekä tehtävät. Käytännön 

toteutus määritellään hallinnonalakohtaisissa strategioissa, toimenpideohjelmissa sekä muissa 

asiakirjoissa. Kyberturvallisuuden viitekehyksessä näitä dokumentteja ovat muun muassa 

Kyberturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano-ohjelmat. (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, 

7)  

Kyberturvallisuus on olennainen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta, sillä se linkittyy moniin 

yhteiskunnan kannalta elintärkeisiin toimintoihin. Nykytilassa kyberturvallisuutta johdetaan ilman 

erillistä kansallista kyberturvallisuusjohtajaa, mutta virka aiotaan perustaa liikenne- ja 

viestintäministeriöön (Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019, 6). Ilman erillistä johtajaa 

kyberturvallisuutta on johdettu osana yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista, jolloin sille 

ei olla määritelty erillistä johtamisprosessia tai strategista johtajuutta. Toimintatapa on linjassa 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden ja toimintatapojen kanssa. 

Kybertoimintaympäristön riskit on määritelty yhdeksi laajaksi yhteiskuntaan vaikuttavaksi 

skenaarioksi viiden muun skenaarion kanssa (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, 26-84).  

 Kybervarautumista on priorisoitu valtion rahoituspalveluiden toiminnan varmistamiseksi, sillä 

rahoituspalvelut ovat riippuvaisia erilaisten ICT-järjestelmien toimivuudesta. Lisäksi valtiohallinnon 
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omien palveluiden turvaamisessa panostetaan kyberturvallisuuden eri osa-alueisiin, joka edellyttää 

kansallista ja kansainvälistä yhteistoimintaa. Sähköverkkojen ohjausjärjestelmät ovat Suomessa 

enimmäkseen automatisoituja, mikä altistaa ne merkittäville kyberuhille. Terveydenhuollossa 

panostetaan erityisesti potilas- ja asiakastietojen kyberturvallisuuteen. Elintarvikehuollossa 

kyberturvallisuuden keinoin pyritään varmistamaan kuljetusten jatkuvuus sekä väestön ravinnon 

saatavuus. (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, 26-79)  

Kyberturvallisuus nähdään osana hybridivaikuttamista, jossa pyritään erilaisia keinoja käyttäen ja 

kohteen heikkouksia hyödyntäen saavuttamaan omat tavoitteet. Sen päämääränä on muun muassa 

vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon informaatiovaikuttamisen keinoin. Hybridivaikuttaminen 

aiheuttaa valtiohallinnolle haasteita, sillä sitä on haastavaa havaita ja tuomita. Lisäksi  hybridiuhkien 

ennakkovaroitusaika on lyhyt. Hybridivaikuttaminen ilmenee kybertoimintaympäristössä ja 

varsinkin sosiaalisessa mediassa. Sen yhtenä tavoitteena on vähentää luottamusta julkisiin 

toimijoihin. Hybridivaikuttamisessa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välinen jaottelu on haastavaa 

ja se kuvaa toimintaympäristön kompleksisuutta. (Kansallinen riskiarvio 2018, 2019, 9-17) 

Kyber liittyy läheisesti lähes kaikkeen, jolloin se on kokonaisturvallisuuden kannalta enemmän väline 

suhteessa muihin turvallisuuden osa-alueisiin kuin päämäärä itsessään. Kyberturvallisuus on 

kuitenkin kokonaisturvallisuuden kannalta keskiössä, sillä useat nyky-yhteiskunnan kannalta 

elintärkeät toiminnot toimivat tietoverkkojen avulla. Tällöin ne ovat alttiita kyberhyökkäyksille. 

Kyberhyökkäykset on määritelty yhdeksi hybridisodankäynnin elementeistä. (Turvallinen Suomi 

2018, 18-21) Tämän pro gradu -tutkielman keskittyessä paikallistason kyberturvallisuuteen, 

sotilaallinen tarkastelu on tutkielmassa rajattu pois. 

 

3.2 Kyberturvallisuus julkishallinnossa 

 

Kyberturvallisuusstrategiassa kyberturvallisuus nähdään digitalisaation mahdollistajana, jolloin sen 

on rakennuttava toimintaan ja palveluihin sisäänrakennetusti (Suomen kyberturvallisuusstrategian 

toimenpideohjelma 2017-2020, 5).  Kyberturvallisuus määritellään valtiohallinnossa tarkoittamaan 

”tavoitetilaa, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa sen toiminta turvataan”. 

Digitaalisen turvallisuuden tarkoituksena on mahdollistaa uuden teknologian turvallinen käyttöönotto 

sekä hyödyntäminen. (Suomen kyberturvallisuusstrategia 2013, 1)  

Digitaalisuus luo yhteiskunnalliseen toimintaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja helpottaa 

toimintojen suunnittelua. Kyberturvallisuudessa painottuu yhteistyö sekä 
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yhteensovittamistoimenpiteiden tehokkuus ja joustavuus. Tämä perustuu strategian mukaan 

kyberuhkien yhä vaarallisemmasta luonteesta, jossa kyberhyökkäykset voivat vahingoittaa yksilöitä, 

yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Kybertoiminnoissa painottuvat erilaiset verkostot, parhaat toimintatavat ja 

niiden jakaminen. Lisäksi strategiassa painotetaan tehtäväjaon selkeyttä. Kyberturvallisuuteen 

linkittyy lisäksi kansainvälinen näkökulma. Kybermaailman avoimuus johtanut siihen, että 

hyökkäyksiä voidaan tehdä globaalisti ja vastaavasti hyökkääjiä on haastava tunnistaa. (Suomen 

kyberturvallisuusstrategia 2013, 1-2) 

Julkishallinnon lisääntyneet ennakoimattomat muutokset ovat tuoneet 2000 -luvulla uusia haasteita. 

Kybertoimintaympäristöön on leimallista suuri muutosnopeus, hektisyys sekä erilaisten järjestelmien 

kompleksisuus (Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018, 12). Tällöin 

kyberturvallisuuden järjestämisessä painottuu strateginen ketteryys, jonka kolme näkökulmaa ovat 

strateginen herkkyys, resurssien joustava käyttö sekä johdon yhtenäisyys. Kybertoimintaympäristön 

kompleksisuus ja muutosnopeus vaativat nopeaa ja oikein kohdistettua reagointia, johon pyritään 

luomalla verkostoja. Näiden verkostojen tarkoituksena on tukea sekä hajauttavaa että keskittävää 

toimintaa, joilla pyritään nopeaan reagointinopeuteen vahvan koordinaation ja asianomistajuuden 

keinoin. (Suomen kyberturvallisuusstrategian taustamuistio 2013, 21) 

Strateginen ketteryys tarkoittaa kykyä luoda tilannekuva nopeasti, joka toimii päätöksenteon 

perustana. Tilannekuvan luominen edellyttää yhteistä tilannetietoisuutta, verkostomaista ja 

koordinoitua johtamista sekä kokonaisvaltaista tietotaitoa kyberturvallisuuden eri osa-alueille. 

Resurssien joustava käyttö tarkoittaa kykyä allokoida rajalliset resurssit mahdollisimman tehokkaasti. 

Tehokas allokointi edellyttää sitä, että tiedetään, missä on yhteiskunnan kannalta 

tarkoituksenmukainen kyberkyvykkyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtiohallinnon 

resursseja voidaan implementoida mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi sopimuksenmukaisia PPP-

malleja (Public Private Partnership) kannatetaan tapana järjestää kyberturvallisuutta. Johdon 

yhtenäisyydellä tarkoitetaan yhteisen agendan, tavoitteiden ja keskinäisten riippuvuuksien 

tunnistamista. Tämä edellyttää kollektiivista sitoutumista, joka ylittää yksilön ja yksikköjen oman 

edun tavoittelun. (Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018, 12) Alla olevassa 

kuviossa hahmotetaan Suomen valtiohallinnon toimintaympäristön muutosta 1970-luvulta lähtien. 
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 Kuvio 4. Suomen valtiohallinnon toimintaympäristön muutos (Suomen 

kyberturvallisuusstrategian taustamuistio 2013) 

 

 

3.3 Kyberturvallisuuden järjestäminen Suomessa 

 

Valtioneuvosto muodostaa kyberturvallisuuden järjestämisen ylimmän tason, jota johtaa 

pääministeri. Valtioneuvoston tehtävänä on määritellä Kyberturvallisuuden yleiset strategiset 

linjaukset sekä poliittisen ohjaus. Lisäksi valtioneuvosto on vastuussa kyberturvallisuuden 

voimavaroista ja tarvittavista toimintaedellytyksistä. (Kyberturvallisuusstrategian taustamuistio 

2013, 19) 

Turvallisuuskomitea on puolustusministeriön yhteydessä toimiva yhteistoimintaelin, joka linkittyy 

kokonaisturvallisuuteen ja ennakoivaan varautumiseen sekä toimii avustavana organisaationa 

ministeriöille ja valtioneuvostolle. Komitea toimii lisäksi asiantuntijaelimenä yhteiskunnan eri 

häiriötilanteissa. Turvallisuuskomitea vastaa yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, jonka pohjalta se 

seuraa ja yhteensovittaa kyberturvallisuusstrategian toimeenpanoa. (Kyberturvallisuuden strateginen 

johtaminen Suomessa 2018, 21) Komitea seuraa eri hallinnonalojen kokonaisturvallisuutta ja täten 

toimii kyberturvallisuuden kontekstissa yhteensovittavana elimenä (Valtioneuvoston periaatepäätös 

kokonaisturvallisuudesta 2012, 11).  

Toiminnan tasolla ovat eri valtiohallinnon hallinnonalat, Kyberturvallisuuskeskus sekä yritykset, 

jotka ovat tehneet erillisiä palvelusopimuksia valtiohallinnon kanssa kyberturvallisuuteen liittyen. 
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Jokainen ministeriö ja hallinnonala vastaa kyberturvallisuudesta ja siihen linkittyvien 

häiriötilanteiden hallinnasta. Hallinnonalat tekevät arvioita kybertapahtumien vaikutuksista 

yhteiskunnan elintärkeille toiminnoille, joiden perusteella tehdään jokaisen hallinnonalan 

toimeenpano-ohjelmat. (Kyberturvallisuusstrategia 2013, 4-10) 

Kyberturvallisuuskeskus on kansallinen tietoturvaviranomainen, joka toimii Liikenne- ja 

viestintäviraston alaisuudessa. Keskuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä, kerätä tietoa ja selvittää 

tietoverkkoihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia sekä tiedottaa merkittävistä tietoturvauhista 

(Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018, 47). Lisäksi 

Kyberturvallisuuskeskuksen tehtävänä on muodostaa ja jakaa yhdistetty tilannekuva, joka perustuu 

myös eri hallinnonalojen omiin arvioihin (Kyberturvallisuusstrategian taustamuistio 2013, 24). Alla 

olevassa kuvassa jaotellaan kyberturvallisuuden yleisen järjestämisen tasot. 

 

 
Kuvio 5. Suomen kyberturvallisuuden järjestämisen tasot (Suomen 

kyberturvallisuusstrategia – Taustamuistio 2013, 20) 

  

Tämän lisäksi kyberturvallisuuteen linkittyy muitakin toimijoita, jotka luovat kokonaisuuden Suomen 

kybertoimintaympäristöstä. Alla olevaan kuvaan on koottu yhteiskunnan eri sektoreille sijoittuvia 

toimijoita, joita on mainittu valtiohallinnon kyberturvallisuuden strategia- ja 

toimeenpanodokumenteissa. Kuvasta ilmenee, että kyberturvallisuuden toimijoiden joukko on laaja 

ja se on hajautunut yhteiskunnan eri sektoreille. 
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Kuvio 6. Nykytila kyberturvallisuuden tuottamiseen osallistuvista toimijoista 

(Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018, 84) 

 

 

Digitalisoitumisen myötä myös tietoverkkoihin kohdistuva rikollisuus on lisääntynyt. 

Kyberrikollisuuden torjunnasta vastaa Suomessa poliisi. Kyberrikollisuus määritellään poliisissa 

tarkoittamaan rikollista toimintaa, joka kohdistuu tietotekniikkaan ja tietoverkkoihin tai vastaavasti 

tietotekniikan hyväksikäyttöä rikoksien tekemiseen. Keskusrikospoliisiin perustettiin vuonna 2015 

kyberrikostorjuntakeskus, jonka päätehtävät ovat vakavimpien tietoverkkorikosten tutkinta, 

tietoverkkorikollisuuden tilannekuvan ylläpito, internet- ja verkkotiedustelu, tietotekninen tutkinta 

sekä esitutkintaan liittyvät asiantuntijapalvelut poliisille ja muille viranomaisille. (poliisi.fi 2019) 

 

3.4 Kuntien kyberturvallisuus Suomessa 

 

Suomen alueellisista toimijoista kunnallisen itsehallinnon vastuu on suuri, sillä valtaosa julkisesta 

palveluntuotannosta on kirjoitushetkellä kuntien vastuulla (Turvallinen Suomi 2018, 36).  Kunnan 

tarkoituksena on ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 

asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla” (Kuntalaki 

1§). Kunnan kokonaisturvallisuudessa otetaan huomioon ulkoistetut palvelut sekä yhteistyö 

järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa (Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017, 8). 

Jokaisella kybertoimintaympäristöön kuuluvalla toimijalla on vastuu omasta varautumisestaan 

kyberuhkien varalle. Tämä koskee yksittäisten hallinnonalojen organisaatioita, yrityksiä sekä 

kolmannen sektorin toimijoita. Täten kunnalliset viranomaiset ovat vastuussa niiden tehtävävastuulle 

kuuluvalta osalta kyberturvallisuudesta. (Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden 
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kehittämisohjelma 2018) Valtiohallinnon viranomaisille on määritelty kyberturvallisuuden perustaso 

Tietoturvallisuusasetuksessa. Tietoturvallisuusasetuksen (681/2010) mukaan tietoturvallisuuden 

perustaso (5 §) tukee kyberuhkiin varautumista edellyttäen huolehtimista muun muassa riittävästä 

osaamisesta, kouluttautumisesta ja valvonnasta. Tietoturvallisuuden perustason tavoitteena on 

parantaa tieto- ja kyberturvallisuuskulttuuria.  

Vastaavasti kunnilla ei ole aiemmin ollut laillista velvoitetta tai määriteltyä tietoturvallisuuden 

perustasoa, mutta se tuli voimaan vuonna 2020 uuden Tiedonhallintalain myötä. Laissa kunnat ja 

kuntayhtymät lasketaan tiedonhallintoyksiköiksi, joka asettaa vastaavan tason paikallistasolle, mitä 

se on valtiohallinnossa. Täten kunnille ei ole säädetty niille erityisesti suunnattua lainsäädäntöä, mutta 

kuntiin sovelletaan samaa lainsäädäntöä mitä valtiohallinnossa. (Laki julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta 906/2019) 

Kuntien kyberturvallisuutta ei käsitellä juurikaan valtiohallinnon dokumenteissa. Suurin osa 

valtiohallinnon kyberturvallisuutta koskevista dokumenteista koskee ainoastaan valtion tasoa. 

Poikkeuksena tähän on ”Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma”, joka 

koskee kaikkia hallinnon organisaatioita, kunnat mukaan lukien. Kehittämisohjelmaan on valittu 

kolme kehitysaluetta, jotka ovat 1) Digiturvallisuuden johtamisen ja riskienhallinnan kehittäminen, 

2) Osaava henkilöstö sekä 3) Uuden teknologian hyödyntäminen palveluiden ja turvallisuuden 

toteuttamisessa. Kehittämisohjelma on tarkoitettu kaikille julkisen hallinnon organisaatioille ja sen 

toimeenpano organisaatiossa on organisaation johdon vastuulla. Kehittämisohjelma on osoitettu 

organisaation johdolle, jonka vastuulla on digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueiden 

kokonaisvastuu. Johdon tehtävänä on delegoida näiden osa-alueiden vastuu organisaatiossa sekä 

antaa käyttöön tarvittavat resurssit sekä seurata kokonaisuuden etenemistä. (Julkisen hallinnon 

digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma 2018, 21-46) 

Kunnilla ei ole käytössään keskushallinnon kaltaista kyberturvallisuuden tilannekuvajärjestelmää. 

Vastaava järjestelmä aiotaan kuitenkin järjestää myös paikallishallintoon. Järjestelmän tarkoituksena 

on palvella aluehallinnon tarpeita sekä mahdollistaa tiedonsiirto myös paikallis- ja keskushallinnon 

tasolle. Turvallisuuskomitean yhteiskunnan turvallisuusstrategian tarkoituksena on tulevaisuudessa 

yhteen sovittaa valtionhallinnon, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kybervarautumista eri 

turvallisuustilanteisiin. (Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa 2018, 12). 

Uusimmassa kyberturvallisuusstrategian toimenpideohjelmassa kyberturvallisuuden 

toimintaympäristöä tarkastellaan valtion, maakuntien, kuntien, yritystoiminnan ja kolmannen 
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sektorin muodostamassa kokonaisuudessa, jossa kansalainen toimii asiakkaana. Kuntien rooli 

kyberturvallisuudessa on määritelty valtiohallinnon sekä Vahti-yhteistyöverkoston alaiseksi. 

(Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma 2018 21-46) 

 

 
Kuvio 7. Digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman toimijat (Julkisen hallinnon 

digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelma 2018, 21)  

Kuntien kyberturvallisuudessa on omat haasteensa. Ideaalitilanteessa turvallisuusratkaisut ovat 

tasapainossa teknologisen kehityksen ja vuorovaikutuksen lisääntymisen myötä syntyvien 

turvallisuusuhkien kanssa. Näin ei kuitenkaan tapahdu varsinkaan kunnissa, sillä alati muuttuva 

teknologia haastaa kunnan osaamista ja resursseja. Tällöin esimerkiksi henkilöstön koulutussyklit 

ovat lyhyitä, jolloin varsinkin pienillä kunnilla on haasteita järjestää koulutusta. Tällöin toimintaa 

usein keskitetään. Kuntien vastuu kyberturvallisuudesta on verrattain suuri, sillä digitalisaation 

toteuttajana on usein kunta. (Kuntamarkkinat 2017) Osa valtiohallinnon digitalisaatiohankkeista on 

erityisesti kunnille tarkoitettu, kuten vuonna 2016 käynnistetty Digikuntakokeilu 

(Valtiovarainministeriö 2018). 

Suomessa ei perinteisesti esiinny tunnettuja haittaohjelmia, toisaalta huijaaminen ei niitä kuitenkaan 

edellytä. Esimerkiksi huijausviestien laatu on parantunut viime vuosina. Kuntien resurssien puute 

nähdään suurimpana riskinä kyberuhille. Uhkana on, että vastatoimenpiteet uhkien torjumiseksi ovat 

yksinkertaisesti liian kalliita suhteessa saavutettavaan hyötyyn, joten riskit hyväksytään sellaisenaan. 

(Viisas Kangas 2015, 4-7) 

Valtiovarainministeriön Vahti-organisaatio havainnoi julkisen hallinnon digitaalista turvallisuutta 

tekemällä kyselyitä julkisille organisaatioille sekä ylläpitää erilaisia julkisia verkostoja. Kunnille 

kyselyitä on tehty vuodesta 2016 lähtien. Kyber- ja tietoturvariskien hallintaprosessi (tunnistus, 
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arviointi, toimenpiteet) on niissä heikentynyt. Vastaavasti ICT-varautuminen sekä häiriöistä 

ilmoittaminen on parantunut. Kuitenkin 42,9 prosenttia kunnista sitä mieltä, että kunnalla ei ole 

riittävää reagointikykyä tunnistaa tietoturva- ja kyberuhkia. Lisäksi informaatiovaikuttaminen on 

kasvanut. (Rousku 2018) Suomen ja kunnilla ja kaupungeilla ei ole kirjoitushetkellä erillisiä 

dokumentteja tai strategioita kyberturvallisuuden varalle. Poikkeuksena tähän on Jyväskylän 

Kankaan kaupunginosan kyberturvallisuusstrategia (Viisas Kangas 2015).  

 

3.5 Älykkäät kaupungit Suomessa 

 

Älykkäät kaupungit määritellään Suomessa tarkoittamaan kaupunkien innovatiivista kehitystä ICT-

teknologiaa hyväksikäyttäen. Älykkäät kaupungit jaetaan kuuteen eri kategoriaan, jotka ovat fiksu 

hallinto, -kaupunkilaiset, -eläminen, -liikkuvuus, -talous ja -ympäristö. Älykkään kaupungin 

mahdollistaa resurssien älykäs kohdentaminen, big data, parempi laskentateho sekä anturiteknologia. 

Lisäksi osallistuvaa kaupunkilaista pidetään älykkään kaupungin perustana. Tarpeen älykkäille 

kaupungeille luo Suomessa kasvukeskuksiin tapahtuva muuttoliike, ilmastonmuutoksen torjunta sekä 

uusien teknologioiden luomat mahdollisuudet (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014, 1-20).  Fiksu 

kaupunki -ohjelma järjestettiin Suomessa vuosina 2013-2017 ja sen tarkoituksena oli vastata 

kaupungistumisen haasteisiin muun muassa rahoittamalla tutkimus- ja kehitystoimintaa (Business 

Finland 2018, 3). 

Suomen älykkäiden kaupunkien visioinnissa painottuu yhteistyö monenlaisten toimijoiden kanssa. 

Näitä toimijoita ovat muun muassa kolmas sektori, tutkimuslaitokset sekä kaupunkilaiset. Liikenne- 

ja viestintäministeriön mukaan kolmannen sektorin kanssa tehdyssä yhteistyössä on tärkeää löytää 

tasapaino monikansallisten suuryritysten sekä suomalaisten paikallisten yritysten kanssa, sillä 

teknologian tuomia mahdollisuuksia ja toisaalta paikallista tuntemusta pidetään tärkeänä. 

Suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa on havaittavissa ylhäältä alaspäin sekä alhaalta ylöspäin 

tapahtuvaa kehittämistä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014, 2-7) 

Suomessa älykkäitä kaupunkeja ja kaupunginosia rakennetaan pääosin jo olemassa olevan 

kaupunkirakenteen ympärille, josta käytetään käsitettä retrofitting. Tällaista toimintaa pidetään 

kalliimpana ja monimutkaisempana kuin uuden rakentamista. Lisäksi Suomen mittakaavassa tärkeää 

on huomioida, että suurin osa älykkäistä ratkaisuista vaatii tiivistä kaupunkirakennetta ympärilleen. 

Tämä tarkoittaa tiheää rakennuskantaa, mutta myös riittävää määrää ihmisiä sopivan pienellä alueella. 

Yleisesti voidaan todeta, että älykkäitä kaupunkeja rakennetaan vauhdilla Suomessa ja ulkomailla, 
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mutta niiden kehitys on vasta alussa. Toisaalta älykkäät kaupungit voivat toimia esikuvina muille 

alueille, jolloin samanlaista kehitystä voidaan nähdä myös laajemmalla rintamalla. Suomen etuna 

älykkäiden kaupunkien kehityksessä pidetään julkisen- ja yksityisen sektorin yhteistyötä sekä 

toimivaa innovaatiojärjestelmää. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2014, 8-36) 

 

3.6 Yhteenveto 

 

Kyberturvallisuudesta on olemassa runsaasti dokumentteja, jotka painottuvat valtiohallintoon sekä 

koko valtion mittakaavan hahmotteluun. Dokumentit ovat pääosin varsin yleisellä tasolla menemättä 

liiaksi yksityiskohtiin, mutta niissä painottuu kyberturvallisuuden linkittyminen moneen 

yhteiskunnan kannalta oleelliseen asiaan. Kyberturvallisuuden johtamisen saralla dokumenteissa 

korostuvat yhteistyö eri julkisten- ja yksityisten sidosryhmien kanssa sekä organisaation kyky 

hahmottaa tilannekuvaa. Suomessa ei ole kirjoitushetkellä yksittäistä henkilöä tai organisaatiota, joka 

johtaa kyberturvallisuutta. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa julkisia toimijoita on runsaasti ja 

niillä on eriäviä vastuita. Kyberturvallisuutta kuitenkin kehitetään jatkuvasti varsinkin johtajuuden ja 

lainsäädännön osalta ja sen merkityksestä kertoo juuri dokumenttien runsas määrä. 

Kuntien kyberturvallisuuden hallintaa vaikeuttaa se, että kunnat ovat vastuussa omasta 

kyberturvallisuudestaan, mutta kunnille ei olla asetettu pelkästään kunnille suunnattuja 

lainsäädännöllisiä rajauksia tai muita velvoittavia ohjeistuksia. Uusi tiedonhallintalaki asettaa 

perustason kuntien kyberturvallisuudelle, joka velvoittaa kuntia tiettyihin toimenpiteisiin. Lain 

vaikutukset tulevat näkyviin vasta tulevaisuudessa ja vastaavasti tilannekuvajärjestelmää ei ole 

olemassa kunnille. Kuntien kyberturvallisuuden puutteet on kuitenkin otettu huomioon ja niihin 

ollaan tekemässä toimenpiteitä. Vastaavasti älykkäistä kaupungeista dokumentteja ei ole niin 

kattavasti tarjolla. Dokumentit painottuvat erilaisten älykkäiden ratkaisujen hahmotteluun sekä 

Suomessa että maailmalla, joka on ymmärrettävää, sillä älykkäiden kaupunkien kehitys on vasta 

alussa. Huomionarvoista on se, että älykkään kaupunkien ratkaisut Suomessa perustuvat 

esimerkkeihin yksittäisistä toiminnoista, eikä niinkään kokonaisuuksista ja liitetyistä toiminnoista. 

Tutkielman kannalta on merkittävää huomioida, että sekä kyberturvallisuus että älykkäät kaupungit 

ovat kehitettäviä asiakokonaisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja niiden kehittämiseen käytetään 

resursseja. Lisäksi ilmiöiden linkittyminen moniin muihin asioihin, organisaatioiden runsas kirjo sekä 

yleinen viitekehys antavat informaatiota siitä, millaisessa toimintaympäristössä myös älykkäät 

kaupungit toimivat. 
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4 KYBERTURVALLISUUS ÄLYKKÄIDEN KAUPUNKIEN VIITEKEHYKSESSÄ 

 

 

Tässä luvussa käsitellään kyberturvallisuutta ja älykkäitä kaupunkeja yhtenä kokonaisuutena ja 

havainnoidaan, miten ne toimivat yhdessä. Luvun lopussa tämän pro gradu -tutkielman teoreettisesta 

viitekehyksestä luodaan analyysirunko, joka ohjaa tutkielman analyysiosiota. 

Älykkäät kaupungit toimivat kyberfyysisessä ympäristössä. Perinteisesti kyber- ja fyysinen ympäristö 

ovat olleet erillään toisistaan itsenäisinä ja häiriöt niissä on käsitelty omina kokonaisuuksinaan. 

Uuden toimintaympäristön myötä nämä kaksi ulottuvuutta ovat integroituneet ja samalla luovat uusia 

joko tiedostettuja tai tiedostamattomia uhkia kaupungin toimintaan. (Barik ym. 2017, 392-396)  

Kyberturvallisuudessa turvataan digitaalisessa muodossa olevaa tietoa. Sen tarkoituksena on luoda 

älykkäisiin kaupunkeihin alusta, jossa voidaan luoda ja kehittää palveluita turvallisesti (Mehmood 

ym. 2017, 22). Turvaamisen ytimessä ovat eri järjestelmien käyttämä informaatio, johon älykkäiden 

kaupunkien älykkyys pitkälti perustuu. (Elmaghraby & Losavio 2014, 493) mukaan kolme 

tietoverkkojen turvaamisen perusaluetta ovat:  

(1) Tiedon yksityisyys ja luottamuksellisuus 

(2) Informaation eheys ja autenttisuus 

(3) Tiedon saatavuus informaation ja palvelujen saamiseksi  

Älykkäissä kaupungeissa palvelujen käyttäjien eli asukkaiden yksityisyyden kunnioittaminen on oma 

kokonaisuutensa. Tällöin puhutaan kyberyksityisyydestä, jonka pitää perustua yksilön sosiaalisiin ja 

laillisiin oikeuksiin. Älykkäiden kaupunkien ja kyberturvallisuuden kontekstissa on omat rajansa, 

sillä turvallisuuden nimissä ei voida turhaan loukata yksilön oikeuksia tai rajata yksityisyyttä. 

(Elmaghraby & Losavio 2014, 493) Täten älykkäissä kaupungeissa on tasapainoiltava 

läpinäkyvyyden ja yksityisyyden kunnioittamisen välillä (Macmanus ym. 2013, 451). 

Älykkäät kaupungit altistuvat kuitenkin myös kyberhyökkäyksille, kuten palvelunestohyökkäyksille 

sekä luvattomalle käytölle (Jin ym. 2016, 28). Asioiden internetin ja muiden sovellusten myötä, 

älykkäät kaupungit kohtaavat haasteita järjestelmien yhteen toimivuuden ja hajautettujen 

hallintalaitteiden saralla. Heterogeenisen ympäristön viat voivat ilmetä muun muassa järjestelmien 

vuorovaikutuksessa, laitteiden elinkaaren ja ylläpidon haasteissa sekä turvallisuusrikkomuksissa. 

Tällöin älykkäiden kaupunkien infrastruktuuria on monitoroitava tarkasti, joka nostaa yksilön 

oikeudet keskiöön. (Mora ym 2018, 1) Älykkäillä kaupungeilla on täten myös pimeä puoli (Joo & 
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Tan 2018, 92), joten kysymyksenä on, onko älykkäiden kaupunkien edut suurempia kuin niihin 

kohdistuvat uhkakuvat ja ongelmat? (Elmaghraby & Losavio 2014, 493) 

Hiljattain tieteellisessä yhteisössä on pohdittu, onko älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuus jo sillä 

tasolla, miten sitä on teoreettisesti havainnoitu. Älykkäät kaupungit ovat vasta juuri syntyneet, jolloin 

kaupungin prosessit ovat verrattain uusia. Tällöin luonnollisesti myös niiden turvaaminen on uutta ja 

painottuu tietotekniseen perinteeseen. (Vitunskaite ym. 2019, 353) Perinteisesti kyberturvallisuus 

nähdään älykkäissä kaupungeissa juuri puhtaasti teknisenä ongelmana, jossa kaupunkien työntekijät 

ja palveluiden tekniset turvaajat nojautuvat erilaisiin tietoteknisiin ratkaisuihin. Kuten kyberriskeissä 

yleensäkin, ihmisen toiminta on osana kyberturvallisuutta, niin puolustavassa kuin hyökkäävässäkin 

roolissa. Tällöin eri sidosryhmien motiivit muokkaavat kaupunkien kyberturvallisuuden rakennetta. 

Täten kyberturvallisuus ei ole ainoastaan tekninen asia älykkäissä kaupungeissa, vaan laajempi eri 

sidosryhmät ja motiivit huomioon ottava kokonaisuus. (Li & Liao 2018, 151)  

Yleisesti älykkäät kaupungit voivat lisätä turvallisuutta, sillä älykkäät ratkaisut mahdollistavat 

turvallisuuden monitoroinnin samalla, kun asukkaiden palveluja optimoidaan (Hall ym. 2000, 1). 

Ratkaisut voivat saada aikaan myös säästöjä, sillä älykäs kaupunki ja sen älykkäät 

turvallisuusratkaisut laskevat operationaalisessa toiminnassa mahdollisia ylimääräisiä kustannuksia 

(Efthymiopoulos 2016, 13). Toisaalta älykkäät kaupungit rakentuvat eri komponenteista, joilla on 

kaikilla omat haavoittuvuutensa. Komponenttien yhteydet aiheuttavat sen, että yhden palvelun tai 

prosessin kaatuessa muutkin kaupungin toiminnot voivat vaarantua, joka lisää mahdollisia 

kustannuksia. (Baig ym. 2017, 12) 

On väärin olettaa, että verkostomaisia digitaalisia ratkaisuja voidaan saumattomasti lisätä kaupungin 

kriittiseen infrastruktuurin, jotta kaupungista tulee älykäs. Kun kaupungin toimintoja liitetään 

verkkoon, ne avautuvat globaalille alustalle ja samalla muuttuvat haavoittuviksi erilaisille 

kyberhyökkäyksille, sillä lisääntyneet yhteydet lisäävät myös haavoittuvuuksia. Yhdistämällä 

älykkäiden kaupunkien eri toimialojen järjestelmiä, jotka on tarkoitettu täysin eri tarkoituksiin, 

luodaan niin sanottu järjestelmien järjestelmä. Tällaisen järjestelmän kompleksisuus nousee 

eksponentiaalisesti. Tämä aiheuttaa myös sen, että järjestelmän kyberhaavoittuvuudet ovat 

suuremmat mitä sen alajärjestelmillä erikseen, (Bartoli ym. 2011, 1-3) mikä ilmentää 

kyberturvallisuuden korreloituvien riskien luonnetta (Öğüt ym. 2011, 507) Tässä ympäristössä 

yksittäiseen järjestelmään tehty kyberhyökkäys voi vaarantaa koko kaupungin toiminnan (Khatoun 

& Zeadally 2016, 48). 



 42 

4.1 Kyberturvallinen älykäs kaupunki 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan kyberturvallisuutta tarkemmin älykkäiden kaupunkien 

viitekehyksessä, jonka perusteella luodaan kolmijako tämän pro gradu -tutkielman analyysiä varten. 

Kuten mainittua, älykäs kaupunki rakentuu institutionaalisista-, teknologisista- sekä sosiaalisista 

tekijöistä. Institutionaaliset tekijät käsittelevät kaupungin ja muiden julkisyhteisöjen hallintoa ja 

politiikkaa, teknologiatekijät laitteistojen ja ohjelmistojen toimintaa ja sosiaaliset tekijät erilaisten 

toimijoiden tunnistamista osana älykkään kaupungin toimintaa. Jotta kyberturvallisuutta voidaan 

tarkastella osana älykkäiden kaupunkien toimintaa, on ne liitettävä yhteen. Tässä kappaleessa 

tarkastellaan, miten kyberturvallisuus näyttäytyy näissä kolmessa kategoriassa, jonka jälkeen luotua 

mallia sovelletaan suomalaisiin älykkäisiin kaupunkeihin tutkielman empiirisessä osassa. Kolme 

kategoriaa auttavat jäsentämään teoriaa ja vastaamaan tutkimuskysymyksiin kyberturvallisuuden 

kokonaisuuden sekä johtamisen näkökulmista. Kategoriat eivät kuitenkaan ole täysin erillisiä 

kokonaisuuksia, vaan ne sisältävät yhteneväisyyksiä ja yhdessä ilmentävät kyberturvallista älykästä 

kaupunkia.  

 

4.1.1 Institutionaaliset tekijät 

 

Vaikka erilaisten verkostojen aikakausi on vahvasti läsnä julkisessa hallinnossa, hierarkiat luovat 

edelleen hallinnon toimintaympäristön reunaehdot lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen avulla. 

Nämä reunaehdot määrittävät pitkälti sen, millainen valta organisaatiolla on päättää omista asioistaan 

ja millaisia toimenpiteitä heidän pitää noudattaa. (Agranoff 2006, 63) Näitä reunaehtoja luovat Gossin 

(2001, 105-112) mukaan ammatillinen eristäminen ja julkisen sektorin sopimusten, 

suorituskykymittausten ja niihin liittyvien hallintalaitteiden jäykkyys, jotka luovat verkostokulttuurin 

ja jäykät rajat. Lisäksi eri osastojen eriyttäminen organisaation korkealla tasolla. keskitetty 

tavoitteiden asettaminen sekä vähäinen rahoitus yhteistyöhankkeille toimivat voimina, jotka 

ylläpitävät byrokratiaa. Täten byrokratia ei katoa, vaan se näyttäytyy perinteisenä ylhäältä alaspäin 

tapahtuvana käytöksenä erilaisissa kanavissa. Kaupin (ym. 2003, 192) mukaan perinteistä byrokratiaa 

ilmentää lainsäädäntö rationaalisuuden lähteenä, säännöt kontrollin keinona, luotettavuus hyveenä ja 

legitimiteetti toiminnan pohjana. 

Kaupunkien ja yleisesti julkisen hallinnon toimintaa ohjaa lainsäädäntö. Kuten yleensäkin 

teknologisessa kehityksessä, teknologia menee edellä ja lainsäädäntö sekä hallinnolliset suuntaviivat 

tulevat viiveellä perässä. Sama pätee myös älykkäisiin kaupunkeihin, joissa kehitetään palveluita 
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kokeilukulttuurilla yrityksen ja erehdyksen avulla. Teknologisessa viitekehyksessä viive tarkoittaa 

myös sitä, että uusien innovaatioiden teknologiset standardit sekä lainsäädäntö tulevat usein vasta 

jälkeenpäin. Lainsäädännöllisestä näkökulmasta ei ole takeita sille, että muun muassa IOT-tuotteiden 

valmistajat olisivat vastuussa mahdollisista ihmisille sattuvista onnettomuuksista. Jos kunnollista 

lainsäädännön viitekehystä ei ole olemassa, hallintomuodosta saattaa tulla joko liian hajautettu tai 

liian keskitetty, mikä saattaa vaarantaa kaupungin infrastruktuuria sekä kansalaisia. Täten älykkäiden 

kaupunkien hallintomallissa painottuvat johtajuuden jakautuminen sekä hajauttamisen ja 

keskittämisen välinen dynamiikka. (Vitunskaite ym. 2019, 324) Oman haasteensa tähän tekee lisäksi 

se, että lainsäädäntöä kehitetään kaupunkien ulkopuolella valtion tasolla. (Joo & Tan 2018, 100) 

Älykkäiden kaupunkien ja yleisesti organisaatioiden kyberturvallisuudesta puhuttaessa voidaan 

pohtia, mitä hyötyä siitä on organisaatiolle. Ensinnäkin organisaatioiden yleisesti hyväksytty tapa on 

kartoittaa riskejä ja havainnoida toimintaympäristöä. Toiseksi organisaatioiden sidosryhmillä on 

oikeus olettaa, että heidän tietojaan käsitellään ja turvataan oikealla tavalla. Tämä näkökulma on 

vahvistunut entisestään EU:n tietosuoja-asetuksen myötä (General Data Protection Regulation 

GDPR), joka tuli voimaan vuonna 2018. Kolmanneksi, organisaatioilla on useissa tapauksissa joko 

kansallisia tai kansainvälisiä lainsäädännöllisiä velvollisuuksia noudattaa tiettyjä kyberturvallisuuden 

raameja ja standardeja. Lisäksi hyvät kyberturvallisuuskäytännöt voivat toimia kilpailuvalttina. 

(Sutton 2017, 29) 

Teknologia vaikuttaa läheisesti julkisen sektorin eri osa-alueisiin. Melinin ja Axelssonin (2009, 249) 

mukaan julkisen sektorin haasteena on se, että julkisen sektorin johtajat joutuvat usein tekemään 

päätöksiä teknologiasta, johon he eivät ole kunnolla valmistautuneet tai johon he eivät vastaavasti ole 

päteviä tekemään päätöksiä. Tämä voi luoda haasteita julkiseen toimintaan, sillä teknologisten 

valintojen merkitys on usein mittava ja se saattaa vaikuttaa asioihin, joita pidetään elintärkeinä 

julkisen yhteisön kannalta. Resurssien allokoinnin ja teknologisen tietoisuuden välille voi tällöin tulla 

epäsuhta, joka voi johtaa prosessien toimimattomuuteen. (Rosacker & Rosacker 2010, 591-592) 

Täydellistä kyberturvallisuutta on käytännössä mahdotonta saavuttaa (Bakir ym. 2017, 398), sillä 

jokaisen verkkoon liitetyn laitteen suojaaminen ei ole realistista eikä käytännöllistä laitteiden runsaan 

lukumäärän vuoksi. Tällöin älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden haaste muuttuu sen 

ratkaisemisesta sen hallinnoimiseen.  Kyberturvallisuuden varmistaminen ei ole enää tulevaisuudessa 

valinnallinen asia älykkäille kaupungeille, vaan enemmänkin välttämättömyys. (Joo & Tan 2018,100) 

Älykkäiden kaupunkien hallinnon tehtävänä on järjestää kyberturvallisia palveluita. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaupungin hallinnon on oltava ajan tasalla ja vastuussa kyberavaruuden 
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toimintaympäristöstä, jotta kyberturvallisuuden kokonaisuutta voidaan hallita. (Pfeiffer 2015, 20) 

Tällöin kyberturvallisuus on osana yleistä hallintomallia (Vitunskaite ym. 2019, 325). 

Kaupunkiorganisaatiot eivät toteuta kyberturvallisuutta yksin, vaan sen järjestämiseen ja käytännön 

toteutukseen kuuluu nykyisin myös monia muita toimijoita. Nykyiset kyberturvallisuuteen liittyvät 

ohjelmistot ja systeemit ovat äärimmäisen kompleksisia ja vaikeasti hallittavia, joten organisaatioiden 

johdon ja -tukifunktioiden on käytännössä mahdotonta saavuttaa täyttä tietoutta sen 

operationaalisesta toteutuksesta (Trim & Upton 2013, 63). Älykkäiden kaupunkien tehtävänä on 

määritellä, tuotetaanko jokin palvelu itse vai ostetaanko se ulkoiselta palveluntarjoajalta (Pfeiffer 

2015, 21). Jos kaupunki päätyy ulkoistamaan kyberturvallisuuden käytännön toteutuksen, 

kaupunkiorganisaation on luotava erilaisia verkostoja. Verkostomaisessa rakenteessa julkiset toimijat 

tekevät yhteistyötä erilaisten ulkoisten toimijoiden kanssa, joihin julkisen sektorin johtajilla ei ole 

virallista kontrollia. Verkostot syntyvät usein toimintapolitiikkojen asettajien aloitteesta, jossa 

katsotaan, että julkisen sektorin intressejä palvellaan parhaiten tekemällä yhteistyötä ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa. Verkostot ilmentävät julkisen johtamisen trendiä, jossa johtaminen tapahtuu eri 

toimijoiden verkostossa perinteisen hierarkkisen byrokratian sijaan. Verkostomainen rakenne 

nähdään julkisella sektorilla tietoisen suunnittelun tuloksena evoluution tai muutoksen sijaan. 

(O´Toole & Meier 2011, 242-263) Pohjimmiltaan julkisissa verkostoissa on kyse siitä, että kaikkiin 

julkisen sektorin ongelmiin ei voida vastata vain yhden organisaation voimin, jolloin tarvitaan 

monista toimijoista koostuvaa prosessia, jossa operoidaan monen organisaation erityyppisissä 

järjestelyissä. Toimintaverkostojen tiedon etsintään perustuva luonne ja yhteistyön muodot erottavat 

verkostot perinteisistä byrokraattisesti orientoituneista hierarkioista, jolloin niiden johtamisessa 

painottuu yhteistyön ja itseorganisoinnin periaatteet.  (Agranoff 2006, 56-66) 

Myös julkisen organisaation rooli voi vaihdella julkisessa verkostossa muun muassa fasilitoijasta 

verkoston jäsenten välisten suhteiden hallintaan (Rethemeyer & Hatmaker 2008, 618) Julkisia 

verkostoja voidaan tunnistaa olevan myös erilaisia. Agranoff (2006, 56) tunnistaa neljä erilaista 

verkostoa, jotka ovat toimintapolitiikkaverkosto, yhteistyöverkosto, hallintaverkosto sekä 

toimintaverkosto. Kyberturvallisuuden teknologisen ja kompleksisen luonteen vuoksi tässä 

tutkielmassa käsitellään älykkäiden kaupunkien verkostoja toimintaverkostoina, joissa julkisia 

palveluja luodaan yhteistyössä julkisen- ja yksityisen sektorin kesken. Toimintaverkostossa 

verkoston toimijat toimivat avoimessa tietojen ja ratkaisujen vaihdossa etsien ratkaisuja erilaisiin 

julkishallinnon ongelmiin sekä luovat toimintatapoja palveluiden tuottamiseksi (Agranoff 2007, 51). 
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Kaupin (ym. 2003, 192) mukaan julkinen hallintotyyppi on siirtymässä toimenpidebyrokratiasta 

yritys- ja markkinabyrokratian kautta kohti verkostobyrokratiaa, jossa painottuvat joustavuus sekä 

yhteistyön kulttuuri. Uudet hallintotyypit rakentuvat edellisten päälle, joka ilmentää valtion 

modernisaatiota. Verkostomaiset rakenteet eivät kuitenkaan tarkoita perinteisen byrokratian 

ydintoimintojen eliminointia, vaan yleisesti operationaalisten funktioiden ulkoistamista toiselle 

organisaatiolle. Täten verkostobyrokratiat toimivat valtion sekä itse verkoston asettamissa rajoissa, 

jolloin verkostojen onnistumisessa painottuu verkoston kaikkien jäsenien kapasiteetti rakentaa ja 

työskennellä vastavuoroisissa suhteissa asetettujen raamien puitteissa. (McGuire & Agranoff 2011, 

276-277) 

Tällöin keskiöön nousee kaupungin rooli kyberturvallisuusverkostossa. Vitunskaiten (ym. 2019, 325) 

mukaan älykkään kaupungin on toimittava roolien ja raamien asettajana niin, että jokainen verkoston 

jäsen ymmärtää oman osansa. Kolmansien osapuolien omien riskien havainnointi sekä selkeä 

ohjeistus heidän roolistaan nähdään sujuvoittavan älykkään kaupungin toimintaa. Älykkään 

kaupungin rooli nähdään toimintapolitiikkojen asettajana sekä koordinaattorina. Lisäksi julkisen 

hallinnon asettamat tarkat määritelmät muiden toimijoiden rooleista ja vastuista voivat luoda 

onnistuessaan tilanteen, jossa yhteistyö on turvallista ja yhteistyö on mahdollista ilman 

innovaatiotoiminnan tukahduttamista. 

 

4.1.2 Teknologiatekijät 

 

Kyberturvallisuus on käytännössä teknologisia ratkaisuja älykkäiden kaupunkien toiminnan 

turvaamiseksi, jolloin älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuus perustuu kyberriskeihin, joita 

käsiteltiin luvussa 2. Kyberriskit perustuvat älykkäissä kaupungeissa riskikartoitukseen, jossa 

voidaan kartoittaa koettuja riskejä erilaisella skaalauksella. Vastaavasti myös teknologiaa voidaan 

kartoittaa tarkastelemalla niiden turvallisuutta. Teknologian kehittyessä myös palveluiden 

turvaamisen teknologian päivittämiseen on tarvetta. (Bakir ym. 2017, 392-398) Luonnollisesti 

kyberhyökkääjät valitsevat ne kohteet, joissa on vähiten vastarintaa. Teknologisten valintojen avulla 

kyberturvallisuuden tasoa voidaan nostaa, jolloin älykkäästä kaupungista ei tule niin houkuttelevaa 

kohdetta rikolliselle toiminnalle. (Joo & Tan 2018, 101) Toisaalta teknologia on kyberturvallisuuden 

toimintaympäristössä kaksiteräinen miekka, sillä teknologia on myös merkittävä syy 

kyberhyökkäysten lisääntymiselle. Uusien teknologioiden myötä kyberhyökkäysten suorittamisesta 

tulee jatkuvasti entistä helpompaa ja nopeampaa. (Trim & Upton 2013, 63) 
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Teknologiaan liittyy läheisesti myös teknologiaa käyttävät henkilöt, kuten kaupunkien työntekijät. 

Kyberriskeihin liittyy läheisesti myös palveluiden loppukäyttäjät ja niiden merkitys erilaisissa 

kybertoimintaympäristön rikkomuksissa on merkittävä (Cain ym. 2018, 369). Kyberfyysisen 

ympäristön toiminnassa painottuu, että laitteistoja käytetään oikein ja noudatetaan tiukkoja 

ohjenuoria. Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että omia tai tuntemattomia 

USB -muistitikkuja ei liitetä kaupungin tietoverkkoon tai ettei avata epäilyttävien sähköpostien 

sisältämiä linkkejä. (Joo & Tan 2018, 101) Lisäksi teknologiaa käyttäville henkilöille voidaan 

järjestää erilaisia skenaarioita, jotka simuloivat kyberhyökkäyksiä (Trim & Upton 2013, 15). Tällöin 

puhutaan kyberhygieniasta, jossa työntekijät ymmärtävät ja osaavat käyttää turvallista teknologiaa 

sekä saavat jatkuvaa koulutusta (Pfeiffer 2015, 23).  Organisaation tasolla kyberhygieniaa voidaan 

Cainin (ym. 2018, 44) mukaan kehittää määrittelemällä ne tiedonlähteet, josta käyttäjät saavat tietoa 

kyberturvallisesta käyttäytymisestä sekä lisäämällä tietoutta niistä seurauksista, joita tapahtuu, jos 

yhteisiä turvallisuussäännöksiä ei noudateta.  

Kyberriskeihin varautuminen vaatii lisäksi tietoisuutta nykyisten ja tulevien teknologioiden 

kyvykkyydestä vastata kyberriskeihin. Tällöin älykkäissä kaupungeissa on tarvetta kyvykkyydelle 

määrittää, millaisia ja minkä hintaisia kyberturvallisuuspalveluita kannattaa hankkia. Tällöin 

puhutaan teknologisesta kompetenssista, jonka saavuttaminen on mahdollista, kun kaupungin sisällä 

on tarpeeksi omaa teknologiaosaamista. (Pfeiffer 2015, 21-24) Laajempana määritelmänä 

teknologinen kompetenssi voidaan nähdä kykynä ymmärtää teknologian merkitys, jotta sen hyödyt 

maksimoidaan ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset minimoidaan (Liou & Hu 2019, 119). 

Teknologisen kompetenssin hyödyntäminen on Danneelsin (2007, 512-520) mukaan yhdistelmä 

olemassa olevan teknologisen kompetenssin täyttä hyödyntämistä sekä kompetenssien etsimistä 

uusien ideoiden syntymiseksi. Haasteena teknologisessa kompetenssissa on muuntaa organisaation 

geneeriset resurssit spesifeiksi resursseiksi ja merkitykselliseksi lopputulokseksi. Täten resurssien 

allokointi nähdään yleisten resurssien tunnistamisena ja muuntamisena tarkoin määritetyksi 

resursseiksi, jotka vauhdittavat organisaation kykyä toimia tehokkaasti. Teknologisen kompetenssin 

tunnistaminen voi johtaa resurssien uudelleenlinkittymiseen, joka kehittää organisaation tarjoamaa.  

Teknologiaa käyttävät työntekijät eivät ole pääasiassa verkon ylläpitäjiä, joten tietoverkkojen 

ylläpitäjien vastuulla on luoda älykkäisiin kaupunkeihin ohjelmia, jotka ovat käytettävyydeltään 

päteviä, jottei käyttäjille synny houkutusta käyttää jotain muuta ei niin turvallista vaihtoehtoa tai 

oikaista kriittisiä vaiheita. Tällöin turvallisen teknologian yhtenä osa-alueena on niiden käytettävyys 
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ja samalla jaettu ymmärrys siitä, miksi on tärkeää käyttää ohjelmia tietyllä tavalla. (Smetters 2014, 

46-50)  

Organisaatioiden kyberturvallisuutta pyritään usein mittaamaan erilaisilla mittaristoilla. Mittaristojen 

tarkoituksena on havainnoida kyberturvallisuuden järjestämisen sopivuutta toimintapolitiikoihin ja 

prosesseihin, identifioida kyberturvallisuuden heikkoudet ja vahvuudet sekä löytää organisaation 

sisäiset ja ulkoiset turvallisuustrendit. Koska trendit muuttuvat ajan kuluessa, on organisaation 

hyödyllistä uudelleenarvioitava kyberturvallisuuttaan. (Black ym. 2014, 1) Mittaamisen kohteina 

ovat muun muassa olemassa olevien ohjelmien ja ohjelmistojen toimivuus, salasanat ja niiden 

vahvuus sekä ohjelmien käytettävyys ja turvallisuus (Smetters 2014, 42). Julkisen sektorin 

mittaamistrendin haasteena on kyberturvallisuuden näkökulmasta oikeanlaisen tiedon tuottaminen, 

sillä perinteisesti taloudellisten hyötyjen mittaamista pidetään helpompana kuin ei-taloudellisten 

hyötyjen (Parviainen ym. 2017, 53). Kyberturvallisuuden hyötyjä ja haittoja mitataan kuitenkin 

taloudellisten tekijöiden lisäksi muun muassa operationaalisina- ja maineeseen vaikuttavina tekijöinä 

(Sutton 2017, 90-91). 

Organisaation korkealla tasolla kyberturvallisuuden mittaaminen voi helpottaa sen sopivuuden 

tarkastelua suhteessa lainsäädäntöön, parantaa organisaation turvallisuuden tasoa sekä auttaa 

vastaamaan korkean tason turvallisuuden ongelmiin. Turvallisuuden mittaaminen on kuitenkin 

haasteellista, sillä mittaamisen ja digitaalisen turvallisuuden lisääntymisen yhteyttä ei olla 

tieteellisesti täysin todistettu. (Black ym. 2014, 1-7) Lisäksi mittaamisen valtavan informaatiomäärän 

katselu ei ole päämäärä itsessään, vaan siitä on löydettävä merkityksellisiä asioita ja se on saatava 

ymmärrettävään muotoon (Talabis ym. 2015, 1).  Kyberturvallisuuden mittaamisen haaste kuvaa 

yleistä julkisen sektorin haastetta, joka on suorituksen mittaaminen ja toisaalta se, mitä tuotetulla 

informaatiolla tehdään (McGuire & Agranoff 2011, 272). 

Mittaamisen lisäksi älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa käytetään usein erilaisia 

kansainvälisiä ja kansallisia standardeja. Pishvan (2017, 800) mukaan yksittäiset valmistajat tai 

ulkoiset palveluntarjoajat eivät voi määrittää kyberturvallisuuden standardeja. Sen sijaan tiettyjen 

standardien noudattamista pidetään tärkeänä älykkäiden kaupunkien kehityksessä. Älykkäiden 

kaupunkien standardeja kyberturvallisuudelle on olemassa runsaasti, jolloin oikean teknologisen 

standardin valitseminen tiettyyn palveluun voi olla haastavaa. Oikeanlaisella standardien asettelulla 

älykkäät kaupungin voivat toimia koordinaattorina, joka asettaa turvallisuuden 

vähimmäisvaatimukset standardien avulla.  (Vitunskaite ym. 2019, 325) Kansainväliset standardit on 

suunniteltu organisaatioiden kyberturvallisuuden kehittämiseen ja implementointiin. Näitä 
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standardeja ovat muun muassa NIST, ISO 27001/27002/27017, CCM, NERC CIP, HIPAA ja ISC2. 

(Lehto & Vähäkainu 2019, 432). Nämä standardit toimivat muun muassa erilaisina prosessikaavioina, 

joiden tarkoituksena on tuottaa organisaatioille työkalu kyberturvallisuuden luomiseen, 

implementointiin ja mittaamiseen. Prosessi kulkee johdon tahtotilasta kyberturvallisuuden 

määrittelyyn, tekniseen toteutukseen ja lopulta sertifikaatin saamiseen. (ISO/IEC 27001:2013 2019) 

 

4.1.3 Sosiaaliset tekijät 

 

Sosiaaliset tekijät ovat merkittävässä roolissa kyberturvallisuudessa, sillä sosiaalisen kanssakäymisen 

kautta määritellään kyberturvallisuuden toimintatavat. Lisäksi nykyisessä kyberturvallisuuden 

toimintaympäristössä on monia kolmannen sektorin toimijoita kaupungin lisäksi, jolloin keskiöön 

nousee, miten erilaiset toimijat toimivat yhdessä ja millainen merkitys toimintatavoilla on yhteisen 

toiminnan onnistumisessa.  

Kybertoimintaympäristön uhkien tehokkaassa vastaamisessa on tärkeää, että organisaatiot ensin 

ymmärtävät niiden dynamiikan. Tämä tarkoittaa Malgerin (2009, 107-112) mukaan sitä, että 

organisaation on oltava kiinteästi mukana kyberturvallisuusprosesseissa, jotta mahdollisiin uhkiin 

osataan vastata. Tähän oman haasteensa asettaa se, että teknologian kehittyessä kyberturvallisuuden 

toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti muun muassa infrastruktuurin ja lainsäädännön uudistusten 

myötä. Tällöin kyberturvallisuusprosessin luominen ei ole vain kertaluontoinen asia, vaan se nähdään 

toimenpiteenä, jota on jatkuvasti kehitettävä. (Barik ym. 2017, 392) Kyberturvallisuuden 

viitekehyksessä haasteena on, että vastuu voi jakaantua ainoastaan IT-työntekijöihin, jolloin diskurssi 

kyberuhista voi painottua teknologiseen jargoniin, johon koko organisaatio ei voi merkityksellisesti 

osallistua. Lisäksi kyberturvallisuuden painopiste voi kohdistua ainoastaan teknologisiin 

ohjelmistoihin ja valintoihin, jolloin kyberturvallisuuden priorisointi on epätasapainossa. Täten 

toimintatavan ja diskurssin on oltava sellaista, johon jokainen merkityksellinen toimija voi osallistua. 

(Parenty & Domet 2019, 105-107)  

Kyberturvallisuusprosessin lisäksi älykkäissä kaupungeissa on huomionarvoista, että kyberriskien 

moninaisten lähteiden vuoksi niiden ratkaisemiseen ei riitä ainoastaan yksittäinen ratkaisu. (Pfeiffer 

2015, 18) Teknologian kehittyessä uusiin toimintapolitiikoihin ja ohjenuoriin on jatkuva tarve. Näitä 

valintoja on luotava ja monitoroitava, johon julkisen hallinnon rajalliset resurssit aiheuttavat haasteita 

varsinkin paikallistasolla (Macmanus ym. 2013, 452).  Rajallisten resurssien myötä älykkäiden 

kaupunkien kyberturvallisuuden hallintaa voidaan katsoa riskienhallintana, jossa eri riskejä 
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arvioidaan prosessimaisesti ja pohditaan niiden todennäköisyyttä. Samalla rajallisten resurssien 

määrää annostellaan sen mukaan, kuinka kriittistä toimintoa kulloinkin suojataan ja kuinka 

taloudellisesti tehokasta se on. (Joo & Tan 2018,100) Pelkästään yksittäisten riskien havainnoiminen 

on kuitenkin ongelmallista, sillä riskit saattavat sisältää hajauttamisefektin, jossa eri riskien synergiat 

luovat niistä yhdistettyjä riskejä. Lisäksi kyberriskit perustuvat tiettyjen epävarmojen 

tulevaisuuskuvien koettuihin todennäköisyyksiin, joten niihin liittyy aina epävarmuustekijöitä. 

(Wolke 2017, 1-3) Kyberturvallisuuden toimintaympäristön muuttuvan luonteen vuoksi 

riskienhallinnan haasteena nähdään lisäksi nopeiden ja tehokkaiden vastatoimien luominen, jotta 

ennalta määriteltyihin uhkiin pystytään vastaamaan (Mehmood ym. 2017,22). 

Kyberturvallisuuden ja rajallisten resurssien toimintaympäristössä riskienhallinta nähdään älykkäissä 

kaupungeissa strategisena haasteena, eikä vain teknologisena ongelmana. Jotta siinä voidaan 

onnistua, älykkäillä kaupungeilla on oltava tae siitä, että sille on johdon hyväksyntä. (Pfeiffer 2015, 

20) Johdon kautta kyberturvallisuus voidaan nähdä strategisena ja sosiaalisena asiana, joka läpäisee 

koko organisaation ja tukee organisaation ohjaus- ja suunnittelutoimintaa (Brisson 2019, 7). 

Kyberturvallisuuden suunnittelun näkökulmasta on tärkeää, että organisaatiossa tunnistetaan 

kriittisimmät toiminnot, joita halutaan suojata. Toimintojen tunnistamisen lisäksi organisaation on 

hyödyllistä yhdistää kyberturvallisuuden vaikutukset reaalimaailman toimintaan ja siihen, 

minkälaisia vaikutuksia sen epäonnistumisella voi olla. Kriittisten toimintojen kautta 

kyberturvallisuutta voidaan ajatella teknologisten järjestelmien sijaan muun muassa vaikutuksina 

toimitusketjuun, jolloin kyberturvallisuudesta tulee asia, johon organisaation johto ja jäsenet voivat 

merkityksellisesti osallistua. (Parenty & Domet 2019, 106)  

Toimintatapojen lisäksi sosiaalisiin tekijöihin liittyvät myös muut toimijat, joilla on merkitystä 

kaupungin kyberturvallisuuden toimintaan. Älykkäiden kaupunkien lisäksi kyberturvallisuuden 

viitekehyksessä toimii myös useita muita sidosryhmiä, joilla on erilaisia lähtökohtia sekä 

motivaatioita. Asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden motivaatio on saada toimivia palveluita 

niin, ettei heidän oikeuksiaan loukata. (Li & Liao 2018, 151) Tällöin yksityisyyden ja luottamuksen 

teemat ovat keskiössä, sillä älykkäiden kaupunkien palveluiden käyttäjät haluavat Mehmoodin (ym. 

2017, 22) mukaan varmistuksen heidän anonymiteetistään sekä siitä, että heidän käyttämiin 

palveluihin ei sisälly kyberhaavoittuvuuksia. Yrityksillä voidaan nähdä olevan useita rooleja 

älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa. Näitä rooleja ovat älykkäiden kaupunkien ratkaisujen 

kehittäminen, kyberturvallisuuden tarjoaminen sekä kaupunkien infrastruktuurin sisällä toimiminen. 

(Vitunskaite ym. 2019, 315)  



 50 

Julkisesta verkostojohtamisesta on tullut tapa toteuttaa älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuus 

käytännön tasolla. Verkostojohtamisen lisäksi PPP (public private parntership) -mallia on yleisesti 

käytetty kaupunkien ja kolmansien osapuolien yhteistyössä älykkäiden kaupunkien viitekehyksessä 

(Vitunskaite ym. 2019, 315). PPP-yhteistyöllä tarkoitetaan vaihtoehtoisia 

palveluntuottamisratkaisuja, jossa julkisen sektorin organisaatiot tekevät pitkäaikaisia 

sopimussuhteita yksityisten yritysten kanssa julkisten palveluiden tuottamiseksi. Julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuutta pidetään toisaalta keinona parantaa julkisen puolen taloudellista 

tehokkuutta, mutta se voidaan nähdä myös lainsäädäntöä syrjäyttävänä, voittoa tavoittelevana 

päätöksentekona sekä lisääntyneinä kustannuksina palveluiden käyttäjille. (Newman 2017, 4)  

Älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuusverkostoissa on useita eri toimijoita ja yhteistyöelimiä, 

kuten kolmannen sektorin palveluntarjoajia, paikallisia yrityksiä sekä -yhdistyksiä. Sidosryhmien 

moninaisuus tekee kyberturvallisuuden rakenteesta kompleksisen ja vaikeasti johdettavan. 

(Vitunskaite ym. 2019, 315) Useat toimijat ilmentävät verkostojohtamisen todellisuutta, jossa 

toimitaan epästrukturoidussa toimintaympäristössä (O´Toole & Meier 2011, 264). Verkostomainen 

rakenne saa aikaan sen, että eri sidosryhmillä on omat tavoitteensa verkoston sisällä, mutta sen lisäksi 

myös yhteinen jaettu tavoite. Tällöin verkostomaisen rakenteen tehokkuuden mittaaminen on 

haastavampaa kuin yksittäisissä organisaatioissa, joissa pyritään mittaamaan perinteisellä panoksen 

ja tuloksen välisellä dynamiikalla.  (McGuire & Agranoff 2011, 272).  

 Yritysten rooli kaupunkien kyberturvallisuudessa on merkittävä, sillä yleensä kaupungilla ei ole 

resursseja tai tietoutta toteuttaa sitä itse (Li & Liao 2018, 153). Älykkäät kaupungit pyrkivät 

vastaamaan kaupungistumisen haasteisiin visioimalla teknologista utopiaa yhteistyössä yksityisen 

sektorin kanssa (Joo & Tan 2018, 92). Yrityssektorilla älykästä kaupunkia kuvataan kuitenkin usein 

mullistavana innovaationa, joka saattaa sokeuttaa paikallishallinnot mahdollisilta uhilta (Lugue-

Ayala & Marvin 2015, 2115).  Älykkäiden kaupunkien viitekehyksessä on noussut termi corporate 

smart city, joka viittaa kolmansien osapuolien suureen rooliin julkisia palveluita rakennettaessa. 

(Vitunskaite ym. 2019, 315) Kun kyberturvallisuuden toimintoja ulkoistetaan, sen myötä 

kaupunkilaisten tiedot ovat usein kolmansien osapuolien hallinnoimissa tietovarannoissa, jolloin 

kaupunkilaisten on luotettava siihen, että yritykset käyttävät heidän tietojaan ainoastaan sovittuihin 

käyttötarkoituksiin. Tällöin kolmannen osapuolen kyberriskit liittyvät kiinteästi älykkäiden 

kaupunkien kyberturvallisuuteen. (Mora ym. 2018, 4).   

Julkisessa verkostojohtamisessa on rajoitteita ja haasteita. Agranofin (2007, 52) mukaan valta 

jakautuu verkostoissa organisaation johdon, teknisten asiantuntijoiden sekä julkisen organisaation 
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työntekijöiden kesken. Lisäksi verkostojen sisällä eri organisaatioiden voimasuhteet ovat 

epäsymmetriassa, joka voi johtaa eritasoisiin riippuvuussuhteisiin verkoston sisällä. Tämä voi 

muodostaa erilaisia koalitioita, jolloin verkoston voimasuhteet vääristyvät ja osa toimijoista ovat 

dominoivassa asemassa. Muutokset hallintoelimissä ja verkostojen uudelleenorganisointi voivat 

myös luoda esteitä. Vaikka verkostoissa luotaisiin päteviä ratkaisuja, ne voivat kaatua poliittisiin, 

taloudellisiin tai lainsäädännöllisiin esteisiin. (McGuire & Agranoff 2011, 265-269) Verkostot voivat 

aiheuttaa myös ylimääräisiä transaktiokustannuksia, varsinkin jos kyseessä on suuri organisaatio. 

Näitä kustannuksia syntyy muun muassa verkoston koordinoinnista, kumppanien etsimisestä sekä 

sopimusneuvotteluista. (Graddy & Chen 2006, 536) Kyberturvallisuuden toimintaympäristöä 

monimutkaistaa lisäksi se, että lopullinen vastuu kyberrikkomuksista on kaupungeilla riippumatta 

siitä, mistä se johtuu, joten vastuu ei jakaudu verkoston jäsenten kesken. (Manley 2015, 90) 

Onnistuneen julkisen sektorin sekä kolmansien osapuolen yhteistyön kulmakivinä pidetään korkeaa 

luottamuksen tasoa, selkeää lainsäädäntöä, alhaalta ylöspäin lähtevää rakennetta sekä yhteisön 

osallistumista (Vitunskaite ym. 2019, 325).  

 

4.2 Analyysirunko 

 

Tässä luvussa luodaan teoreettisen viitekehyksen perusteella analyysirunko, jonka perusteella 

tutkielman empiiristä osiota analysoidaan. Analyysirungon yläkategoriat perustuvat älykkäiden 

kaupunkien viitekehykseen ja alakategoriat kyberturvallisuuden viitekehykseen älykkäissä 

kaupungeissa. Kyberturvallisuuden laajuuden vuoksi luotu jaottelu ei kuitenkaan erottele täysin näitä 

kategorioita, vaan kategoriat linkittyvät toisiinsa. Kyberturvallisuus linkittyy kattavasti moneen eri 

kaupunkiorganisaation toimintoon ja siihen liittyy useita toimijoita, jotka vaikuttavat toisiinsa, joten 

eri kategoriat eivät toimi ainoastaan yksittäisinä kokonaisuuksina. Jaottelun tarkoituksena on rakentaa 

mallinnus tutkittavan kohteen teoriasta, joka pyrkii kuvaamaan teoreettista viitekehystä niin, että se 

on selkeä ja kytkee yhteen ilmiön eri ulottuvuudet. Jaottelun alakäsitteiden tarkoituksena on 

tarkemmin kategorisoida aineistoa. Analyysirunko on tehty sillä perusteella, että se kuvaa vallitsevaa 

ilmiötä mahdollisimman kattavasti, jolloin se toimii tiivistettynä selityksenä vallitsevasta ilmiöstä.  

Institutionaalisissa tekijöissä lainsäädännön ja valtion roolissa korostuu teorian perusteella 

lainsäädännön ajanmukaisuus, valtiohallinnon ymmärrys älykkäiden kaupunkien realiteeteista sekä 

byrokratian ylläpitäminen osana reunaehtojen asettamista. Kaupunkiorganisaatiossa korostuu 

kaupungin kyky nähdä kyberturvallisuus asiana, joka läpäisee koko organisaation. Lisäksi 

teknologian ymmärrys korostuu kaupunkiorganisaation toiminnassa. Kaupunkiorganisaation rooli 
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verkoston jäsenenä tarkoittaa oman roolin ja muiden toimijoiden roolien ja vastuiden määrittelemistä 

niin, että kontrolli pysyy kaupungin käsissä. Kokonaisuutena institutionaaliset tekijät perustuvat 

kaupunkiorganisaation johtamiseen sekä valtiohallinnon asettamiin reunaehtoihin. 

Teknologiatekijät pohjautuvat organisaation sisäiseen teknologiseen osaamiseen ja ymmärrykseen. 

Kyberhygienia määrittyy organisaatioiden jäsenten kykynä käyttää teknologiaa oikein ja turvallisesti 

sekä organisaation kykynä kouluttaa jäseniä teknologian käytössä. Teknologinen kompetenssi viittaa 

älykkäiden kaupunkien kykyyn tehdä oikeita päätöksiä teknologisissa valinnoissa ja maksimoida 

teknologian käytettävyys. Tämä tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä 

kannattaa ulkoistaa. Tällöin kompetenssin keskiössä on kyky määritellä, mitä voidaan ulkoistaa, 

miten sen tekninen toteutus toimii ja paljonko siitä halutaan maksaa. Teknologiset standardit 

ilmentävät älykkäissä kaupungeissa kyvykkyyttä määritellä oikeat tavat saada varmistus siitä, että 

kyberturvallisuuspalvelu on turvallinen ja noudattaa organisaation omia tai lainsäädännöllisiä 

vaatimuksia.  

Sosiaalisissa tekijöissä korostuvat älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa erilaiset verkostot ja 

roolit verkostojen sisällä sekä toimintatavat, joilla kyberturvallisuutta toteutetaan. Yritysten roolissa 

painottuu juuri kaupunkiorganisaation sille antama merkitys ja ymmärrys yhteisistä pelisäännöistä. 

Itse verkostoissa korostuu verkoston jäsenten kyky toimia yhdessä niin, että lopputuloksena ovat 

parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka edesauttavat kaupungin toimintaa. Verkostoissa painottuu myös 

yritysten ja kaupunkiorganisaation välinen dynamiikka toisaalta siten, että yritykset eivät täysin 

määrittele kyberturvallisuutta ja toisaalta siten, ettei kaupunkiorganisaatio tukahduta yrityksissä 

tapahtuvaa innovaatiotoimintaa. Riskienhallinta määrittyy analyysirungossa toimintatapana, jossa 

luodaan strategian avulla ajantasaista riskikartoitusta, joka perustuu tilannekuvaan ja sen perusteella 

tehtyihin toimenpiteisiin. Alla olevassa taulukossa yhdistetään tämän pro gradu -tutkielman 

teoreettinen viitekehys, joka yhdistää älykkäiden kaupunkien kategoriat yhdeksi kokonaisuudeksi. 
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Institutionaaliset tekijät Teknologiatekijät Sosiaaliset tekijät 

1.1 Lainsäädäntö ja valtion rooli 
 

Byrokratian ylläpito 

 

Lainsäädännön ajantasaisuus 

 

Keskittäminen ja hajauttaminen 

tasapainossa 

 

1.2 Kaupunkiorganisaatio 

 

Teknologian ymmärtäminen ja 

resurssien allokointi tasapainossa 

 

Osana yleistä hallintomallia 

 

Jatkuvan kehittämisen kohde 

 

1.3 Kaupunki osana verkostoja 

 

Verkoston kontrolli  

 

Eri sidosryhmät huomioitu 

 

Kyky määritellä tarve 

ulkoistustoimintaan 

 

2.1 Kyberhygienia 

 

Jaettu ymmärrys 

kyberriskeistä 

 

Tietämys tietolähteistä 

 

Kyberosaamisen jatkuva 

kehittäminen 

 

2.2 Teknologinen 

kompetenssi 

 

Ymmärrys teknologian 

mahdollisuuksista 

 

Riittävä teknologinen 

tietämys organisaation sisällä 

 

Tehokas resurssien määrittely 

ja allokointi 

 

2.3 Teknologiset standardit 

 

Kaupunki standardien 

määrittäjänä 

 

Tietämys standardeista 

 

Turvallisuuden 

vähimmäisvaatimusten 

asettaminen standardien 

avulla 

 

3.1 Yritysten rooli 

 

Julkisen sektorin määrittelemä 

rooli 

 

Pelisääntöjen 

ymmärrys 

 

Osana kaupungin innovaatio- 

toimintaa 

 

3.2 Verkostojen merkitys 

 

Yhteinen jaettu tavoite 

 

Mahdollistaa älykkäiden 

kaupunkien toiminnan 

 

Kumppanuus 

 

3.3 Riskienhallinta 

toimintatapana 

 

Monipuoliset kyberratkaisut 

 

Strateginen haaste, jolle johdon 

hyväksyntä 

 

Riskien ymmärtäminen 

 

Taulukko 4. Tutkielman analyysirunko 
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5 SUOMALAISTEN ÄLYKKÄIDEN KAUPUNKIEN KYBERTURVALLISUUS 

INSTITUTIONAALISTEN-, TEKNOLOGISTEN- JA SOSIAALISTEN TEKIJÖIDEN 

NÄKÖKULMASTA 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman empiirisessä osassa tarkastellaan suomalaisia älykkäitä kaupunkeja 

tehtyjen asiantuntijahaastattelujen perusteella. Haastattelujen perustana on ollut teorian perusteella 

luotu älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden analyysirunko, jonka pohjalta annettuja vastauksia 

analysoidaan ja kategorisoidaan. Älykkäiden kaupunkien viitekehys jakoi tarkastelun 

institutionaalisiin-, teknologisiin- sekä sosiaalisiin tekijöihin. Näitä kolmea kehystä tarkastellessa 

kyberturvallisuuden näkökulmasta, kolmijako laajeni alakategorioihin. Institutionaalisten tekijöiden 

alla olevat kategoriat ovat lainsäädäntö ja valtion rooli, kaupunkiorganisaation toiminta sekä 

kaupunki osana verkostoja. Teknologiatekijöihin kuuluvat kyberhygienia, teknologinen kompetenssi 

sekä teknologiset standardit. Sosiaalisiin tekijöihin kuuluvat yritysten rooli verkostojen jäsenenä, 

verkostojen merkitys älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudelle sekä riskienhallinta 

toimintatapana. 

Tämä kappale perustuu asiantuntijahaastatteluille, jotka suoritettiin huhti-toukokuussa 2019. Vaikka 

tutkielmaa varten haastateltiin useita asiantuntijoita eri kaupunkiorganisaatioita, vastauksia 

tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena anonymiteetin sekä yleiskuvan saamiseksi älykkäiden 

kaupunkien kyberturvallisuuden todellisuudesta, joten haastateltuja ei olla numeroitu tai kategorisoitu 

kaupungin koon mukaan. Anonymiteetin säilyttämiseksi kaupunkeihin viittaavat sanat on poistettu 

vastauksista, mutta muuten vastaukset ovat litteroitu sanatarkasti. Vastaukset on jaoteltu 

haastateltavan roolin mukaan joko strategisiin (S) tai operatiivisiin (O). Strategiset haastateltavat 

toimivat kaupunkiorganisaatiossa laajemmassa roolissa, kuin pelkästään tietohallinnossa, joten he 

edustavat laajempaa näkökulmaa koko kaupungin näkökulmasta. Operatiiviset haastateltavat 

toimivat kaupunkiorganisaation tietohallinnossa ja työskentelevät kyberturvallisten teknologioiden 

parissa. Osassa vastauksista puhutaan tietoturvallisuudesta kyberturvallisuuden sijasta, mutta kuten 

teoreettisessa viitekehyksessä, tietoturvallisuus nähdään osana kyberturvallisuutta, joten 

analyysiosiossa niitä käsitellään toistensa synonyymeinä. Lisäksi kaupunkeja ja kuntia käytetään 

toistensa synonyymeinä. 
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5.1 Institutionaaliset tekijät  

 

Institutionaaliset tekijät ilmenevät älykkäiden toiminnassa monipuolisesti, sillä julkisen hallinnon 

rooli muokkaa kyberturvallisuuden reunaehtoja ja kaupungin toimintaa. Toisaalta se asettaa 

valtiohallinnon kautta kyberturvallisuuden järjestämisen reunaehdot, mutta se ilmenee eri johtamisen 

muotoina julkisen puolen viitekehyksessä. Älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden haasteet 

ilmenevät valtiohallinnon kautta myös kaupunkiorganisaatioissa juuri johtamisen näkökulmasta. 

Älykkäät kaupungit toimivat lisäksi erilaisissa yhteistyömuodoissa ulkoisten palvelutarjoajien 

kanssa. Palveluiden ulkoistaminen ilmenee kaupungeissa sidosryhmien määrän lisääntymisenä, joka 

luo erilaisia verkostoja ja yhteistyömuotoja. Lisäksi kaupungeissa ilmenee myös muunlaisia 

verkostoja kaupungin sisällä sekä eri julkisten toimijoiden kanssa. 

 

5.1.1 Lainsäädäntö ja valtion rooli 

 

Suomalaisille kunnille ja kaupungeille ei olla haastattelujen hetkellä asetettu kyberturvallisuuden 

minimitasoa valtiohallinnon kautta, mutta kyberturvallisuuden lainsäädännöllinen perusta tuli 

paikallishallintoon vuoden 2020 alusta. Aiempi lainsäädännön puute näkyy myös älykkäiden 

kaupunkien vastauksissa. Lainsäädännön puute aiheuttaa kaupungeille haasteita, sillä yleisesti 

kaupunkien toiminta perustuu pitkälti lainsäädäntöön, jolloin kyberturvallisuuden kehittäminen 

voidaan nähdä ylimääräisenä työnä. Nykyinen toimintaympäristö koetaan älykkäissä kaupungeissa 

sellaisena, jossa johtajuuden puuttuminen valtiotasolla vaikuttaa negatiivisesti myös kaupunkeihin. 

Kaupungit kokevat, että kyberturvallisuuden merkitystä on haastavaa legitimoida nykyisessä 

toimintaympäristössä ja että toimintaympäristön muutos pitäisi tehdä valtiohallinnon kautta. Täten 

kyberturvallisuuden lainsäädäntöä ei koeta ajantasaiseksi älykkäissä kaupungeissa, vaan lainsäädäntö 

tulee teknologista kehitystä viiveellä perässä. 

 

(S)” Se on juuri tavallaan se märkä uni, että olisi tavallaan kansallisen tason tällainen tavoitteen 

asettaminen. Että puhuttaisiin kansallisesta turvallisuudesta kyberturvallisuuden näkökulmasta. Jos 

tämä olisi johdettu asia, niin aika helposti se johtaisi myös siihen, että ne tekijät, joilla on iso rooli, 

kuten esimerkiksi julkinen sektori ja kaupungit, niin niille sitten tulisi vaatimuksia paljon paljon 

oikeammin, miten se on tällä hetkellä. Sitähän ei ole oikein missään laissa määritelty sitä 

kyberturvallisuutta. Kaupungit kuitenkin pitkälti noudattavat lainsäädäntöä, niin kyberturvallisuus 

nähdään ylimääräisenä työnä aika herkästi, eikä ymmärretä sen vaikutusta siihen kaupungin 

ydintekemiseen. Kyllä se mielestäni pitäisi vierittää sieltä valtiohallinnon kautta.” 



 56 

 

Lisäksi valtion rooli erilaisten toimintapolitiikkojen asettajana nähdään painottuvan valtiohallintoon, 

muttei paikallishallintoon, joka on toimintaympäristöltään erilainen. Tällöin älykkäissä kaupungeissa 

koetaan, että valtiohallinnossa ei oteta huomioon tarpeeksi kaupunkien erityispiirteitä ja 

moninaisuutta. Vastausten perusteella nykyisen valtiohallinnon määritelmät kyberturvallisuudelle 

eivät kuvaa sitä todellisuutta, jossa älykkäät kaupungit tällä hetkellä toimivat. Täten ongelmana on 

se, että kyberturvallisuuden reunaehtoja kehitetään valtion tasolla, eikä kaupungeissa, jossa 

käytännön toiminta usein tapahtuu. Kaupungeissa ilmenee kuitenkin tarve valtiohallinnon tason 

asettamiselle, jolloin kyberturvallisuuden aseman koettaisiin vahvistuvan myös älykkäissä 

kaupungeissa. Kyberturvallisuuden yleinen hahmottelu on keskitetty valtiohallinnon tasolle ja 

kaupungit kokevat, että heidät pitäisi ottaa enemmän huomioon hajauttamalla näkökulmia.  

 

O: ”Valtiohallinto katsoo ehkä kuitenkin aika paljon sellaisella virastonäkökulmalla vielä, mikä ei 

taas kuntakenttään täysin istu. Valtiohallinnossa pitäisi olla enemmän heterogeenisempää. Kunnat 

ovat kuitenkin tällaisia modulaarisia ameboja, niin se ei ole niin helppo ympäristö.” 

 

O: ”Olen pyrkinyt myös valtiota näkemään sen, että pitää myös kunnille suunnata tätä hommaa.”  

 

Vaikka kyberturvallisuuden johtaminen on keskitetty valtion tasolle, kyberturvallisuuden johtaminen 

Suomen valtiohallinnon sisällä nähdään älykkäissä kaupungeissa liian hajautettuna, jolloin vastuuta 

ei olla määritelty yksittäiselle toimijalle. Julkisten toimijoiden hajanaisuus koetaan kaupungeissa 

siten, että sen kehittäminen ei juurikaan edisty, sillä lainsäädännön lisäksi kyberturvallisuuden 

kontrolli ei ilmennä perinteistä byrokraattista rakennetta ja hierarkkista päätöksentekoa. Liiallinen 

hajautuminen johtuu liian vähäisestä lainsäädännöllisestä perustasta, joka näkyy myös erilaisina 

intresseinä ministeriöiden välillä. Tämä ilmenee johtamattomuutena valtiohallinnossa, joka heijastuu 

myös älykkäisiin kaupunkeihin. Vastauksista ilmenee tahtotila tarkemmin määritellylle johtajuudelle 

kyberturvallisuuden viitekehyksessä, joka tullaan ainakin osittain paikkaamaan uuden 

kyberturvallisuusjohtajan viran myötä.  

 

S: ”Suomen haaste kyberturvallisuudessa on se, että sitä ei olla vastuutettu millekään yksittäiselle 

ministeriölle, joka johtaa tilanteeseen, jossa kukaan ei oikeastaan edistä asiaa aktiivisesti. Kyllähän 

Trafilla on omat tavoitteensa kyberturvallisuuteen liittyen. Mutta voi kun niillä ei ole rahaa. 

Valtiovarainministeriöllä on tiettyjä tavoitteita, siellä on Vahtia ja muuta, mutta heillä ei sitten taas 

ole sitä toimialatuntemusta. Sitten on olemassa puolustusministeriö, jolla on vahva intressi asian 
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suhteen, mutta heillä ei ole niinkään esimerkiksi yksityisen sektorin tai julkisen sektorin toimintaan 

vaikuttavuutta. Työ- ja elinkeinoministeriö on vielä neljäs ministeriö, jolla on elinkeinon ja 

elinvoimaisuuden intressejä. He eivät taas ole oikein uskaltaneet oikein sanoa mitään 

kyberturvallisuuteen liittyen, sillä on jo kolme muuta ministeriötä. Kun ei johdeta, niin sitten sitä ei 

johdeta.” 

 

Uusi tiedonhallintalaki tuli voimaan vuoden 2020 alusta ja se velvoittaa myös kuntia asettamalla 

minimitason kuntien kyberturvallisuudelle. Älykkäät kaupungit kokevat uuden lainsäädännön 

pääosin positiivisena, mutta toisaalta se velvoittaa kaupungit muuttamaan vanhoja toimintatapojaan, 

sillä kaupunkien kyberturvallisuuden taso on aiemmin perustunut kaupunkien omaan harkintaan ja 

valittuihin määritelmiin. Kaupunkien tapauksessa koetaan, että paikallishallinnon laaja 

ammattiryhmien kirjo asettaa uudenlaisia haasteita kyberturvallisuuteen. 

 

O: ”Nythän on hyväksytty uusi tiedonhallintalaki, joka tulee tällä tietoa voimaan vuoden 2020 alussa. 

Tämä uusi laki tuo kunnillekin sitten tällaisen minimitason, joka taas meillä asettaa aika paljon 

haasteita, että pystytään toteuttamaan se jokaisella toimialalla. Meillä on täällä normaalissa 

toimistotyössä helppoa, mutta meillä on kaikenlaista ammattiryhmää, jossa se voi aiheuttaa vähän 

haasteita.” 

 

Lainsäädännön merkityksestä kertoo se, että uuden tietosuoja-asetuksen myötä kaupunkien fokus on 

siirtynyt kyberturvallisuudesta tietosuojaan ja lainmukaisuuteen sen saralla. Tämä on kaupunkien 

mukaan vienyt resursseja juuri kyberturvallisuudelta, johon ei ole aiemmin ollut lainsäädäntöä. 

Uuden lainsäädännön myötä kyberturvallisuus nähdään kuitenkin aiempaa tärkeämpänä ja 

ajankohtaisena, sillä siitä tulee velvoittava osa kaupungin toimintaa, jolloin siihen voidaan resursoida 

enemmän. Täten lainsäädäntö nähdään legitimoivana asiana kaupungin toiminnassa, joka ohjaa 

toiminnan resursointia. 

 

O: ”Tietoturva on ehkä se kaikkein akuutein asia kaupungin näkökulmasta. Tietosuoja-asetus ja 

lainsäädännön mukaan toimiminen. Viime aikoina se on ollut ehkä tärkeämpää kuin 

kyberturvallisuus, joka on vähän nyt ollut hiljaiselossa hetken aikaa.” 

 

O: ”Nyt on ollut tietosuoja aika korkealla tapetilla. Me olemme nyt saaneet tietosuojahenkilöt. Nyt 

meillä on tietoturva seuraavana.” 
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Toisaalta aiempi lainsäädännön puute on mahdollistanut tähän asti kyberturvallisuuden järjestämisen 

vapaammin ja autonomisemmin. Kaupungit ovat itsenäisesti voineet määrittää omat tarpeensa ilman 

tarkkoja reunaehtoja, sillä haastattelujen aikana valtiohallinnon asettamat tasot ja määritelmät eivät 

ole velvoittaneet kaupunkeja toimimaan tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Tällöin kaupungit ovat 

voineet itse asettaa oman kyberturvallisuuden tasonsa, joka on jossain tapauksissa helpottanut 

palveluiden hankkimista. Kyberturvallisuuden tason määrittäminen yleisen viitekehyksen 

puuttumisen myötä on koettu kuitenkin haastavaksi älykkäissä kaupungeissa.  

 

O: ”Tällä lähetään sitä lakisääteistä eli tietohallintolain mukaista tasoa suorittamaan. Mutta se on 

se ongelma kuntakentässä, kun ei ole selvää tasoa, jolloin se riippuu kunnasta, että mitä se 

vaatimustaso on. Olemme käyttäneet noita julkisia ja yleisiä viitekehyksiä meidän tason 

määrittämiseen. Mutta me ei haluta mennä siihen, että oltaisiin esimerkiksi Vahti-tasoinen, koska se 

taas saattaa karkottaa meiltä joitain palveluntuottajia. On parempi olla enemmän vaihtoehtoja 

vaikka teknologialle.” 

 

5.1.2 Kaupunkiorganisaatio 

 

Kyberturvallisuus on käsitteenä ja terminä melko uusi, mikä saattaa vastausten perusteella herättää 

erilaisia reaktioita kaupunkiorganisaation sisällä. Tällöin kaupunkien haasteena on saada se osaksi 

älykkään kaupungin toimintaa siten, että se saadaan osaksi jokapäiväistä arkea. Älykkäissä 

kaupungeissa on lähdetty liikkeelle siitä, että kyberturvallisuudesta on puhuttu erilaisilla termeillä ja 

mahdollisimman yksinkertaisesti, jolloin se istuu saumattomammin läpi organisaation osaksi yleistä 

hallintomallia ja ajattelua. Lisäksi älykkäät kaupungit kokevat, että kyberturvallisuudesta kannattaa 

puhua ennemmin positiivisena ja mahdollistavana asiana, kuin erilaisten kyberriskien ja uhkakuvien 

kautta. 

 

O: ”Ongelma on mielestäni tieto- ja kyberturvagenressä se, että se on vähän hyhmäinen käsite, mikä 

on vähän niin, että monelle tulee torjunta. Me yritetään vähän positiivisilla keinoilla lähteä tuomaan 

sitä, mikä on se ilmiö. Tavallaan tuotaisiin osaksi arkea.” 

 

Johtaminen näkyy haasteena myös älykkäiden kaupunkien sisällä. Haaste ilmenee 

kaupunkiorganisaation rakenteessa, jossa kyberturvallisuuden yleiset raamit tehdään tietohallinnossa 

ja lopulliset päätökset kaupungin eri toimialoilla. Älykkäät kaupungit kokevat, että johtamisen 

haasteena ilmenee kyberturvallisuuden toimintaympäristön kompleksisuudesta johtuva 
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tietämättömyys. Tällöin nähdään, että päätöksentekijät eivät ole täysin tietoisia siitä, mitä johdetaan. 

Vastauksien mukaan älykkäissä kaupungeissa kyberturvallisuutta ei ole täysin implementoitu 

organisaation läpi johdolle tai eri toimialoille. Tämä koetaan vaikeuttavan tämänhetkistä 

kyberturvallisuuden johtamista. Kaupungeissa toivotaan, että kyberturvallisuuden tietoisuutta 

lisättäisiin tavalla, jolloin päätöksenteon tasolla valinnat perustuisivat tietoon. Yleisesti älykkäissä 

kaupungeissa koetaan, että päätöksenteon tasolla teknologisen osaamisen ja resurssien allokoinnin 

välillä on kuilu, jonka aiheuttaa relevantin tiedon puuttuminen päätöksenteosta. 

 

O: ”Pyrimme tällä hetkellä tekemään keskitettyjä raameja. Toki toimialat tekevät itse ne päätökset. 

Mielestäni johtamisessa näyttäytyy se, että mikä on kyberturvallisuuden ongelma ollut jo pitkään, 

että johtajat eivät tiedä sitä, mitä ne johtavat. Vastataan jostakin, muttei tiedetä, mistä vastataan. 

Silloin se johtaminen on aika hankalaa. Tavallaan jos päästäisiin sille tasolle, jossa joudutaan 

tekemään päätöksiä, niin se olisi tietoon perustuva enemmänkin.” 

 

Älykkäiden kaupunkien johtamisen haasteet ilmenevät lisäksi kyberturvallisuuden erityislaatuisen 

luonteen perusteella. Vastausten mukaan älykkäissä kaupungeissa on tietohallinnon osalta 

ymmärretty, että kyberturvallisuus perustuu riskeihin, jolloin se rakentuu eri tavalla kuin perinteisesti 

johdettavat asiat. Kuitenkin kaupungeissa koetaan, että riskien johtamisen tärkeyttä ei olla koko 

organisaation tasolla ymmärretty. Tällöin sitä on haastavampi nähdä johdettavana asiana älykkään 

kaupungin toiminnassa, jolloin koetaan, että kyberturvallisuus ei ole saanut kaupungin sisällä 

samanlaista asemaa kuin perinteisesti johdettavat toimialat tai projektit osana yleistä hallintomallia. 

Täten johtajuuden haasteet kaupunkiorganisaation sisällä ilmenevät johtamattomuutena. 

 

S: ”Johtamattomuus on edelleen aika iso ongelma. Ei ymmärretä sitä, että ihan yhtä lailla kuin 

liiketoimintaa pitää johtaa, niin liiketoiminnan ja kyberturvallisuuden riskejä pitää johtaa. 

Kyberturvallisuus on samalla tavalla kuin esimerkiksi tietohallinto niin johdettava asia.” 

 

Älykkäissä kaupungeissa on havaittu johtamattomuuden ongelmat ja siihen pyritään hakemaan 

ratkaisua tiedon lisäämisen kautta. Tämä vaatii vastausten perusteella kuitenkin sitä, että 

kyberturvallisuuden toimintaympäristö ymmärretään ja samalla tiedetään, mihin osa-alueisiin pitää 

panostaa. Tietämys kyberturvallisuuden toimintaympäristöstä nähdään tärkeänä, sillä se lisää 

ymmärrystä tehtyjen ratkaisujen takana koko kaupungin tasolla ja samalla tuo ilmi 

kyberturvallisuuden hyötyjä organisaatiolle. Kyberturvallisuuden yleisen tietoisuuden lisääminen 
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vaatii vastausten mukaan resurssien lisäämistä. Älykkäissä kaupungeissa koetaan, että ymmärryksen 

kautta kyberturvallisuus nähdään johdettavana ja tavoittelemisen arvoisena asiana.  

 

O: ”Kyllä meillä se tällä hetkellä näkyy hyvin, että kyllä me ollaan nyt resursoimassa merkittävästi 

siihen. Olemme pystyneet lähtemään siihen johtamaan tätäkin tiedolla, että meillä on jotain 

referenssiä. Tietoa siitä, miksi me tehdään joitain ratkaisuja.” 

 

Älykkäissä kaupungeissa koetaan, että kyberturvallisuuden toimintaympäristön ymmärtäminen 

helpottaa päätöksentekoa, jolloin itse päätöksentekoprosessi nopeutuu. Tällöin johtajuus ilmenee 

optimaalisessa tapauksessa selkeinä ratkaisuina ja panostuksina kyberturvallisuuden eri osa-alueilla. 

Tämä vaatii kuitenkin ajantasaista tietämystä sekä vastuunottoa kyberturvallisuuden 

toimintaympäristöstä. 

 

O: ”Jos johtaja pystyy tunnistamaan, että tuohon kannattaa satsata ja tuohon ei kannata satsata, niin 

mitä sen enempää käyttämään energiaa hiplaamiseen.” 

 

Kyberturvallisuuden implementoinnin haasteena nähdään älykkäissä kaupungeissa tehtyjen 

toimenpiteiden erityislaatuinen luonne. Kuten mainittua, kyberturvallisuuden yhtenä tärkeimmistä 

tehtävistä on varmistaa tarvittavan tiedon saatavuus. Kuitenkin käytännössä tämä ilmenee älykkäissä 

kaupungeissa usein asioiden monimutkaistamisena, joka voi vaikeuttaa kaupunkiorganisaation 

työnteon prosesseja. Toisaalta tiedon saatavuus koetaan älykkäissä kaupungeissa tärkeäksi, jolloin 

kyberturvallisuuden implementointi aiheuttaa konfliktiristiriidan kaupunkien sisällä. Koska tiedon 

saatavuus nähdään vastausten perusteella prioriteettina, älykkään kaupungin kyberturvallisuuden 

haasteena on legitimoida itsensä kaupunkiorganisaation sisällä siten, että sitä ei nähdä ainoastaan 

prosesseja hidastavana toimenpiteenä, vaan ymmärretään sen merkitys kriittisen informaation 

saatavuuden näkökulmasta. Samalla on luotava ymmärrystä siitä, että kyberturvallisuudessa on 

siirryttävä ongelman ratkaisemisesta ongelman hallintaan, jolloin se on välttämättömänä osana 

kaupungin jokapäiväistä toimintaa. 

 

S: ”Kyberturvallisuuden implementaatio on haastavaa, koska tavallaan rakennetaan 

turvallisuusmekanismeja, jotka vaikeuttavat järjestelmien käytettävyyttä. Kuitenkin pitäisi taata, että 

tieto ja palvelut ovat saatavilla edelleen. Siinä samassa, kun rakennat sitä turvallisuusmekanismia. 

Se on tavallaan vähän sellainen dilemma, joka on tässä kyberturvallisuuden piirissä, että kyllähän 
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me monimutkaistetaan asioita, mutta samalla pitäisi miettiä sitä saatavuuden näkökulmaa, että tietoa 

kuitenkin tarvitaan, niin sen pitää olla saatavilla.” 

 

5.1.3 Kaupungin rooli osana verkostoja 

 

Älykkäissä kaupungeissa kaupunki nähdään lisäksi osana kyberturvallisuuden verkostoa, joka 

koostuu kaupungin lisäksi ulkoisista palveluntarjoajista. Kaupungit kokevat, että suuri osa 

kyberturvallisuuden operatiivisista tehtävistä voidaan ulkoistaa ulkoisille palveluntarjoajille. Täten 

kaupungeissa on tehty päätös siitä, että kyberturvallisuuden tehtäviä voidaan yleensäkin ulkoistaa. 

Kuitenkin vastuu koetaan asiana, joka pysyy kaupungilla. Älykkäiden kaupunkien 

kyberturvallisuuden toimenpiteiden ulkoistaminen ilmenee tarjouspyynnöissä, joissa asetetaan 

edellytykset palvelun tuottajille. Tällöin kaupungin roolina on tarpeen määrittäminen 

kyberturvallisuuden viitekehyksessä. Yleisesti, älykkäät kaupungit kokevat olevansa 

kyberturvallisuusverkoston koordinaattoreita, jossa he tekevät aloitteen ulkoistustoiminnasta, joka 

perustuu julkisten intressien palveluun parhaalla mahdollisella tavalla. 

 

O: ”Esimerkiksi juuri tämä tekninen tieto, joka on jo pitkälti ulkoistettu, niin se on mahdollista. Se 

vastuu on sellainen, mitä ei oikein voida ulkoistaa. Vakuutuksiakin voidaan ottaa, mutta ei se auta.” 

 

S: ”No siis toimenpiteitä voi, mutta vastuuta ei tietystikään. Me aina vastataan, mutta kyllähän mekin 

ollaan ulkoistettu valtava määrä. Edellytetään palveluntarjoajilta, että se palvelu tuottaa tällaisia ja 

tällaisia ratkaisuja. Vastuu on aina aika jakamaton.” 

 

Vastuun myötä älykkäät kaupungit näkevät, että vaatimusten asettaminen ulkoisille 

palveluntarjoajille on tärkeää palveluita ulkoistaessa. Tämä perustuu siihen, että kaupungilla ei ole 

virallista hierarkkista kontrollia verkoston muista jäsenistä. Vaatimuksia asettamalla kaupungit saavat 

takeita siitä, että palvelu tuotetaan turvallisesti niin, ettei kaupunkiorganisaatio vaaranna omia 

toimintojaan ja palvelun laatu ei kärsi. Älykkäät kaupungit täten edellyttävät ulkoisilta 

palveluntarjoajilta kyberturvallista toimintaa, jolloin tarjouspyyntö on tietoisen suunnittelun pohjalta 

rakennettu niin, että palveluntarjoajat sitoutuvat kaupungin vaatimuksiin. Tällöin ulkoisten 

palveluntarjoajien roolia pyritään karsimaan jo etukäteen määrittelemällä palvelun halutut 

vaikutukset. Täten verkostomaiset rakenteet eivät tarkoita perinteisen byrokratian poistumista, vaan 

operationaalisen toiminnan ulkoistamista toiselle organisaatiolle kaupungin asettamissa rajoissa. 
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Kuten muussakin toiminnassa, rajalliset resurssit vähentävät älykkään kaupungin mahdollisia 

vaihtoehtoja verkoston toiminnassa.  

 

O: ”Eli kun ajatellaan kehittämishankkeita, niin me asetetaan vaatimuksia sinne rakennuttajille ja 

niille toimijoille, että he toimivat kyberturvallisesti.” 

 

S: ”Tämähän menee sillä tavalla, että jos ajattelee ulkoisia palveluntarjoajia, niin me määritellään, 

mitä heidän pitää pystyä tekemään. Se menee siinä tarjouspyynnön ja muiden mukana. Mihin asioihin 

heidän pitää sitoutua ja sen pohjalta he tekevät tarjouksia. Jos me tarvitsemme tietoturvaa lisää, niin 

silloin se yleensä tarkoittaa sitä, että pitää maksaa lisää.” 

 

Kaupungin roolin ja johtajuuden muuttumista osaksi verkostomaista rakennetta voidaan älykkäissä 

kaupungeissa perustella sillä, että kaupungilla on myös muita intressejä kuin itse palvelun 

tuottaminen. Kaupungin on samalla varmistettava, että kaupunkiorganisaatio ja kaupungin asukkaat 

voivat toimia turvallisessa ympäristössä ja elää rauhassa. Älykkäissä kaupungeissa on ymmärretty 

sidosryhmien oikeus olettaa, että heidän tietojaan käytetään kyberturvallisesti.  Tällöin kaupungin 

roolina on myös kokonaiskuvan havainnointi ja ymmärtäminen. Täten älykkäät kaupungit pyrkivät 

näkemään myös kyberturvallisen ympäristön yhteiskunnallisen merkityksen, jonka julkinen sektori 

asettaa, jolloin palvelun tuottaminen nähdään osana suurempaa kokonaisuutta. Lisäksi kaupungeissa 

on ymmärretty, että kyberturvallisuuden operatiivisen toteutuksen kokonaisuus on sellainen, johon 

tarvitaan apua ulkopuolisilta toimijoilta.  

 

S: ”Mehän joudutaan kaupunkina keskittymään ostajan rooliin, koska me tehdään asuinalueita. 

Halutaan pitää meidän asukkaat tyytyväisenä ja turvassa, että on referenssiä siitä, että kaupungissa 

on hyvä asua.” 

 

Älykkään kaupungin rooliksi koetaan myös merkityksellisten käsitteiden määrittely, joka osaltaan 

lisää myös kaupungin roolia kyberturvallisuuden verkostossa. Tällöin kaupungit saavat itse 

määritellä, minkälaista palvelua he haluavat ja lisäksi sanoa, mitä palvelut tarkoittavat. Ulkoiset 

palveluntarjoajat joutuvat tällöin toimimaan ennakolta rajatussa ympäristössä. Käsitteiden avulla 

älykkäät kaupungit voivat saada takeita siitä, että verkoston jäsenet puhuvat samoista asioista, kun 

puhutaan muun muassa asioiden internetin tapaisista ilmiöistä. 
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O: ”Mutta sitten kun tehdään sitä hanketta jonkun organisaation kanssa, niin se ostetaan se 

kehittämistyö joltain kaupalliselta organisaatiolta. Se meidän muistutus on se, että olettehan ottaneet 

huomioon esimerkiksi IOT-laitteiden tietoturvan. Meidän materiaaleista saa selville, että mitä se IOT 

ylipäätään tarkoittaa.” 

 

Älykkäät kaupungit näkevät, että he voivat toimittajayhteistyön kautta pyrkiä vaikuttamaan 

kyberturvallisuuteen myös yleisesti muun muassa lisäämällä tietoisuutta yleisellä tasolla. Älykkäät 

kaupungit kokevat, että he voivat kaupunkiorganisaationa tuoda kyberturvallisuutta esille yhä 

enemmän yleiseen tietoisuuteen erilaisten hankkeiden ja kumppanuussuhteiden kautta. Perinteisen 

toimittajayhteistyön lisäksi kaupungit kokevat, että toimintaympäristö on muuttumassa siihen 

suuntaan, että myös kaupunkilaisten rooli on nousemassa osaksi kyberturvallisuuden viitekehystä. 

 

S: ”Meillä on kaupungin sisällä tunnistettuja toimintoja, jotka jollain tavalla liittyvät 

kyberturvallisuuteen. Kaupunkihan tekee yhteistyötä yritysten kanssa, ja teemme myös ekosysteemi 

ja arvoverkkotyötä. Eli toimimme tällaisessa PPP-ympäristössä (public private partnership), 

nykyään on jopa 4 P:tä (people). Me fasilitoidaan aika paljon työtä sitten yritysten kanssa. Pyritään 

sen kautta vaikuttamaan kyberturvallisuuteen yleisesti ja erilaisten hankkeiden kautta.” 

 

Vastausten perusteella ilmeni, että älykkäät kaupungit ovat osana myös muunlaisia 

kyberturvallisuuden verkostoja, kuin pelkästään ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Kaupungit ovat 

muun muassa osana valtiohallinnon luomia verkostoja, alueellisia kaupunkien välisiä verkostoja sekä 

suurimpien kaupunkien välisiä verkostoja. Lisäksi vastausten mukaan kaupunkien sisällä on pyritty 

luomaan kyberturvallisuuden verkostoja laajemman näkökulman saamiseksi. Kaupunkien sisäiset 

verkostot koetaan kuitenkin haastavaksi joko aika- tai resurssivajeen myötä. Tällöin 

asiakasnäkökulman ja käytännön toiminnan ymmärtäminen koetaan haastavaksi. 

 

O: ”Me ollaan yritetty montaa erilaista verkostoa, missä olisi tätä asiakaspuolta, mutta se on aika 

haastavaa. Saattaa olla, että heillä ei ole aikaa tai resursseja. Tulee tätä resurssivajetta, kun 

yritetään kaikessa säästää, eli se on vähän haastavaa meillä ollut.” 

 

5.2 Teknologiatekijät 

 

Kyberturvallisuus on käytännön toiminnassa merkittävä osa älykkäiden kaupunkien turvaamista, joka 

ilmenee teknologian käyttönä, hyödyntämisenä ja toisaalta mahdollistamisena. Teknologia nähdään 
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merkittävänä osana kaupunkien operatiivista toimintaa, jossa korostuu organisaatioiden jäsenten 

kyky käyttää laitteistoja ja toisaalta organisaation kyky tuottaa helppokäyttöisiä ja turvallisia 

palveluita. Teknologiaan liittyy älykkäissä kaupungeissa myös ymmärrys teknologiasta ja sen eri 

ulottuvuuksista sekä teknologisten standardien tuomat mahdollisuudet määritellä kyberturvallisuutta. 

 

5.2.1 Kyberhygienia 

 

Älykkäät kaupungit ovat Suomen mittakaavassa suuria organisaatioita, joissa on työntekijöitä monilla 

eri sektoreilla ja työnimikkeillä. Tämä erottaa kaupungin toiminnan muun muassa yritysten 

toiminnasta, jolloin kyberhygienian saavuttaminen nähdään haastavampana juuri kaupungeissa. 

Kyberturvallisuus itsessään on myös hyvin laaja alue ja koskee montaa asiaa myös älykkäiden 

kaupunkien toiminnassa, jolloin kokonaisuuden hallinta nousee ilmiön keskiöön. Kyberhygienian 

näkökulmasta organisaation koko ja monipuolisuus aiheuttaa haasteita erityisesti juuri julkisella 

sektorilla. 

 

O: ”Tämä on todella laaja alue ja koskee kaikkia asioita tietysti. Tämä kaupungin rooli on ihan 

erilainen kuin jollain yrityksellä. Yrityksellä on joku pieni sektori, mutta meillä täällä, kun tämä on 

tällainen monitoimiala, että ammateissa on siivoojasta lääkäriin. Melkein kaikilta tehtävänimikkeiltä 

löytyy ihmisiä. Se aiheuttaa sitten haasteita.” 

 

Kokonaisuuden hallinnan haasteena nähdään työnimikkeiden laajuudesta johtuva osaamisen puute, 

jolloin on suurempi riski kyberturvallisuuden epäonnistumiseen. Älykkäissä kaupungeissa nähdään, 

että tämä ongelma ilmenee juuri julkisella sektorilla. Kyberriskiksi koetaan erityisesti se, että osa 

kaupungin työntekijöistä ei käytä päivittäin teknologiaa, jolloin heidän osaamisensa ei ole samalla 

tasolla kuin niillä, jotka käyttävät työssään päivittäin tietoteknisiä laitteita. Ilmiö johtuu osittain siitä, 

että teknologian käyttö on lisääntynyt kaupungeissa, jolloin tarve palveluiden turvaamiseen kasvaa 

samassa suhteessa. Toisaalta älykkäissä kaupungeissa koetaan, että kyberhygieniaa parantamalla 

voidaan saada aikaan positiivisia vaikutuksia. 

 

S: ”Kyllä se osaamisen puute varsinkin julkisella sektorilla, se että ei tunnisteta niitä kybertilanteita. 

Uskotaan siihen, mitä sähköpostissa tai verkkosivuilla lukee ja sen pohjalta tehdään tyhmiä 

päätöksiä, niin kyllä se on varmaan se isoin juttu edelleen. Siellä on varmaan myös helpoimmat 

toimenpiteillä saavutetut vaikutukset.” 
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O: ”Varsinkin, kun meillä on paljon sellaisia työntekijöitä, että jos puhutaan esimerkiksi 

sähköpostihuijauksista. Jos on sellainen, joka käy kerran kolmessa viikossa omassa sähköpostissa 

hyväksymässä työajat. Eli ei käytä koneita päivittäin. Silloin se riski tulla huijatuksi on korkeampi, 

kun ei päivittäin käytä. Silloin se on vähän hankalaa.” 

 

Työntekijöiden koulutus ja osaamisen kehittäminen ilmenevät ratkaisuna kyberturvallisuuden tason 

nostamiseen älykkäissä kaupungeissa. Koulutuksessa koetaan kuitenkin myös omat haasteensa, sillä 

se saatetaan kokea asiana, joka ei kiinnosta kaikkia ammattiryhmiä juuri toiminimien sekä 

tietoteknisestä osaamisesta riippuen. Koulutuksesta vastaavilla henkilöillä ei myöskään ole valtuuksia 

tehdä koulutuksista pakollisia, jolloin älykkäissä kaupungeissa pyritään tarjoamaan 

kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa, mutta se nähdään osittain asiana, joka ei saa riittävää huomiota. 

 

O: ”Pyritään tarjoamaan koulutusta ja tietoa, mutta eihän se kaikkia kiinnosta. Meilläkään ei ole 

keinoja kaikkeen pakottamaan.” 

 

Koulutuksen onnistumisen avaimena nähdään, että kyberturvallisuuden koulutusta kohdennetaan 

ammattiryhmien mukaan. Älykkäissä kaupungeissa koetaan, että koulutuksena avulla 

kaupunkiorganisaation työntekijät voivat oppia tunnistamaan kybertilanteita ja käyttäytymään 

kyberturvallisesti. Tällöin älykkäissä kaupungeissa nähdään, että hankitun osaamisen kautta jokainen 

työntekijä voi ottaa vastuun omasta toiminnastaan, jolloin työntekijät voivat itse hankkia tarvittavan 

tiedon välineiden käyttämiseen. Osaaminen nähdään toisaalta kykynä käyttää teknologiaa oikein, 

mutta myös kykynä ymmärtää kybertoimintaympäristön riskejä juuri oman työn kannalta.  

 

O: ”Eli meidän pitäisi pystyä kouluttamaan sillä tavalla, että kaikki ymmärtää tietojenkäsittelyssä 

vastuun oikeasta tietojen käsittelystä. Sen jälkeen tullaan osaamiseen, elikkä vastuullisuus ja sen 

tunnistaminen, eli pitää hankkia sitä osaamista kaikille eri tehtäville, jos olet esimies niin 

esimiestehtäviin tai jos olet joku asiantuntija tai kirjaamossa töissä tai lastenhuollossa töissä, niin 

pitää hankkia se osaaminen, että osaa käyttää niitä välineitä oikein.” 

 

Kyberhygienian saavuttaminen on älykkäiden kaupunkien mukaan myös järjestelmien ylläpitäjien 

vastuulla, sillä he kokevat, että oikeanlaisissa ympäristöissä voidaan paremmin onnistua 

kyberturvallisuudessa. Tietohallinnon vastuuksi koetaan se, että koko organisaatiossa ymmärretään 

teknologian mahdollisuudet ja toisaalta myös niihin liittyvät riskit. Tällöin organisaatiossa voidaan 

saada jaettu ymmärrys siitä, miksi on tärkeää käyttää ohjelmia määritellyillä tavoilla. Teknologialla 
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ja oikealla koulutuksella koetaan, että sen avulla teknologiaa voidaan hyödyntää parhaalla 

mahdollisella tavalla. Toisaalta suuren organisaation ja ammattiryhmien kirjon myötä erilaisia 

ohjelmia on älykkään kaupungin sisällä runsaasti, jolloin niiden hallinnasta tulee kompleksisempaa. 

Tällöin kokonaisuuden hallinta vaatii runsaasti myös taloudellista panostusta, joka aiheuttaa omat 

ongelmansa rajallisten resurssien toimintaympäristössä.  

 

O: ”Ja se tekniikka on niin kuin se bottom line siinä, että tämä tietohallinto, meillä on se vastuu siitä, 

että se tekninen ympäristö on sellainen, että siinä olisi mahdollisimman helppo onnistua siinä 

tietoturvassa. Eli se kaikki, mikä voidaan tekniikalla tehdä niin se kaikki, että me tiedetään mitä sillä 

teknologialla saa aikaan. Monesti tulee vaan vähän kalliiksi nämä asiat, kun on niin hirveästi 

käyttäjiä.” 

 

5.2.2 Teknologinen kompetenssi 

 

Teknologinen kompetenssi nähdään älykkäissä kaupungeissa kykynä määritellä organisaation oma 

kyvykkyys tuottaa kyberturvallisia palveluita ja toisaalta myös se, mitä palveluita kannattaa ulkoistaa. 

Palveluita ulkoistaessa koetaan tärkeäksi, että samalla ymmärretään tarve sille, että palvelua myös 

tarvitaan ja sitä pitää turvata. Jotta tarpeet voidaan määrittää, kaupungissa on oltava riittävä määrä 

omaa teknologista osaamista.  Älykkäiden kaupunkien uusien teknologioiden myötä nähdään, että 

kaupungin rooli ei ole olla kehitysorganisaatio kyberturvallisuuden viitekehyksessä, vaan 

enemmänkin palvelun hankkija. Tällöin kyberturvallisuuden tarpeen ymmärtäminen koetaan asiana, 

joka auttaa pitämään kaupunkiorganisaation toiminnot ajantasaisena.  

 

O: ”Periaatteessa se menee niin, että ei kaupunki ole kehitysorganisaatio tällaisissa asioissa, vaan 

että meillä on se tarve, eli jos esimerkiksi katsotaan pilven turvaamista, niin ei se ole kaupungin 

kyvykkyyksissä, että meillä olisi täällä jotain resistence developmenttia, eli miten tällaista 

hybridipilveä turvataan, vaan että me ymmärretään, että se pitää turvata, me ymmärretään, että 

meidän pitää yhä enemmän käyttää tällaisia hybriditallennusratkaisuja.” 

 

Tarpeen määrittelyn lisäksi älykkäissä kaupungeissa koetaan tärkeäksi tiedostaa, mitä halutaan ja 

voidaan ostaa. Tällöin kaupungeissa on ymmärrettävä teknologian merkitys ja se, miten teknologian 

hyödyt optimoidaan kaupungin tarpeisiin. Palveluita hankkiessa älykkäissä kaupungeissa ilmenee 

resurssien niukkuus, jolloin kyberturvallisten palveluiden hankinnassa painottuu muutkin asiat kuin 

itse turvallisuus. Älykkäät kaupungit kokevat, että valinnanvaraa on runsaasti, jolloin kyky valita 
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oikeat palvelut nähdään tärkeäksi. Tällöin organisaation teknologinen kompetenssi määrittää ne 

palvelut, joita kannattaa hankkia. Kaupungit voivat teknologisen kompetenssin avulla ymmärtävää 

kyberturvallisuuden toimintaympäristöä, jolloin he pystyvät kriittisesti arvioimaan ja keskustelemaan 

aiheesta.  

 

S: ”Ehkä yleismaailmallisesti voisi sanoa, että kaikkea pystytään meillekin tarjoamaan, mutta se mitä 

voidaan ostaa, on vähän eri asia.” 

 

O: ”Sitten on tärkeää olla organisaatiossa sitä omaa osaamista, koska muuten ei osata ostaa sitä 

tietoturvapalvelua järkevästi. Muuten myyjät myyvät mitä sattuu, eli tarvitsee itsellä olla sitä 

osaamista.” 

 

Kyberturvallisen palvelun hankkiminen liittyy lisäksi riskienhallinnan kautta tehtyyn 

riskikartoitukseen, joka määrittää älykkään ratkaisun riskitason. Riskitaso liittyy älykkäissä 

kaupungeissa läheisesti teknologiaan ja siihen, minkälainen rooli teknologialla on. Mitä suurempi 

teknologian rooli on älykkäiden kaupunkien palveluissa, sen tärkeämmäksi koetaan myös panostus 

palvelun kyberturvallisuuteen. Tällöin teknologinen kompetenssi näkyy kykynä allokoida rajalliset 

resurssit riskiperusteisesti ja mahdollisimman tehokkaasti älykkäiden kaupunkien toiminnassa.   

 

O: ”Siitä se riippuu, että mikä on se riskitaso sille, mitä ollaan tekemässä ja kuinka syvällisesti siihen 

asiaan otetaan kantaa. Että jos se on data-analytiikka, niin siinä on huomattavasti isommat 

resursoinnit. Sitten kun on joku puhuva roskis, niin se tavallaan skaalautuu. Eli kyllä me ollaan 

pyritty tähän riskiperusteiseen. Meillä ei ole riittävästi resursseja, niin me ennakolta pyritään 

arvioimaan.” 

 

Teknologinen kompetenssi ilmenee älykkäissä kaupungeissa myös kykynä nähdä teknologian tuomat 

mahdollisuudet niin, että kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä 

mahdollisimman helposti, mutta myös turvallisesti. Kyberriskien tuntemus ei tällöin älykkäissä 

kaupungeissa automaattisesti tarkoita sitä, että luodaan tiukkoja sääntöjä ja rajoituksia 

kaupunkiorganisaation jäsenille. Älykkäissä kaupungeissa koetaan, että on tärkeää samalla ymmärtää 

ne tavat, joilla töitä voidaan tehdä. Tällöin kyberturvallisuus älykkäissä kaupungeissa ei ole 

pelkästään saarnaamista ja sääntöjen asettamista, vaan uusien ratkaisujen käytännön toteutuksen 

mahdollistamista sekä uusien teknologioiden etsimistä. 
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S: ”On se kyky nähdä oikeastaan ne mahdollisuudet, eikä vaan aina sanottu, että ei voida tehdä, 

koska näin ja näin. Pitää olla se tapa nähdä, että miten se voitaisiin tehdä.” 

 

Älykkäät kaupungit kokevat, että riittävän teknologisen kompetenssin avulla he voivat määritellä 

kyberturvallisuuden tason oikealle asteelle, jotta nykyisiä teknologioita voidaan käyttää 

mahdollisimman tehokkaasti. Tällöin käytetyt palvelut ovat turvallisia, mutta toisaalta myös sellaisia, 

jotka eivät haittaa kaupungin toimintaa. Täten älykkäät kaupungit miettivät kyberturvallisuutta 

asettaessaan myös palveluiden käytettävyyttä itse käyttäjien näkökulmasta, jolloin pohditaan 

ohjelmistojen turvallisuusasetusten soveltamista oikealle asteelle niin, ettei se ole liian löysä tai liian 

tiukka. Toisaalta organisaatioiden suuri koko aiheuttaa älykkäille kaupungeille haasteita 

kyberturvallisuuden tason asettamisessa.  

 

S: ”Siinä pitää aina miettiä sitä käytettävyyttä myös. Eli jos laitetaan tietoturva kovin tiukaksi, niin 

ei paljon liiku tavara. Meillä on aika iso ympäristö, eli siinä on hiukan aina haasteita tietysti.” 

 

5.2.3 Teknologiset standardit  

 

Teknologiset standardit ovat keino älykkäille kaupungeille määritellä universaalilla tavalla 

kyberturvallisuuden reunaehtoja. Standardeja käytetään myös suomalaisissa kaupungeissa, joissa he 

asettavat itse standardeja ulkoisille palveluntarjoajille. Älykkäät kaupungit kokevat, että teknologiset 

standardit ovat keino saada ulkoiset palveluntarjoajat osoittamaan, että kaupungin haluama 

toimenpide on tehty standardin mukaan noudattamalla kyberturvallisuuden reunaehtoja. Standardeja 

asettaessa kaupungit voivat rajata hankintaa tiukoin raamein, mutta toisaalta älykkäiden kaupungit 

kokevat, että standardit on asetettava niin, että he saavat myös tarjouksia ja tätä kautta palvelun 

käyttöön. Tällöin älykkäät kaupungit kokevat, että he eivät voi kaikkea mahdollista 

standardinmukaisuutta myöskään edellyttää. Standardien noudattaminen riippuu tällöin palvelun 

luonteesta ja siitä, kuinka merkittävänä sen kyberriskejä pidetään. Standardien tuottaman 

informaation myötä älykkäät kaupungit kokevat, että he voivat paremmin määritellä haluamaansa 

lopputuotetta.  

 

O: ”Riippuen sitten hankinnasta tai palvelusta niin me vaaditaan sitten eri tavalla. Pääsääntöisesti 

vaikka tämä analytiikka on hyvä esimerkki, niin vaaditaan ympäristöltä jonkun standardin 

mukaisuutta. Se täytyy meille esitellä ja riippuen vähän sen tiedon luonteesta. Kaikkeen ei voida 
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edellyttää, mutta käytetään kuitenkin niitä. Ne ovat hyvä keino osoittaa, onko joku asia tehty vai eikö 

sitä olla tehty.” 

 

Älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudelle on olemassa runsas määrä erilaisia standardeja, kuten 

tässäkin tutkielmassa on mainittu. Älykkäät kaupungit kokevat, että heillä ei ole riittäviä resursseja 

määrittää oikeanlaista standardia tiettyyn ratkaisuun toisaalta standardien kirjon, mutta myös 

kaupungin palveluiden runsaan kirjon myötä. Tällöin kaupungit näkevät standardien asettamisen 

haastavana. Standardien asettaminen ei myöskään ole pakollista, jolloin niiden käyttö riippuu 

palvelun luonteesta ja kaupunkien omista valinnoista. Teknologisten standardien asettamisen 

haasteena nähdään älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuteen liittyvä resurssien puute, joka 

ilmenee haasteena määrittää oikeat valinnat oikeisiin palveluihin. Täten standardit itsessään eivät 

määritä kyberturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia. Standardien lisäksi myös hankintoihin liittyvä 

lainsäädäntö määrittää palveluiden hankkimista kaupungeissa.   

 

O: ”Tavallaan, me ei standardeja aseteta. Me ehkä enemmän esimerkin omaisesti suositellaan jotain 

tiettyä standardia. Mehän ei julkisena kaupunkiorganisaation toimijana, meillä ei ole kyvykkyyttä 

niin kuin kohdentaa ihan tarkkaan ottaen tiettyä standardia johonkin palveluun liittyen. Me vain sitä 

lainmukaisuutta ja tavallaan sitä tietynlaista standardinomaisuutta haetaan siinä. Se on julkisen 

toiminnan haaste, että ei ole aina sitä kyvykkyyttä asioiden oikeaan eteenpäin viemiseen. Ei ole 

resursseja sen asian tekemiseen.” 

 

5.3 Sosiaaliset tekijät  

 

Älykkäiden kaupunkien kybertoimintaympäristö on luonteeltaan alati muuttuva teknologisen 

kehityksen myötä, jolloin kaupunkien on haastavaa pysyä perässä. Täten suomalaisissa älykkäissä 

kaupungeissa on ulkoistettu runsaasti kyberturvallisuuden osa-alueita. Ulkoistaminen on lisännyt 

kaupunkien kyberturvallisuuden toimintaympäristöön yrityksiä, joilla on merkittävä vaikutus 

palvelun toteutuksen näkökulmasta. Uusien toimijoiden myötä kaupunkeihin on muotoutunut 

verkostoja, jotka toimivat uudenlaisina sosiaalisina alustoina ja tuovat uudenlaista vuorovaikutusta. 

Lisäksi sosiaalisiin tekijöihin kuuluu myös toimintatavat, joilla kyberturvallisuutta toteutetaan. 

Suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa kyberturvallisuus nähdään riskienhallintana, jossa ennalta 

arvioituihin riskeihin pyritään vastaamaan. 
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5.3.1 Yritysten rooli osana verkostoa  

 

Koska tässä pro gradu -tutkielmassa ei haastateltu kaupunkien kyberturvallisuutta toteuttavia 

yrityksiä, yritysten roolia arvioidaan kaupunkien työntekijöiden antamien vastausten perusteella. 

Älykkäät kaupungit kokevat yleisesti, että yritysten rooli on merkittävä kyberturvallisuuden 

viitekehyksessä, jolloin kaupunkien rooli on siirtynyt operatiivisesta toimijasta strategiseksi 

kumppaniksi. Täten yritysten rooli verkoston jäsenenä eroaa kaupungin roolista, sillä yritykset 

mahdollistavat kaupungin roolin muuttumista. Vaikka tarve ja kontrolli säilyy kaupunkien käsissä, 

toimintaympäristön kompleksisuuden myötä älykkäät kaupungit kokevat kaipaavansa enemmän 

informaatiota myös yrityksiltä päätöksenteon tueksi. Tällöin he kokevat saavansa paremmin 

informaatiota rajallisten resurssien allokointiin. Lisäksi yritysten rooli koetaan merkittäväksi siinä, 

että teknologian saralla suhteet saattavat olla pitkäkestoisia, riippuen palvelun elinkaaresta ja siitä, 

kuinka monta toimintoa kullekin palveluntarjoajalle on ulkoistettu.  

 

O: ”Kyllähän me ollaan kaikki operatiiviset tehtävät, esimerkiksi tietohallinnossa ulkoistettu. 

Olemme enemmän strategisia itse ja operatiiviset toimenpiteet tulevat palveluntuottajilta. Vastuu on 

aina tosin meillä. Kyllä me yritetään kuitenkin koko ajan kehittää sitä parempaan suuntaan, että myös 

kumppanit toisivat meille parempaa tietoa, että mitä kannattaa tehdä ja mihin kannattaa investoida 

ja mihin ei. Kyllä me käytetään paljon kumppaneita ja konsultteja. Teknologiset roolit saattavat olla 

hyvinkin pitkäaikaisia, että osataan tehdä oikein. Eli kyllä se on merkittävä rooli.” 

 

Tarpeen määrittely älykkään kaupungin puolelta ei välttämättä tarkoita sitä, että kaupungin vastuulla 

olisi myös määritellä, miten kyberturvallinen palvelu käytännössä toteutetaan. Älykkäät kaupungit 

näkevät, että käytännön toteutus voidaan esitellä myös yritysten puolelta, jolloin operatiivisen 

toiminnan implementointi nähdään asiana, jonka myös yritys voi hoitaa. Tällöin tarpeen määrittelyn 

jälkeen yritysten rooli koetaan varsin merkittävänä ja kaupungin tehtävänä tällöin on tunnistaa, että 

toimenpiteitä on tehtävä. Yritysten rooli nähdään älykkäiden kaupunkien mukaan myös 

asiantuntijaorganisaationa, joka on laajempi kokonaisuus kuin pelkkä palveluiden tuottaja. Tarpeen 

tunnistaminen ulkoisille palveluntarjoajille ilmentää älykkäissä kaupungeissa sitä, että 

verkostomaisen rakenteen luominen kyberturvallisuuteen on ollut tietoisen suunnittelun tulos. 

 

O: ”Me pyrimme käyttämään moderneja työskentely-ympäristöjä, mutta se, että kuinka niitä 

turvataan, niin se käy sillä tavalla, että me tunnistetaan se tarve ja jonkun asiantuntijaorganisaation 

pitää sitten esittää meille sitten, että tällä tavalla te käytännössä sitten sen teette.” 
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Kuten tässäkin tutkielmassa on todettu, tilannekuva ja sen myötä riskienhallinta on tärkeänä osana 

älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuutta. Tilannekuvan avulla kaupungit voivat arvioida 

kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä ja tulevaisuuden mahdollisia suuntauksia. Kyberturvallisuuden 

teknisen puolen hallitseminen koetaan tärkeänä kaupungin sisällä, mutta toisaalta se nähdään asiana, 

josta voidaan keskustella myös ulkoisten palveluntarjoajien kanssa, jolloin kyberturvallisuuden 

tilannekuvaa arvioidaan yhdessä. Tällöin tilannekuvaa luodaan ja jaetaan yritysten kanssa. Vaikka 

kyberturvallisuusverkoston jäsenillä on erilaisia tavoitteita verkoston sisällä, lisäksi osapuolet jakavat 

yhteisen tavoitteen, joka on riskienhallinnan kautta tehty tilannekuva ja siihen vastaaminen 

kaupungin toiminnassa.   

 

O: ”Meillä on tätä toimittajayhteistyötä. Mehän olemme ulkoistaneet paljon palveluita, niin 

toimittajayhteistyö, on tällainen tietoturvaverkosto, missä arvioidaan jatkuvasti riskejä ja 

kehityksiä.” 

 

Kyberturvallisuuden toimintaympäristön muuttuessa älykkäiden kaupunkien mahdollisuuksien kirjo 

laajenee, jolloin kaupungit kokevat, että heille voidaan tarjota yhä enemmän erilaisia vaihtoehtoja. 

Tällöin ulkoistustoiminnassa asetettujen vaatimusten lisäksi itse palvelussa on vielä pelivaraa, jonka 

määrittämiseen myös yritykset osallistuvat. Älykkäiden kaupunkien mukaan 

kyberturvallisuuspalvelujen määrittämisestä voidaan keskustella yhdessä ulkoisten 

palveluntarjoajien kanssa, jolloin innovaatiotoiminta nähdään asiana, joka ei ole ainoastaan 

kaupunkien vastuulla. Yritysten rooli nähdään tällöin innovaatioiden kehittäjinä, jotka nostavat eri 

kyberturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä jalustalle. 

 

O: ”Toki kun kilpailutetaan, niin me asetetaan ne perusvaatimukset, mutta sen lisäksi palvelun 

aikanakin, niin kyllä me niistä keskustellaan ja heiltä tulee ehdotuksia, että mitä kannattaisi muuttaa 

tai tehdä uudella tavalla. Tai jos tulee tarjolle uusia mahdollisuuksia, järjestelmiä tai asioita. Kyllä 

me niistä keskustellaan.” 

 

5.3.2 Verkostojen merkitys  

 

Kuten mainittua, palveluiden ulkoistaminen on merkittävässä roolissa älykkäiden kaupunkien 

kyberturvallisuudessa. Erilaiset verkostot mahdollistavat palveluiden ulkoistamisen, joka on 

muuttanut myös kyberturvallisuuden järjestämisen todellisuutta. Perinteisen hierarkkisen johtamisen 
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sijasta älykkäät kaupungit kokevat, että myös itse johtaminen on verkostomaista, jolloin johtamisesta 

ei ole vastuussa ainoastaan yksittäinen henkilö tai organisaatio. Tällöin johtaminen nähdään asiana, 

joka jakautuu organisaatioiden sisällä ja verkostoissa eri toimijoiden kesken. 

 

O: ”Voisi sanoa sillä tavalla, tietoturvaa johdetaan verkostomaisesti, eli se on se avainsana, eli se 

on verkostomaista johtamista eikä hierarkkista johtamista.” 

 

Verkostojen merkitys on vastausten perusteella mahdollistamassa laajemmin myös älykkäiden 

kaupunkien toimintaa, sillä ulkoisten palveluntarjoajien myötä voidaan mahdollistaa myös laajempi 

älykkäiden ratkaisujen turvallinen käyttö. Älykkäät kaupungit ovat resursoimassa enenevissä määrin 

kyberturvallisuuteen uusien älykkäiden palveluiden myötä, sillä kaupungit kokevat tarvitsevansa 

ulkopuolista apua sen järjestämiseen. Toisaalta, tämä toiminta koetaan älykkäissä kaupungeissa 

olevan vasta alkutekijöissään, joka ei ole tullut osaksi kaupungin päivittäistä toimintaa. 

 

O: ”On se ihan panostusta, että olemme näissä älykkäissä projekteissa tilanneet ulkopuolista 

konsultointia, mutta se ei ihan vielä näyttäydy siinä kaupungin arjessa.” 

 

Verkostojen merkitys korostuu älykkäissä kaupungeissa juuri yritysten merkittävän roolin kautta, 

jolloin kyberturvallisuudesta voidaan keskustella ideoiden vaihtona. Tällöin verkostotoiminnassa 

voidaan älykkäiden kaupunkien mukaan sparrata osapuolten välillä etsien oikeaa toimintatapaa 

monien mahdollisuuksien joukosta. Lopullinen päätäntävalta pysyy kaupungeilla, mutta 

verkostotoiminnan myötä ulkoisten palveluntarjoajien innovaatiotoimintaa ei pyritä tukahduttamaan. 

Sparrauksen myötä myös ulkoiset palveluntarjoajat tietävät, mitä heiltä odotetaan ja minkälaisia 

sääntöjä heidän pitää noudattaa. Lopputulemana on vapaa ideoiden vaihto, jonka tarkoituksena on 

vastata julkisen palvelutuotannon haasteisiin. 

 

O: ”Me ehdotetaan toimittajalle, että teidän kannattaisi tehdä tämä näin, tai toimittaja ehdottaisi 

meille, että meidän kannattaisi tehdä tai ostaa tämä palvelu heiltä tällä tavalla. Näkisin tämän ihan 

merkittävänä varsinkin, kun olemme ulkoistaneet näin paljon näitä.”  

 

Verkostot ovat luonnollisesti lisänneet jäsenten määrää älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden 

järjestämisessä ja verkoston jäsenet eroavat toisistaan monin tavoin. Vaikka vastuun koetaan olevan 

kaupungilla, niin ulkoisten palveluntarjoajien joukko on herättänyt kuitenkin kysymyksiä lopullisesta 

vastuunkannosta ja kyberturvallisuuden vastuusta. Älykäs kaupunki järjestää ja koordinoi 
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kyberturvallisuutta, mutta lopullista vastuuta ei kuitenkaan välttämättä nähdä niin yksinkertaisena, 

mikä osaltaan ilmentää verkoston eri organisaatioiden voimasuhteiden epäsymmetriaa. Vastuun 

määrittelyn haastavuus voi johtaa älykkäiden kaupunkien mukaan tilanteeseen, jossa asiat eivät tule 

tehdyksi.  

 

S: ”Haasteena on se, että kuka on vastuussa. Kaupunki on yksi, mutta sitten on yksityisiä toimijoita 

ja rakennuttajia. Kuka kantaa oikeasti sen lopullisen holistisen vastuun siitä turvallisuudesta. Se on 

yksi iso ratkaisematon kysymys tällä hetkellä. Vähän samanlainen analogia, että kun ei ole kenenkään 

vastuulla asiat, niin ei niitä tule tehtyä.” 

 

5.3.3 Riskienhallinta toimintatapana 

 

Suomalaiset älykkäät kaupungit toimivat ympäristössä, jossa on rajallinen määrä resursseja 

kyberturvallisuuden järjestämiseen. Ympäristö aiheuttaa sen, että riskienhallinta ja rajallisten 

resurssien tarveperusteinen allokointi nähdään merkittävänä ja tavoittelemisen arvoisena asiana 

kyberturvallisuudessa. Älykkäissä kaupungeissa koetaan, että kyberturvallisuuden näkökulma on 

hyvä olla olemassa jo projektien alkuvaiheessa, jolloin se on implementoitu osaksi 

kaupunkiorganisaation prosesseja ja vuorovaikutusta. Kyberturvallisuus on tällöin esillä eri tavoin 

tehdyissä ratkaisuissa ja se nähdään asiana, jonka on tärkeä olla osana prosessia sen koko elinkaaren 

ajan. 

 

O: ”No kyllähän se aina esillä on, varsinkin riippuen siitä, mitä ollaan tekemässä. Jos on 

arkaluontoista tietoa, niin sitten siihen tietoturvaan ja -suojaan panostetaan enemmän. Kyllä se heti 

alussa nostetaan esille. Sen jälkeen, kun tiedetään, että minkä tyyppistä tekemistä meillä on. Siinähän 

se tarkentuu projektin sisällä tietysti.” 

 

Älykkäiden kaupunkien riskienhallinnassa tärkeäksi nähdään oikeanlainen varautuminen tietynlaisiin 

tilanteisiin, jolloin kaupunkiorganisaation on oltava mukana kyberturvallisuusprosessissa. 

Kaupungeissa on ymmärretty, että kyberriskien vastaamiseen ei riitä ainoastaan yksittäinen ratkaisu. 

Riskienhallinta perustuu kaupungeissa tehtyihin kartoituksiin koetuista kyberriskeistä, joiden mukaan 

kyberturvallisuuteen panostusta on skaalattu palvelun tai prosessin merkityksellisyyden mukaan. 

Tällaisia kyberturvallisuuden kannalta oleellisia tilanteita on kuitenkin älykkäissä kaupungeissa 

runsaasti, jolloin tärkeäksi nähdään toimintaympäristön tunteminen sekä oikean turvaamisen 

suuruusluokan määrittäminen, jolloin rajallisten resurssien kohdentaminen on kaikkein tehokkainta. 
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Vastausten mukaan resurssien allokointi on tehokkaimmillaan silloin, kun tiettyyn toimintoon on 

kohdennettu riittävä muttei liiallinen määrä resursseja. Tällöin on ymmärrettävä, kuinka kriittistä 

tietoa tai toimenpidettä on tarkoitus suojata, minkälaisia toimenpiteitä niiden suojaaminen vaatii ja 

mikä on riskien todennäköisyys, jolloin ymmärretään erilaisten toimintojen kyberriskit. Kun 

kyberriskeihin pyritään varautumaan etukäteen, kyberturvallisuus nähdään älykkäissä kaupungeissa 

strategisena haasteena. 

 

S: ”Oleellista kyberturvallisuuden kohdalla on kuitenkin ymmärtää, että noudattaa sitä sen hetkisen 

tilanteeseen liittyen. Eli joku asia, joka on kyberturvallinen jollekin toiminnolle, ei ole sitä välttämättä 

muille palveluryhmille. Kyberturvallisuuden kannalta oleellinen on se totetutettava suhde, eli 

tavallaan se riskiarviointi ja siihen liittyvä varautuminen. Pitää ymmärtää, mitä asiaa milloinkin 

suojaat ja minkälaisia toimenpiteitä suojataan. Se liittyy siihen toimintaympäristöön, ettei kannata 

ampua itikkaa bazookalla. Eli kyllä meidän pitää ymmärtää ne mekanismit, jotka me toteutetaan sen 

kyberturvallisuuden näkökulmasta, että ne on oikealla magnitudilla liittyen siihen 

toimintaympäristöön.” 

 

Kyberturvallisuuden toimintaympäristön luonteen vuoksi on kuitenkin haastavaa määritellä, onko 

tiettyyn prosessiin resursoitu tarvittava määrä. Vastaajien mukaan kaupungeissa on ymmärretty, että 

kyberturvallisuuden epäonnistuminen ilmenee vasta jälkeenpäin ja vain silloin, jos kyberturvallisuus 

pettää. Tällöin resurssien riittämättömyys ilmenee silloin, kun vahinko on jo tapahtunut. 

Kaupungeissa on kuitenkin havahduttu siihen, että kyberturvallisuuden nimissä tehtyjä valintoja on 

monitoroitava. Älykkäiden kaupunkien riskienhallinta nähdään tällöin tasapainotteluna resurssien 

riittävyyden ja riittämättömyyden välillä, johon sisältyy myös epävarmuustekijöitä. 

 

O: ”Kyllä se vaihtelee prosesseittain, että miten se on huomioitu. Mutta onko se riittävää, jos siinä 

ei ole isoja häiriöitä, että tietovuotoja ei tapahdu, niin periaatteessa se on riittävää. Jos jotain pahaa 

tapahtuu, niin ei välttämättä ollutkaan.” 

 

Vastausten mukaan kyberturvallisuuden merkitys on korostunut älykkäiden kaupunkien 

viitekehyksessä. Tämä näkyy siinä, että kaupungit nojautuvat yhä enemmän teknologiaan 

kehitystoiminnassaan ja samalla teknologian riskit on otettu enemmän huomioon. Lisäksi älykkäissä 

ratkaisuissa tehdään pääsääntöisesti jotain, mitä ei olla aiemmin tehty, jolloin toimitaan uudenlaisessa 

toimintaympäristössä. Kun toimitaan uusien teknologioiden parissa, niiden turvaamiseen liittyy uusia 

toimintapolitiikoita ja ohjenuoria. Kyberriskien ja niiden hallinnan haastavuutta lisää älykkäiden 



 75 

kaupunkien mukaan se, että uuden toimintaympäristön myötä kaupunkiorganisaation jäsenet ja 

sidosryhmät eivät välttämättä ymmärrä mistä puhutaan, kun puhutaan kyberturvallisuudesta ja 

älykkäistä kaupungeista. Täten älykkäissä kaupungeissa on haasteena tuoda ilmi kyberturvallisuuden 

merkitys reaalimaailman toimintaan, jolloin haasteena on kyberturvallisuusprosessin saaminen osaksi 

koko organisaation ohjaus- ja suunnittelutoimintaa. Uudenlainen toimintaympäristö koetaan 

tekijäksi, joka nostaa kyberturvallisuuden ymmärtämisen entistä tärkeämmäksi. Toimintaympäristön 

ymmärtäminen vaatii älykkäiden kaupunkien mukaan kommunikaatiota siitä, mihin 

kyberturvallisuus pohjimmiltaan perustuu. 

 

O: ”Toki sitten näiden teemojen alla tehdään pääsääntöisesti jotain uutta, eli jotain mitä emme ole 

aikaisemmin tehneet. Silloin joudutaan arvioimaan se tekeminen paljon tarkemmin, että onko siinä 

joitain riskejä.” 

 

S: ”Kun ajatellaan riskejä automaation, tietojen kalastelun ympärillä. Kaupunkialueet on nykyään, 

niissä on aika merkittäviä riskejä. Se on tavallaan älykkäässä kaupungissa, että kyllä se on nostanut 

rakennetun ympäristön vaatimustasoa. Myös se, että ihmiset ymmärtävät, mistä puhutaan. Että 

kyberturvallisuus on riskejä vastaan tehtyjä ratkaisuja.” 

 

Priorisointi ilmenee älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa merkittävänä tekijänä, sillä se 

koetaan pakolliseksi rajallisten resurssien toimintaympäristöstä johtuen. Teknologian ja rikollisen 

puolen kehittyessä niin nopeasti älykkäät kaupungit kokevat, että kehityksessä on käytännössä 

mahdotonta pysyä perässä. Riskienhallintaan perustuva tilannekuva nähdään asiana, joka luodaan 

viiveellä senhetkiseen toimintaympäristöön verraten. Älykkäissä kaupungeissa on kuitenkin 

ymmärretty kybertoimintaympäristön dynamiikka. Tällöin kyberturvallisuuden painopiste ei ole sen 

ratkaisemisessa, vaan enemmänkin sen hallinnassa ja vahinkojen minimoimisessa.  

 

S: ”Mutta eihän kukaan, joka nykyään, joka toimii digitaalisessa ympäristössä, ole 

kyberturvallisuuden näkökulmasta ajan tasalla, koska se rikollinen puoli menee niin kovaa vauhtia 

eteenpäin. Jotta saat nostettua kyvykkyyttä ja suojautua, niin se panos suojautua uhkaa kohtaan, 

jonka joku toteuttaa siellä toisella puolella, on moninkertainen. Eli ei pystytä tavallaan seuraamaan 

sitä ympäristöä valitettavasti. Silloin pitää tehdä ratkaisuja ja priorisoida tekemistä.” 

 

Älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden riskienhallinnan näkökulma on vastausten mukaan 

haasteellinen, sillä kyberriskien luonteen vuoksi ei riitä, että suurin osa tehdyistä toimenpiteistä ovat 
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oikeita. Kaupungeissa on ymmärretty, että kyberturvallisuus ja yleisesti kokonaisturvallisuus 

määrittyy vähiten turvatun kohteen kautta, sillä rikollinen puoli hyödyntää organisaatioiden 

kyberhaavoittuvuuksia. Täten älykkäiden kaupunkien haasteena on tuoda kyberturvallisuus yhä 

enemmän osaksi kaupunkiorganisaation johtamista ja toimintaa, jolloin riskit ymmärretään osaksi 

koko organisaatiota ja mahdollisia heikkoja lenkkejä pystytään tunnistamaan paremmin. 

 

S: ”Sillä tavalla prosessinomaisesti edelleen meillä on paljon hyviä asioita, joita me tehdään 

kaupungissa. Ongelmana on se, että turvallisuus määrittyy sen heikoimman lenkin kautta. Kyllähän 

se rikollinen puoli ottaa sen rahan tai hyödyn sieltä, mistä se tulee helpoiten.” 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET SUOMALAISTEN ÄLYKKÄIDEN KAUPUNKIEN 

KYBERTURVALLISUUDEN ULOTTUVUUKSISTA 

 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaisena kyberturvallisuus ilmenee 

suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa teoreettisesta viitekehyksestä valittujen näkökulmien 

perusteella. Tutkielman tutkimusongelmasta kumpuava tutkimuskysymys oli: 

”Millaisena kyberturvallisuus ilmenee institutionaalisten-, teknologisten- ja sosiaalisten tekijöiden 

näkökulmasta suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa?”  

Suomalaisten älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden ulottuvuudet muotoutuivat tutkielmaa 

varten tehtyjen asiantuntijahaastatteluiden perusteella teoreettisen, joka pohjautui viitekehyksen 

analyysirunkoon. Analyysirunko rakentui älykkäiden kaupunkien ja kyberturvallisuuden 

teoreettisesta taustasta sekä niiden yhdistämisestä ja havainnoimisesta eri näkökulmista. 

Suomalaiseen kyberturvallisuuteen ja älykkäisiin kaupunkeihin tutustuttiin valtiohallinnon erilaisten 

dokumenttien kautta. Tässä kappaleessa vastataan tutkimuskysymyksiin tutkielman empirian 

perusteella. 

Alla olevassa taulukossa esitellään tutkielman tulokset käyttämällä samaa raamia kuin 

analyysirungossa. Vastausten perusteella ilmeni, että suomalaisten älykkäiden kaupunkien 

kyberturvallisuuden ulottuvuudet istuvat teoreettiseen mallinnukseen, mutta siinä korostuvat erilaiset 

asiat. Tämän avulla suomalaisen älykkään kaupungin kyberturvallisuutta voidaan verrata 

teoreettiseen versioon ja eritellä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä määrittää, miltä suomalaisen 

älykkään kaupungin kyberturvallisuus näyttää. 
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Institutionaaliset tekijät Teknologiatekijät Sosiaaliset tekijät 

1.1 Lainsäädäntö ja valtion rooli 
 

Lainsäädännön puute lisännyt 

kaupunkien vastuuta 

 

Hajautunut johtajuus 

valtiohallinnon tasolla 

 

Ei kohdennettu paikallis- 

hallintoon 

 

1.2 Kaupunkiorganisaatio 

 

Teknologian ymmärtäminen ja 

resurssien allokointi 

epätasapainossa 

 

Tietoisen kehittämisen kohde 

 

Johtamattomuus ja legitimointi 

haasteina 

 

3.1 Kaupungin rooli osana 

verkostoja 

 

Kontrollli ja vaatimusten 

asettaminen 

 

Tarve ulkoistustoimintaan 

määritelty 

 

Operatiivisesta toimijasta 

muuttuminen stragiseksi 

 

2.1 Kyberhygienia 

 

Monitoimiala haasteena 

 

Kouluttaminen 

ammattiryhmien mukaan 

 

Ymmärryksen ja tietämyksen 

lisääminen keskiössä 

 

2.2 Teknologinen 

kompetenssi 

 

Ymmärrys teknologian 

mahdollisuuksista 

 

Kyberturvallisuuden tason 

määrittäjä 

 

Teknologisten valintojen 

määrittäjä 

2.3 Teknologiset standardit 

 

Standaradien tietämys 

haasteena 

 

Kaupunki standardien 

määrittäjänä 

 

Keino osoittaa, että halutut 

asiat on otettu huomioon 

 

 

3.1 Yritysten rooli 

 

Rajattu ja kaupungin 

määrittelemä rooli 

 

Operatiivisen toiminnan 

tuottaja ja määrittäjä 

 

Keskustelu toimialasta yhdessä 

kaupunkien kanssa 

 

3.2 Verkostojen merkitys 

 

Pitkäaikaiset kumppanuudet ja 

sparraus 

 

Jaettu kaupunkien asettama 

tavoite 

 

Johtajuuden muuttuminen 

verkostomaiseksi 

 

3.4 Riskienhallinta 

toimintatapana 

 

Nähdään strategisena haasteena 

 

Riskien ymmärtäminen 

keskiössä 

 

Kyberratkaisut priorisoinnin 

mukaan 

 

Taulukko 5. Suomalaisten älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden ulottuvuudet 

Kyberturvallisuus ilmenee useassa muodossa älykkäissä kaupungeissa. Instituutionaalisissa 

tekijöissä Suomen valtiohallinto asettaa reunaehdot, joita kehitetään jatkuvasti. 

Kaupunkiorganisaatioissa koetaan, että valtiohallinnon reunaehdot tulevat viiveellä 

toimintaympäristön muutokseen verrattuna, joka lisää kaupungin omaa vastuuta kyberturvallisuuden 

viitekehyksessä. Lisäksi kaupunkiorganisaatio arvottaa ja organisoi kyberturvallisuutta sekä toimii 

arvojensa mukaisesti verkostoissa, joissa kaupunki kontrolloi verkoston muita jäseniä. 

Teknologiatekijöissä teknologiset valinnat tehdään organisaation sisäisen osaamisen perusteella. 

Näitä valintoja jalkautetaan osaksi organisaation toimintaa koulutuksen ja informaation lisäämisen 
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avulla. Tällöin kaupungin työntekijöiden vastuulla on käyttää ohjelmistoja oikein ja turvallisesti 

annettujen ohjeistusten mukaisesti. Sosiaaliset tekijät ilmentävät kyberturvallisuuden todellisuutta, 

jossa verkostoja tarvitaan kyberriskeihin vastaamiseksi. Yritysten rooli on tuottaa palveluita 

kaupunkiorganisaation eduksi, mutta myös toimia kumppanina, joka auttaa päätöksenteossa. 

Riskienhallinta on toimintatapa, jossa sosiaalisen kanssakäymisen perusteella luodaan arvio 

nykyisestä toimintaympäristöstä ja siitä, miten siihen voidaan vastata. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kyberturvallisuus on merkittävä osa suomalaisten 

älykkäiden kaupunkien toimintaa. Se näkyy selvästi toimintapolitiikkana ja osana älykkäiden 

kaupunkien prosesseja. Kyberturvallisuus ilmenee älykkäissä kaupungeissa institutionaalisten 

tekijöiden kategoriassa valtiohallinnon sekä kaupunkien johdon toimintana. Teknologiatekijät 

näyttäytyvät kaupungin sisäisen tietohallinnon ja työntekijöiden toimintana. Sosiaalisissa tekijöissä 

ilmenevät ulkoiset palveluntarjoajat palveluntuottajina sekä kaupunkien strategiset toiminnot, jotka 

toteuttavat riskienhallintaa toimintatapana. Kaupunkiorganisaatiossa operatiiviset toimijat korostuvat 

teknologiatekijöissä, sillä he vastaavat kaupungin kyberturvallisesta kompetenssista sekä omaavat 

kaupungin tietoteknisen osaamisen. Vastaavasti strategiset toimijat korostuvat sosiaalisissa tekijöissä 

kaupunkiorganisaation ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä kaupunkiorganisaation päätöksenteon 

tasolla. 

Nämä kolme kategoriaa eivät kuitenkaan toimi täysin itsenäisesti, vaan linkittyvät keskenään ja 

yhdessä määrittävät suomalaisen älykkään kaupungin kyberturvallisuuden ulottuvuuksia sekä 

toimijoita. Valtiohallinnon asettamat raamit ohjaavat kaupunkiorganisaation päätöksentekoa, joka 

vaikuttaa operatiiviseen ja strategiseen toimintaan. Lisäksi valtiohallinnon ja kaupunkiorganisaation 

omat raamit ohjaavat toimintaa muun muassa käsitteiden käytön, ulkoisten palveluntarjoajien roolin, 

sekä koulutuksen perusteella. Tällöin yhteiskunnan päätöksenteko vaikuttaa yhteisöön eli 

kaupunkiin, joka vaikuttaa yksilötasolla kaupunkiorganisaation työntekijöihin sekä sidosryhmien 

toimijoihin. 

Suomalaisten älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa on havaittavissa sekä yhtäläisyyksiä että 

eroavaisuuksia teoreettisen mallinnuksen kanssa. Yhtäläisyyksinä institutionaalisten tekijöiden osalta 

kyberturvallisuus ilmenee valtiohallinnon toiminnassa, joka muokkaa kaupunkiorganisaation 

toimintaa yksikkönä sekä osana verkostoja. Teknologiatekijöissä kyberhygienian kehittäminen 

nähdään tavoiteltavana asiana ja kyberturvallisuus yleisesti asiana, joka mahdollistaa teknologian 

hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi teknologisia standardeja käytetään, jotta 

ulkoiset palveluntarjoajat voivat osoittaa noudattavansa kaupungin asettamia tavoitteita. Sosiaalisissa 
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tekijöissä yritykset toimivat palveluntarjoajina ja verkostoilla mahdollistetaan älykkään kaupungin 

käytännön toimintaa. Lisäksi kyberturvallisuus nähdään strategisena haasteena, johon pyritään 

vastaamaan kyberriskeihin perustuvan riskikartoituksen avulla. 

Kyberturvallisuus on kuitenkin omanlaistaan suomalaisissa älykkäissä kaupungeissa. Kuten tämän 

tutkielman luvussa 3 mainittiin, suomalainen kyberturvallisuuden hallinta on varsin pirstaloitunutta 

ja sitä ei ole kohdennettu paikallistasolle. Tämä näkyy selvästi myös älykkäissä kaupungeissa, sillä 

valtiohallinnon rooli ilmenee johtamattomuutena ja reunaehtojen puuttumisena kaupunkien 

toiminnassa varsinkin ennen lainsäädännöllistä viitekehystä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että 

uusimmassa Kyberturvallisuusstrategiassa pyritään osittain ratkaisemaan älykkäiden kaupunkien 

ilmaisemia kipukohtia. Kaupunkien sisällä haasteena on tuottaa organisaatiotason päätöksentekoon 

relevanttia informaatiota kyberturvallisuuden näkökulmasta. Tällöin älykkäiden kaupunkien 

haasteena on legitimoida itsensä lainsäädännön ja tiedon saatavuuden näköökulmasta niin, että 

kyberturvallisuus saataisiin kiinteämmin osaksi kaupungin toimintaa ja prosesseja. Yleisten 

reunaehtojen puuttuessa kaupunkien sisäinen teknologinen kompetenssi korostuu, sillä se määrittää 

kyberturvallisuuden tason sekä yleisesti toiminnan reunaehdot. Kyberturvallisuuden riskienhallintaa 

tehdään kaupungeissa, mutta se perustuu vastausten mukaan pitkälti yksittäisten riskien 

tunnistamiseen ja niihin vastaamisen kokonaisuuksien hallinnan sijaan. Johtajuuden muuttuminen 

verkostomaiseksi korostaa kaupungin toimintaa erilaisissa verkostoissa, joissa kolmannen osapuolen 

toimijoilla on rajattu rooli. Kuitenkin yritysten rooli on varsin merkittävä, sillä he määrittävät pitkälti 

operatiivisen toiminnan käytännön toteutuksen sekä ovat mukana hahmottelemassa kaupunkien 

toimintaympäristöä ja sen haasteita. Yritykset eivät kuitenkaan määrittele vastausten mukaan 

kaupunkien kyberturvallisuutta, vaan kaupungit määrittelevät sen itse. Resurssien puute asettaa 

rajoitteita ja haasteita kyberturvallisuuden joka osa-alueelle varsinkin, kun se ei ole haastattelujen 

aikana ollut lainsäädännöllisesti velvoittava tehtävä. Lisäksi älykkäiden kaupunkien suuri koko sekä 

toimialojen kirjo asettavat haasteita kyberturvallisuuteen. 

Organisoinnin näkökulmasta on selvää, että älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuden prosessit 

rakentuvat aiempien rakenteiden päälle, aivan kuten älykkäät kaupungitkin. Kyberturvallisuudesta on 

tullut asia, joka otetaan huomioon nykyisissä ja tulevissa prosesseissa. Pääosin nämä prosessit 

noudattavat kuitenkin perinteistä kaupungin toimintaa muun muassa tarjouspyyntöjen ja 

päätöksenteon saralla. Kyberturvallisuus nähdään kuitenkin kaupungeissa asiana, johon halutaan 

panostaa ja lisätä tietoisuutta, joten se on ainakin osittain tullut osaksi kaupungin arkea. Lisäksi 

kyberturvallisuutta on osittain organisoitu älykkäiden kaupunkien eri toimialoille, jolloin 
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kyberturvallisuutta ei nähdä ainoastaan teknologisena haasteena, vaan myös sosiaalisena ja 

organisatorisena asiana, jolloin haasteena on relevantin informaation jakaminen päätöksentekijöille. 

Lainsäädännön kohdentamisen puuttuminen vaikeuttaa kyberturvallisuuden legitoimista kiinteäksi 

osaksi kaupunkien ydinprosesseja.  

Johtaminen näyttäytyy älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuudessa eri tasoilla eri tavoin. 

Valtiohallinnon tasolla johtaminen on pirstaloitunutta, sillä siitä ei ole ollut vastuussa yksittäinen 

ministeriö tai johtaja, mutta valtion tasolta tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi. Kaupunkien johdon 

haasteena on resurssien allokoinnin sekä toimialatuntemuksen välinen kuilu, joka vaikeuttaa 

päätöksentekoa. Yleisesti kyberturvallisuuden toimintatapa on suomalaisissa älykkäissä 

kaupungeissa riskienhallinta, jossa vastataan eri kyberuhkiin erilaisin tavoin, jolloin 

kyberturvallisuuden johtaminen ei ole ainoastaan kaupunkien IT-osastojen vastuulla. Käytännön 

tasolla johtaminen ilmenee älykkäissä kaupungeissa julkisena verkostojohtamisena sekä PPP-

yhteistyönä, jossa kaupunki toimii verkoston auktoriteettina ja vallankäyttäjänä. Täten 

kyberturvallisuuden johtamisessa ilmenee sekä byrokraattisia että verkostomaisia piirteitä. 

Kaupunkien sisällä johtaminen on varsin verkostomaista, mutta ylemmillä tasoilla kyberturvallisuus 

saa hierarkkisia piirteitä. Lisäksi riskienhallinta toimii irrallisena kokonaisuutena johtajuuden 

näkökulmasta, mutta se ilmentää kyberturvallisuuden erityislaatuista luonnetta.  

Tämän tutkielman tuloksia on haastavaa tulkita aikaisemman tutkimuksen perusteella, sillä kyseessä 

on tiettävästi ensimmäinen tutkimus, jossa älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuutta hahmotellaan 

haastattelemalla kaupunkien asiantuntijoita. Aiemmat tutkimukset ovat perustuneet joko älykkäiden 

kaupunkien tietoteknisiin ratkaisuihin (Elsaidy ym. 2017; Xie ym. 2018) tai erilaisten dokumenttien 

perusteella tehtyihin tulkintoihin kyberturvallisuuden rakenteesta (Vitunskaite ym. 2019).  Tutkielma 

puoltaa aikaisemman tutkimuksen perusteella tehtyä oletusta siitä, että älykkäät kaupungit 

vahvistuvat teknologian avulla ja kyberturvallisuus on yksi paremman kaupunkirakenteen ja 

vähäisempien päästöjen mahdollistaja, mutta sitä on monitoroitava ja kehitettävä samassa suhteessa 

teknologisen kehityksen kanssa. Lisäksi tulokset puoltavat aikaisemman tutkimuksen mukaisesti 

kyberturvallisuuden reunaehtojen, prosessien sekä roolien tarkkaa määrittelyä, jolloin 

kyberturvallisuuden hallinta tapahtuu luodun rakenteen ehdoilla. Tutkielma lisää aiempaan 

tutkimukseen lisätietoa kaupunkien toimintaympäristön vaikutuksista kyberturvallisuuteen, jossa 

korostuu rajallisten resurssien sekä usean eri toimialan tuoman haasteet. 
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6.1 Pohdinta 

 

Tämä tutkielma painottui älykkäisiin kaupunkeihin, jotka ovat Suomen mittakaavassa suuria 

organisaatioita. Suurissa organisaatioissa on omat haasteensa, mutta toisaalta myös enemmän 

mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Kuten Graddy ja Chen (2006, 536) ilmaisevat, suurilla 

julkisilla organisaatioilla on enemmän kapasiteettia kehittää ja johtaa verkostosuhteita, mutta pienillä 

organisaatioilla on siihen suurempi tarve. Tämä pätee myös paikallishallinnon kyberturvallisuuteen, 

joten tämän tutkielman tuloksia ei voida soveltaa kaikkiin suomalaisiin kuntiin ja kaupunkeihin, sillä 

pienemmissä organisaatioissa on erilaiset resursoinnit ja erilaiset verkostomaiset ratkaisut.  

Vaikka Suomessa virallista kyberturvallisuuden tasoa ei olla kohdennettu paikallistasolle, tason 

asettaminen ja resurssien määrittely on haastavaa. Kyberriskien materialisoitumista on vaikeaa 

ennustaa etukäteen, sillä turvallisuuden pettäminen havaitaan vasta silloin, kun vahinko on jo 

tapahtunut. Informaation on oltava olemassa, joten sen turvaaminen ja mahdollisiin uhkiin 

vastaaminen on perusteltua. Täten tutkielman tulokset puoltavat kyberturvallisuuden legitimoimista 

sekä resurssien lisäämistä, joka lähtee valtiohallinnon tasolta politisoitumisena ja 

toimintapolitiikkana lainsäädännön muodossa. Koska hallintotieteissä ollaan kiinnostuneita itse 

linjausten lisäksi vaikutuksista (Stenvall ym. 2015, 49), paikallistasolla kyberturvallisuuden on 

linkityttävä kriittisiin toimintoihin, osallistettava toimijoita organisaation eri tasoilta ja legitimoitava 

itsensä osaksi kaupungin arkea, jotta kyberturvallisuus läpäisee koko organisaation. Laajemmassa 

mittakaavassa teknologian kehittyessä kyberturvallisuus on yksi älykkäiden kaupunkien ajureista. 

Tämä onnistuu vastaamalla digitalisaation ja kaupungistumisen aiheuttamiin toimintaympäristön 

muutoksiin ja haasteisiin ratkaisuilla, jotka eivät vaaranna kaupunkien ydintoimintoja.  

Tämän pro gradu -tutkielman perusteella voidaan todeta, että suomalainen kyberturvallisuus ei 

ainakaan toistaiseksi ole eheä kokonaisuus, vaan erillisistä organisaatioista koostuva. Täten se ei ole 

vakiinnuttanut asemaansa erillisenä organisaatiorakenteena valtiohallinnossa tai kaupunkien sisällä. 

Toisaalta nykyistä rakennetta voidaan perustella sillä, että kyberturvallisuus on laaja kokonaisuus ja 

koskettaa monia eri toimialoja ja yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Erillisen organisaatiorakenteen 

sijasta tämän tutkielman perusteella voidaan puoltaa resurssien ja lainsäädännön lisäämisen lisäksi 

myös kyberturvallisuuden kokonaisvaltaista ymmärrystä ja organisaatioiden yhteistä tahtotilaa, 

jolloin se voidaan nähdä instrumenttina suhteessa muihin turvallisuuden osa-alueisiin, eikä niinkään 

muista erillisenä päämääränä. Lisäksi tutkielman perusteella voidaan korostaa tarvetta 
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kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen tarkasteluun kaupunkiorganisaatioiden sekä valtiohallinnon 

tasolla. 

Tämä tutkielma on aikansa tuote, sillä teknologian kehittyessä myös kyberturvallisuus ja 

kyberrikollisuus kehittyy vauhdilla. Lisäksi vaurauden tuotantoa seuraa systemaattisesti riskien 

tuotanto (Beck 1992, 19). Tässä toimintaympäristössä kyberturvallisuuden lainsäädännön ja 

yhteiskunnallisen merkityksen voidaan olettaa korostuvan. Toisaalta tutkielmassa korostuu 

organisoinnin ja johtamisen näkökulma, joka ei mene yksityiskohtiin teknisen toteutuksen piirissä, 

joten tutkielman tuottamaa tietoa voitaneen hyödyntää tulevaisuudessa. Lisäksi tutkielma tuottaa 

uutta tietoa siitä, minkälaisia ulottuvuuksia älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuuteen kuuluu ja 

miten ne linkittyvät keskenään. Toisaalta lainsäädännön muutokset vuonna 2020 muokkaavat 

paikallistasoa tulevaisuudessa tavalla, jota ei voida täysin ennakoida etukäteen. 

Tätä tutkielmaa voidaan pitää merkittävänä ja uutta tietoa lisäävänä, sillä kyseessä on ensimmäinen 

tutkimus, jossa tutkitaan älykkäiden kaupunkien kyberturvallisuutta haastattelemalla älykkäiden 

kaupunkien toimijoita. Aiemmat hahmotelmat ovat perustuneet erilaisten dokumenttien analysointiin 

sekä kyberturvallisuuden tekniseen toteutukseen. Lisäksi tutkielmassa havainnoitiin 

kyberturvallisuutta erilaisten ulottuvuuksien näkökulmasta kokonaisvaltaisesti myös 

kaupunkiorganisaation sidosryhmät huomioon ottaen. Vastaavaa tutkimusta olisi mielekästä tehdä 

tilanteessa, jossa kyberturvallisuudelle on määritelty tarkempi johtajuus ja vahvempi 

lainsäädännöllinen perusta.  
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VM:n mittareiden ja kyselyiden valossa? Kolme kehittämistoimenpidettä 8.10.2018. Haettu 
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Liite 1. Haastattelulomake 

 

1. Mikä on kyberturvallisuuden lähtökohta ja miten se on määritelty? (Mahdollistaa, suojata, 

turvata, varmistaa toimivuus) 

 

2. Onko kyberturvallisuus esillä älykkäitä ratkaisuja kehittäessä? 

 

3. Onko kaupunki ollut mukana kyberturvallisuuden kehittämisprosesseissa? Jos on, niin missä 

vaiheessa? 

 

4. Onko kaupungissa riittävästi tietoa kyberturvallisuudesta? 

 

5. Onko kaupungissa olemassa kyberturvallisuusverkosto? Ketä toimijoita on mukana ja kuka on 

vastuussa? Onko verkostoja olemassa kaupungin sisä- ja ulkopuolella? 

 

6. Onko kaupunki ottanut riittävästi kyberturvallisuuden huomioon? 

 

7. Mitä kyberriskejä kaupunki voi kohdata? Mikä on niiden lähde (ihmisen toiminta, järjestelmät 

ja ohjelmistot, prosessit, ulkoiset tapahtumat) 

 

8. Kuka johtaa kyberturvallisuutta? Onko johtaminen keskitettyä vai hajautettua? 

 

9. Onko kyberhyökkäyksiin varauduttu kaupungissa? 

 

10. Onko älykkäiden kaupunkien ratkaisut lisänneet panostusta kyberturvallisuuteen? 

 

11. Mikä on ulkoisten palveluntarjoajien rooli kyberturvallisuudessa? 

 

12. Mikä on kaupungin rooli ulkoisten palveluntarjoajien teknologisissa ratkaisuissa? 

 

13. Mikä on valtiohallinnon rooli kaupunkien kyberturvallisuudessa? 

 

14. Voidaanko kyberturvallisuutta ulkoistaa? 

 

15. Onko henkilöstön osaaminen riittävällä tasolla? 

 

16. Onko kyberturvallisuutta mitattu? 

 

17. Onko laitteistot ja ohjelmat riittävällä tasolla? 

 

18. Onko kyberturvallisuuden huomioonottaminen hidastanut tai vaikeuttanut joitain prosesseja? 

 

19. Onko tulevien teknologioiden ja hankkeiden kyberturvallisuutta otettu huomioon? 

 

20. Onko kaupungin kyberturvallisuus ajan tasalla? 

 

21. Miten kyberturvallisuuden johtaminen on jakautunut? 

 

22. Miten kyberturvallisuus on osana yleistä hallintomallia? Entä kokonaisturvallisuutta? 
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23. Onko kolmansien osapuolien roolista ohjeistusta? 

 

24. Onko kaupungissa asetettu teknologisia standardeja tai vaatimuksia turvallisuudelle? 
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