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Jatkuvuus on erittäin ajankohtainen aihe maailmanlaajuisesti tällä hetkellä. Liiketoiminnan 
jatkuvuuden hallintajärjestelmä mahdollistaa kehittämään ja ylläpitämään jatkuvuussuunnitelmia, 
jotka mahdollistavan organisaation tehokkaan ja nopean kyvyn palautua häiriötilanteen jälkeen. 
Dokumentoidun jatkuvuussuunnitelman avulla voidaan täyttää eri standardien ja yhteisöjen 
vaatimukset jatkuvuudelle. Kevään 2020 pandemia on vaikuttanut maailmanlaajuisesti eri 
yritysten liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Hyvin toteutetun jatkuvuuden hallinnan avulla voidaan 
reagoida nopeasti ja oikein myös sellaisiin uhkiin, joita ei osattu odottaa. 

Jatkuvuus on osa organisaation suunniteltua ja ohjeistettua toimintaa, johon kuuluvat: 
turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, jatkuvuuden ja häiriöiden hallinta, tilannekuvan 
ylläpitäminen sekä huoltovarmuus. Työn tavoitteena on antaa työntekijöille ja esimiehille 
konkreettisia apuvälineitä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä yhtenäistää ja selkeyttää 
ohjeistusta. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää hankintojen vastuurajauksia jatkuvuuden suhteen. 

Tässä opinnäytteessä asiaa lähestyttiin tutkimalla ja tutustumalla eri standardien ja yhteisöjen 
vaatimuksiin. Aiheesta on myös kirjoitettu useita oppaita ja ylläpidettyjä verkkosivustoja. Eri 
lähteitä tutkimalla luotiin näkökulma jatkuvuuden hallinnasta ja tavasta toteuttaa projektia eli 
viitekehys.  

Jatkuvuuden hallinnan viitekehyksen määrittelemisen jälkeen aloitettiin tutkimaan 
kohdeyritystä, määrittelemään ydinprosesseja ja tekemään liiketoiminnan vaikutusanalyysiä. 
Ydinprosessien määrittäminen ja dokumentointi on jatkuvuussuunnittelun onnistumisen kannalta 
olennaista. Lisäksi kolmansien osapuolien merkitys jatkuvuudelle pitää selvittää. Tavaran- tai 
palveluiden toimittajien toimitusvarmuus ja niihin kohdistuvat uhat pitää selvittää. Myös  
asiakkaiden näkökulmasta palveluiden saavutettavuus kriisien aikana pitää varmistaa.  

Tutkimuksessa huomioitiin myös, minkälaisia poikkeustilanteita on tapahtunut maailmalla ja 
kohdeyrityksessä. Näiden tapahtumien juurisyiden selvittäminen tuotti tietoa varautumiseen ja 
ohjeistuksiin. Myös sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkitys korostui näissä tapauksissa, jonka 
seurauksena siihen luotiin ohjeita ja malleja. 

Jatkuvuuden osalta oli tärkeää luoda myös prosessi, joka määräajoin arvio ja kehittää 
jatkuvuudenhallinta. Myös jokapäiväisessä toiminnassa on huomioitava mahdolliset uhat 
jatkuvuudelle ja niiden raportointi käytännöt. Jatkuvuuden hallinnan toteuttaminen ja tuotti 
hyödyllistä informaatiota myös normaalioloissa tapahtuvaan häiriönhallintaan ja viestintään.  

Yksi jatkuvuuden hallinnan toteuttamisen eduista on, että se antaa vakaan pohjan yrityksen 
kilpailukyvylle. 
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Continuity is a very current topic globally at the moment. With business continuity management 
system, organizations can effectively plan, execute and practice procedures which helps to create 
better resilience to incidents and ability to recover from different kind of incidents. In addition, it 
helps to meet requirements of different continuity standards. Pandemic in the spring 2020 has 
affected globally in different companies in various business areas. With well-prepared business 
continuity plan companies and organizations can prepare even for unexpected threats. 

Continuity is part of organizations planned and documented operations which include infor-
mation security management, risk management, continuity management, incident management, 
situation awareness, security of supply and preparedness. Goal of this thesis is to give tangible 
tools to employees and managers to secure continuity. As well as guides and instructions to sim-
plify and unify documentation. Also, to create awareness of responsible persons of different sec-
tors. 

I approached this subject first by getting familiar of requirements in different standards or re-
quirements of different communities. There were many written guides and recently updated web-
sites about this matter. By studying different sources, I was able to define perspective and method 
to create business continuity management system.  

After defining of business continuity management system framework, I began to study target 
company which include defining of key processes and creation of business impact analysis. Iden-
tification and understanding of key processes are very important to successfully manage business 
continuity. It is also important to identify external operators to ensure customer and stakeholders 
needs and concerns. 

By studying past incident that had occurred internally and externally gave also information 
about possible threats and risk. Root cause analysis of those incidents provided usable infor-
mation for guides and procedures. Also, it was discovered that importance of internal and external 
communication is vital in incident management situations therefore guides and templates were 
created help communications. 

To ensure continuity in future it is important to create periodical maintenance cycle to verify 
and develop business continuity management. Business continuity must be part of daily opera-
tions were possible threats are reported in defined manner. 

This project also created useful information and improvement to normal daily operations like 
incident management and communications. 

One of the real values of continuity management system is gaining a competitive advantage. 
 
Keywords: Continuity, Continuity management, Continuity plan, datacenter services 
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ALKUSANAT 

Tämän työn aihe valikoitui omien ja asiakkaiden tarpeen mukaan. Työn loppuvaiheilla 

puhjennut COVID-19 pandemia vielä painotti jatkuvuuden hallinnan tärkeyttä. Viruksen 

aiheuttama epävarmuus aiheutti haasteita ihmisille ja yrityksille ympäri maailmaa. Valmis 

jatkuvuudenhallinta antoi hyvät valmiudet toimia tilanteessa nopeasti ja oikein.  

Kiitos myös Sami Hyrynsalmelle, joka antoi motivaatiota tämän työn kirjoittamiseen 

asiantuntevalla ohjauksella ja ammattitaidolla. 

Porissa, 10.5.2020 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 

SLA   Palvelutasosopimus eli SLA (Service Level Agreement) on 
asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, jossa määritellään 
palvelulle tietyt vaatimustasot. 

VAHTI  julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden Johtoryhmä 

VAHTI-ohje Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) 
ohjesivusto 

ITIL  Information Technology Infrastructure Library on kokoelma 
käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen 

AD käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu 
ICT Tieto- ja viestintätekniikan varautumisen (ICT, information and 

communication technology, suomeksi tieto- ja viestintätekniikka) 

IT  informaatiotekniikka, tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen 
avulla tehtävää tietojen muokkaamista, tallennusta ja hakua. 

SaaS Software as a Service, tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna 
perinteisen lisenssipohjaisen tavan ja ohjelmiston asentamisen 
sijaan. 

IaaS Infrastructure as a Service, tarkoittaa palvelimien ja palvelinsalien 
ulkoistamista. Kokonaisuuteen sisältyy yleensä verkkoyhteydet, 
tallennustila, palvelimet ja niiden ylläpito. 

PaaS Platform as a Service, tarkoittaa palvelualustan ulkoistamista, 
tyypillisesti pilvipalveluna 
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1. JOHDANTO 

Työn tarkoituksena on tutkia ja analysoida Yritys X:n tuottamia konesalipalveluita 

jatkuvuuden näkökulmasta ja tuottaa toimintamalleja ja ohjeistusta häiriöiden 

ehkäisemiseksi ja vaikutusten pienentämiseksi. Tutkinnassa ja analysoinnissa 

tarkastellaan mahdollisimman laajasti koko toimitusketjua niin, että ulkoisten uhkien 

vaikutukset saataisiin mahdollisimman pieneksi. 

Nykyaikaisten vaativien tietojärjestelmien ja informaatioteknologia-arkkitehtuurien (IT) 

vaatimukset sisältävät varautumista myös sellaisten epätodennäköisten tapahtumien 

varalle, jotka voivat vaarantaa IT palveluiden saatavuuden tai laadun kaikkina 

mahdollisina ajanhetkinä. Kaikkien IT-projektien osana tulisikin käyttää aikaa tietoturva- 

ja jatkuvuusasioiden pohtimiseen. 

Yritys X tarjoaa asiakkailleen konesalipalveluja, joiden luotettavuus, eheys, käytettävyys 

sekä todentaminen ovat tärkeässä asemassa koventuvassa kilpalutilanteessa. Yksikin 

pidempi ja huonosti hoidettu häiriötilanne voi aiheuttaa pysyvän kolhun maineeseen 

asiakkaiden silmissä. Toisaalta taas hyvin hoidettu ja lyhyt palvelukatko voi nostaa 

asiakkaiden arvostusta toimittajaa kohtaan. 

Huomioitavaa on myös, että palvelukatkot vaikuttavat myös asiakkaiden asiakkaisiin, 

jolloin hyvin toteutettu palvelu mahdollistaa myös asiakkaiden toiminnan edellytykset ja 

kasvun. Kun asiakkaan toiminta kasvaa se yleensä kasvattaa myös palvelutarjoajan 

liiketoimintaa. 

Usein häiriötilanteiden syistä tai vaikutuksista konesalipalvelujen tarjoajat eivät 

mielellään julkisesti keskustele, vaikka ikäväkin historia voisi auttaa parantamaan 

nykyisiä asioita. Kehittämistarkoituksessa menneiden häiriötilanteiden analysoiminen ja 

läpikäyminen auttaisi varautumaan häiriöiden varalle ja mahdollisesti nopeuttaisi 

palautumista. Näiden avulla voidaan listata jo etukäteen asioita, joihin tulee kiinnittää 

huomiota tässä työssä tai jatkuvuussuunnittelussa yleensä. 

IT-palveluiden jatkuvuudenhallinnan tavoite on tukea koko liiketoiminnan 

jatkuvuudenhallintaa varmistamalla, että tarvittavat IT järjestelmät ja laitetilatilat on 

käytätettävissä liiketoiminnan vaatimusten ja sopimusten mukaisesti (Quan,2012). 
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 Työn tarkoituksen ei ole luetella erilaisia poikkeustilanteita ja niihin valmistautumista 

vaan pohtia mitä erilaiset poikkeustilanteet voivat vaikuttaa palveluntasoon eli 

varautumista palvelutason poikkeamien varalle. Tässä on kuitenkin esimerkinomaisesti 

muutamia maailmalla tunnistettuja poikkeustilanteiden aiheuttajia (Engemann, 

Henderson, 2011) (Graham, 2006): 

 Laitteistoviat 

 Sähkökatkot 

 Tietoliikenneyhteyksien katkot 

 Sovelluksen tai tietokannan vikatilanteet 

 Inhimilliset tekijät: virheet, vahingot, sabotaasi, epidemia tai lakko. 

 Haittaohjelmat, virukset, tietomurto, palvelunestohyökkäykset. 

 Poliittinen epävakaus, terrorismi 

 Tulipalo 

 Luonnonkatastrofit (Myrsky, tulva, ja niin edelleen) 

Tämän työn tarkoitus on tuottaa ohjeita, työvälineitä ja testaustyökaluja jatkuvuuden 

hallintaa ja jatkuvuussuunnitelmia varten. Yllämainittujen uhkien ja niistä aiheutuvien 

vaikutuksen läpikäyminen ja kirjaaminen ennen uhan realisoitumista auttaa 

varautumaan sekä nopeuttaa toimintaa häiriötilanteessa. 

1.1 Ongelman asettelu ja tavoitteet 

Työn tarkoituksen on tutkia ja kehittää niitä toimia, joiden avulla voidaan ennakoida, 

pienentää ja lyhentää toimintaa haittaavien tapahtumien vaikutusta ja kestoa. Se sisältää 

ohjeita ja suunnitelmia, joiden avulla organisaatio tavoittelee liiketoiminnan jatkuvuutta 

vakavien häiriötilanteiden aikana ja nopeaa palautumista häiriön jälkeen. 

Työ sisältää olemassa olevien palveluiden rakenteiden analysointia ja kehittää niitä ja 

niihin liittyviä prosesseja, joiden avulla toimintaa häiriötilanteissa helpottuu. Lisäksi 

kartoitetaan toimenpiteitä, jotka parantavat toipumista ongelmien jälkeen sekä 

varalaitejärjestelyitä.  

Palveluntuottajan ja asiakkaan välisissä palvelutasosopimuksissa (SLA) määritellään 

tarkasti valvottavat palvelut, valvontaa koskevat ehdot ja niihin liittyvät mittarit sekä 

tavoitteet tai rajat, jotka kuvaavat odotettua palvelutasoa. Tutkimuksessa analysoidaan 
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myös automaattisesti tapahtuvaan palveluiden ja niiden laadun valvontaa, sekä niiden 

kehittämiseen tarkoitettuja suunnitelmia ja toimenpiteitä. 

Tavoitteena on myös löytää ratkaisuja nykyisessä toiminnassa havaittuihin ongelmiin.  

 Asiakas ilmoittaa tai reklamoi häiriöstä palvelussa. Häiriö- ja poikkeustilanteet 

pitää tunnistaa ja viestiä asiakkaalle.  

 Asiakas on epätietoinen, onko tilanne huomioitu, korjaus aloitettu tai tilanne 

normalisoitunut. Asiakasviestintä häiriön aikana ja häiriön jälkeen. 

 Henkilökunnalla ei ole tilannekuvaa palveluvaikutuksista tai toimenpiteistä 

häiriöissä. Toiminta häiriötilanteessa, tilannekuvan luominen ja mahdollinen 

eskalointi pitää olla selkeää. 

Yleisesti tavoitteena on tuoda jatkuvuusajattelu osaksi jatkuvaa palvelua, prosesseja ja 

projekteja. Yksittäisten riskien hallinnan sijaan pitäisi huomioida kaikkien riskien 

muodostama kokonaisuutta ja sen vaikutuksia. 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen kohteena analysoidaan nykyisiä prosesseja ja palveluja. Analysoinnissa 

huomioidaan niihin liittyviä riskiä ja häiriötilanteen aiheuttamia vaikutuksia. Analysoinnin 

tuloksena syntyy yleisiä ratkaisuehdotuksia riskien minimoimiseksi tai palautumisen 

nopeuttamiseksi. Tutkimus rajataan kuitenkin vain olemassa olevia palveluiden 

tutkimiseen, niiden jatkuvuuden analysointini ja yleisten ohjeiden luomiseen. Kuten 

kuvassa 1 esitetään, niin palvelukohtaiset työt rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimuksen tuloksena tarkoitus myös tutkia keinoja tai työkaluja, joiden avulla 

jatkuvuutta olisi helpompi hallita ja kehittää. 
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Kuva 1. Työn rajaus. 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Työssä käytetään normatiivista tutkimusmenetelmää (Ohjaava tapaustutkimus), eli 

pyritään selvittämään, miten tulisi toimia annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Roution (2007) mukaan ”ohjaava tutkimus tähtää tutkittavan kohteen parantamiseen, 

jolloin se siis sisältää kohteen tyydyttävyyden arviointia. Arviointi puolestaan on 

mahdollista vain jonkun ihmisen näkökulmasta. Ohjaava yleinen tutkimus (kuva 2) 

tuottaa teoriaa eli ohjeita, standardeja, laskukaavoja ja muuta teoreettista tietoa, joita 

voidaan soveltaa kohdetta muistuttavien myöhempien kohteiden parantamisessa, mutta 

ei sisällä ohjeiden toteuttamista käytännössä” (Routio, 2007).  

 

Kuva 2. Ohjaava tutkimus 
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2. COLOCATION YLEINEN PERIAATE 

Geng kuvaa laitetilojen kehitystä omasta laitetilasta palvelutarjoajille. Historiallisesti 

suurin osa yritysten palvelimista oli yritysten omissa laitetiloissa, jotka olivat yrityksen 

oman IT-organisaation hallinnassa ja ylläpidossa. Oman laitetilan ylläpitäminen uudella 

vaatimustasolla on muuttunut kalliimmaksi ja monimutkaisemmaksi. Konesalin 

ulkoistaminen yrityksen omista saleista tehdään yleisesti kolmella eri tavalla. Yleisimpiä 

tapoja ostaa laitetilaa palveluna on colocation ja hosting. Siinä missä hosting tarjoaa 

laitetilan laitteita palveluna, niin colocation tarjoaa paikan yrityksen omille laitteille. 

Gengin mukaan tulevaisuudessa yritykset siirtyvä yhä enemmän pois omista 

laitetiloistaan erilaisille palvelutarjoajille (Geng, 2015). 

Perinteiset IT palveluntarjoajat operoivat laitteita, sovelluksia, verkkoja ja levyjärjestelmiä 

asiakkailleen. Asiakas maksaa lisensointimaksuja ohjelmistoista ja IT palveluntarjoaja 

vastaa kokonaan ympäristöstä. Palveluntarjoajat tarjoavat palveluitaan omista 

laitetiloistaan. Perinteisen IT-palveluntarjoajat tekevät asiakkaisen kanssa pitkä 

sopimuksen, mihin kirjataan myös sovittu palvelutaso. Tyypillisesti palveluntarjoajat 

tekevät asiakaskohtaisia muutoksia (Bloor, 2009). 

Tyypillisesti colocation palvelutarjoaja tarjoaa palveluna tilan, jäähdytyksen, 

virransyötön, yhteydet ja fyysisen turvallisuuden eli laitetilan palveluna (kuva 3). 

Vuokrattava tila voi olla yksi tai useampi laitekaappi yhteisessä tilassa tai muista 

asiakkaista eristetty tila tai häkki. Tämän lisäksi useat colocation palveluntarjoajat 

tarjoavat myös asennus, hallinta ja valvontapalveluja asiakkaidensa järjestelmille ja 

laitteille. 
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Kuva 3. Konesalipalvelukomponentit 

Kuva 3 esittää perinteisen konesalipalvelun tyylejä ja colocation osuutta. SaaS (Software 

a Service) käyttäjä, joka tarvitsee (isoa) ohjelmistoa tai sovellusta, voi käyttää palvelua 

pilvestä verkon yli (Shaik, 2017). Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama 

tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. PaaS (Platform as a 

Service Paas) mallissa palvelun tarjoaja tarjoaa alustan ja työkalut ohjelmistojen ja 

palveluiden rakentamista varten (Shaik, 2017).  Infrastructure as a Service (IaaS) 

mallissa palveluntarjoaja tarjoaa palvelin ja tallennuspalveluja (Shaik, 2017). Palvelimien 

ja palvelinsalien ulkoistamisen lisäksi, myös muut konesalin lisäpalvelut, kuten 

tietoverkot, tallennusjärjestelmät ja niiden ylläpito. 

Uusimpana vaihtoehtona on palveluiden siirtäminen julkisiin pilvipalveluihin, jossa 

palveluita ei sidota tiettyyn laitetilaan tai laitteeseen. Palveluiden käyttö onnistuu 

selaimen avulla, eikä vaadi käyttäjältä näiden palveluiden asennus tai ylläpitotyötä.  

2.1 Hyödyt perinteiseen konesaliin verrattuna 

Kutsmeda (2018) mukaan jatkuvasti muuttuvassa konesalimarkkinassa omistajien on 

erittäin vaikeaa ennustaa tulevaisuuden IT järjestelmien tarpeita. Kuinka paljon laite- tai 

konesalitilaa tarvitaan tulevaisuudessa? Kuinka paljon sähkötehoa tarvitaan? Mitä 

tapahtuu tulevaisuudessa? Näiden kysymysten jälkeen seuraava kysymys on: Kuinka 

paljon se maksaa?  

Colocation malli tarjoaa näihin kysymyksiin vastauksen tarjoamalla laitetilaa, sähkötehoa 

ja jäähdytystä palveluna. Jos IT osastot tarvitsevat lisää kapasiteettiä, voida asiakas 
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laajentua tarpeen mukaan. Myös laitetilan palveluiden supistuminen on mahdollistua 

neuvottelujen avulla. Palvelun joustavuus ja kyky taata tulevaisuuden on mahdollistanut 

colocationin suosion ja kasvun (Kutsmeda, 2018). 

Colocation mallissa asiakkaan ei tarvitse sitoa omaa pääomaa laitetilaan ja laitteisiin. 

Pienen konesalin rakennus- ja ylläpitokustannukset sisältävät paljon samoja 

komponentteja kuin isonkin laitetilan, jolloin isomman konesalin käyttökustannukset ovat 

huomattavasti halvemmat kuin usean pienen. Eli rakennuskustannusten lisäksi myös 

toistuvat ylläpito ja huolto maksut ovat pienempiä. Isot colocation palveluntarjoajat myös 

pystyvät hankkimaan parempia sopimuksia muilta palveluntarjoajilta isomman volyymin 

myötä. 

Colocation tilat tarjoavat yleensä varmennettua jäädytystä ja virransyöttöä, jotka on 

suunniteltu niin, ettei tarvetta katkoille tule edes huoltojen aikana. Myös erilaiset fyysisen 

turvallisuuden ratkaisut ovat yleensä osa colocation palvelua. 

2.2 Haitat perinteiseen konesaliin verrattuna 

Oman laitetilan etuja on sen muokattavuus vastaamaan omia tarpeita. Fyysisen 

turvallisuuden osalta tulee huomioida, että jaettuun laitetilaan voi olla pääsyjä usealla eri 

organisaatiolla. Lisäksi oman laitetilan välitön läheisyys vähentää 

matkustuskustannuksia ja voi vähentää reagointiaikaa joissain tapauksissa. 

Sopimuksien kesto, palvelutason määritys ja lisäpalveluiden kustannukset on myös hyvä 

ottaa huomioon. 
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3. JATKUVUUSUUNNITELMAN YLEINEN 
PERIAATE 

3.1 Jatkuvuussuunnitelman määritelmä 

Monessa lähteessä painotetaan jatkuvuusuunnitelman osalta, että se ei ole 

kertaluontoinen projekti, vaan se on prosessi. Iivari & Laaksonen määrittelee sen 

näin:”Jatkuvuussuunnittelu on jatkuva prosessi, jonka tarkoituksena on turvata yrityksen 

toiminta normaalioloista poikkeavissa häiriötilanteissa sekä yhteiskunnallisissa 

poikkeustilanteissa. Jatkuvuussuunnittelu on osa jatkuvuudenhallintaa ja 

jatkuvuussuunnittelun konkreettinen tuotos on jatkuvuussuunnitelma. 

Jatkuvuussuunnitelma koostuu useista eri osista, kuten kriisienhallintasuunnitelmasta ja 

toipumissuunnitelmasta. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmaan sisältyy osia muihin 

turvallisuustiloihin kohdistuvista suunnitelmista, kuten varautumissuunnitelmasta. 

Jatkuvuussuunnittelua ei tule ottaa kertaluontoisena projektina, vaan sitä pitäisi 

jatkuvasti kehittää laadullisen prosessin tavoin. Jatkuvuussuunnittelua ei ole 

yksiselitteisesti sijoitettavissa riskienhallintaan, laatuvarmistukseen eikä 

tietoturvallisuuteen, vaan se on osa niitä kaikkia” (Iivari & Laaksonen, 2009).  

Valtionvarainministeriön julkaiseman VAHTI-ohjeen (VAHTI, 2/2016) mukaan 

”jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on varmistaa organisaation ydintoimintojen 

mahdollisimman häiriötön toiminta. Jatkuvuussuunnittelu on osa organisaation 

kokonaisturvallisuutta, johon kuuluvat mm. turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, 

jatkuvuuden hallinta, häiriötilanteiden hallinta ja johtaminen, tilannekuvat 

muodostaminen sekä huoltovarmuus ja varautuminen” (VAHTI, 2/2016) 
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Kuva 4. Jatkuvuus osana laatujohtamista 

Jatkuvuus liittyy myös yrityksen laatujohtamiseen. Leclin (1997) toteaa kirjassaan, ”että 

yrityksen toiminta on laadukasta, jos asiakas on tyytyväinen saamiinsa tuotteisiin ja 

palveluihin. Laatuun liittyy myös tarve suoritustason jatkuvaan parantamiseen, niin 

nopeasti kuin kehitys sen sallii. Innovaatiot, kilpailijoiden toiminta, markkinoiden ja 

yhteiskunnan muutokset aiheuttavat tilanteita, joiden seurauksena laadulle asetetaan 

aivan uudet vaatimukset” (Leclin, 1997). Liiketoiminnan häiriöttömyys on tärkeää 

yritykselle, jotta varmistutaan asiakastyytyväisyydestä, työhyvinvoinnista ja 

kustannustehokkuudesta (kuva 3). 

Jatkuvuussuunnitelmaan liittyvästä toipumisesta eli normalisoinnista Gröönroos (2009) 

toteaa. ”Palvelun normalisointi on keino hallita asiakassuhteissa ilmeneviä virheitä, 

epäonnistumisia ja ongelmia. Sitä voidaan soveltaa kaikenlaisissa organisaatioissa 

niiden ydinliiketoiminnasta riippumatta. Teollisuusyritys tai julkishallinnon elin voi hyötyä 

normalisoinnista yhtä paljon kuin palveluyrityskin, ja minkä tahansa yrityksen asiakkaat 

hyötyvät taatusti organisaatiosta, joka käyttää palvelun normalisointia perinteisen 

reklamaatioiden käsittelyn sijasta. Palvelun normalisointi on palvelukeskeinen tapa 

hoitaa ongelmia.”. 
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Kuva 5. Jatkuvuuden hallinnan prosessi 

Jatkuvuudenhallinnassa on kyse kilpailukyvyn ylläpitämisestä, eikä sen fyysinen 

infrastruktuurin, jonka avulla yritys toimii. Siksi se pitää toteuttaa yrityksen jokaisessa 

toiminnossa, jotta saavutetaan oikea sietokyky. (Elliott, 2010) 

Jatkuvuussuunnitelma tulee sisältää yksityiskohtaisesti ne prioriteetit, proseduurit, 

vastuiden määrittelyt ja resurssit, joita tarvitaan häiriön hallintaan ja palautumiseen 

ennalta määritettyyn palvelutasoon suunnitellussa ajassa (BCI Good Practice 

Guidelines, 2018) 

3.2 Projektin aloitus 

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan yleisellä tasolla mitä eri vaiheita jatkuvuuden 

hallinnassa pitää huomioida ja tässä kappaleessa käydään läpi tarvittavat lähtötiedot. 

Ennen projektin aloittamista on tärkeää sopia projektin sisällöstä, tavoitteista, 

lähestymistavasta, metodeista, osallistujista, palveluista ja aikataulusta.  ISO22301:sen 

mukaan organisaation tulee kehittää liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma, joka vastaa 

laajuudeltaan ja tyypiltään niitä vaikutuksia, jotka voidaan sallia tai olla sallimatta häiriön 

sattuessa (ISO22301).  

Projektin sisällön ja tavoitteiden rajaaminen pitäisi käyttää myös aikaa. Mahdollinen 

aihealueen rajaaminen projektin ensimmäisessä vaiheessa voi olla mahdollista ja 

hyödyllistä. Esimerkiksi jatkuvuussuunnitelma voi ensimmäisessä vaiheessa käsittää 

vain pääkonttorin toiminnan, eikä ota kantaa toimipisteiden toimintaan.  

Jotta pystytään keskittymään oikeisiin asioihin, olisi hyvä määritellä pahin skenaario 

johon analyysit ja suunnitelmat tulisi keskittyä. Esimerkkinä voisi olla yhden nimetyn 

rakennuksen täydellinen tuhoutuminen sisältöineen (infrastruktuuri ja dokumentaatio). 

Tällöin analyysin kohteena olisi tämän vaikutus palveluiden jatkumiseen, eikä se, mikä 

tämän olisi voinut aiheuttaa. 
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Kun projektin sisältö on määritetty ja rajattu voidaan alkaa määrittää tavoitteita projektille. 

Esimerkiksi ”organisaation jokaisen tason tulee kehittää, toteuttaa ja testata toimivat 

jatkuvuussuunnitelmat”. Tavoitteiden määrittämistä auttaa rajojen määrittäminen niin 

että yksilöiden päätöksenteko helpottuu sen suhteen, että mikä on hyväksyttävä 

poikkeama palvelun laadussa. 

3.3 Riskien kartoitus 

Organisaation tai yrityksen päivittäiseen operointiin ja päätöksentekoon liittyy aina 

riskejä, jotka voivat vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen. Kuuselan mukaan: ”Yritystä 

uhkaavat onnettomuudet, markkinoiden yllättävät muutokset ja omien virhearviointien 

seuraukset. Yrityksille riskin ottaminen on kuitenkin välttämätöntä, koska yrityksen on 

menestyttävä kilpailussa. Sen on investoitava, panostettava henkilöstöönsä, 

tuotteisiinsa ja niiden markkinointiin” (Kuusela, 2005). VAHTI-ohjeen mukaan 

”Riskienhallinnan avulla tunnistetaan kriittiset riskit, joita voidaan pienentää jatkuvuutta 

parantavilla toimenpiteillä. Toimenpiteet ja resurssit mitoitetaan ja kohdennetaan 

tarkoituksenmukaisesti edistämään organisaation häiriötöntä toimintaa.” (VAHTI, 

2/2016) 

Myös kansainvälisistä tutkimuksista löytyy lähtötietoja riskien kartoitukselle. Hyvänä 

esimerkkinä Business Continuity Instituten vuosittainen Horizon raportti, josta löytyy 

asiantuntijoiden huomiot kuluneesta vuodesta ja arviot tulevalle vuodelle (kuva 6) 
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Kuva 6. Business Continuity Institute:n raportti riskeistä (Horizon Scan Report, 
2020) 

Riskien kartoituksessa jokainen yrityksen avainprosesseja ja kriittisiä toimintoja uhkaava 

tekijä eritellään, sekä niiden mahdollinen vaikutus yrityksen toiminnalle. Tämän avulla 

voidaan määritellä toimintoja niiden estämiseksi, vaikutusten minimoimiseksi ja niistä 

palautumiseksi. Kartoituksen jälkeen voidaan jo löytää kehityskohteita, joiden avulla 

palvelun laatua voidaan lähteä kehittämään. 

Uhka tai vahinko on jotain, mitä voi mennä vikaan tai aiheuttaa harmia esimerkiksi. 

sähkökatko, räjähdys, tulva, onnettomuus, sabotaasi ja niin edelleen. Uhkien vaikutukset 

vaihtelevat paljon mutta yhteisenä vaikutuksen niillä on suora tai epäsuora vaikutus 

taloudellisiin tappioihin, Joissain tapauksissa maineen menetys tai vaikutus brändiin 

luotettavuuteen voi aiheuttaa pitkäkestoisemman vaikutuksen kuin itse vahingosta 

toipuminen.  
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Riski koostuu kahdesta eri komponentista: Todennäköisyydestä millä uhka voi 

realisoitua ja uhan aiheuttama vaikutus tai sen seuraamus.  

Riski on mahdollisuus, että haitallinen tapahtuma toteutuu. Tässä työssä riskillä viitataan 

tilanteeseen, jossa on mahdollista, mutta ei täysin varmaa, että esiintyy ei-toivottu 

tapahtuma, jolla on haitallisia seurauksia. Siten määritelmään sisältyvät niin 

todennäköisyys kuin seurauksetkin. Eli täytyy ottaa huomioon sekä tapahtuman 

todennäköisyys ja vaikutukset, eikä pidetä riskiä vain tapahtuman todennäköisyyden 

funktiona (kuva 7). 

 

Kuva 7. Riskien vaikutus todennäköisyyden funktiona. 

Toimenpiteillä tarkoitetaan niitä keinoja, joilla uhan toteutumisen todennäköisyys tai 

uhan toteutumisen vaikutusten minimoiminen suoritetaan. Toimenpiteitä on monenlaisia, 

mutta ne voivat sisältää esimerkiksi automaattisia sammutuslaitteita, automaattista 

kulunvalvontaa, varajärjestelmien ylläpitämistä eri sijainneissa, määritellään käsin 

tehtäviä väliaikaisia toimintoja avain prosessien suorittamiseksi tai toimipisteiden 

hajauttaminen. Toimenpiteiden pitäisi olla kustannustehokkaita suhteessa 

varauduttavaan uhkaan. 

Riskien arviointi (kuva 8) on tarpeellista, jotta ymmärretään ne mahdolliset uhat, jotka 

voivat toteutua, toteutumisen todennäköisyys, sekä niiden vaikutukset palveluiden 

laatuun. Lisäksi arvioidaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään ehkäisemään eri uhkien 

toteutumisen todennäköisyyttä ja niiden vaikutuksia saadaan kokonaiskuva uhan 

vaikutuksesta. Tämän jälkeen ehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen voidaan aloittaa 

tai mahdollisesti johdon päätöksellä kyseinen riski voidaan hyväksyä. 
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Kuva 8. Riskin arviointi 

Riskien arviointi voidaan suorittaa milloin tahansa, mutta normaalisti sen suorittaminen 

olisi hyvä tehdä liiketoiminnan vaikutusanalyysin jälkeen, jolloin organisaation 

avainprosessit olisivat jo määritetty. Riskien kartoitus olisi hyvä myös suorittaa suurien 

muutoksien jälkeen. 

3.4 Liiketoiminnan vaikutus analyysi 

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi on jokaisen jatkuvuussuunnitelman tai 

jatkuvuudenhallinnan perusta. Liiketoiminnan vaikutusanalyysissä analysoidaan, 

nimensä mukaisesti, minkälaisia vaikutuksia liiketoiminnalle häiriötilanteesta aiheutuu 

(Hagen, Statler, Penuel, 2013). 

Liiketoiminnan vaikutusanalyysin tarkoitus on analysoida liiketoimintaa tai jotain sen 

osaa ja määritellä siihen liittyviä tarpeita. Vaikutusanalyysi mahdollistaa kommunikaation 

organisaatossa tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta saadaan perusteet vaaditulle 

muutokselle ottaen huomioon organisaation tavoitteet (ITIL v4, 2019). 

Jatkuvuussuunnitelman tekemisen tärkein lähtökohta on tieto siitä mikä tärkeää 

liiketoiminnan kannalta. Liiketoiminnan vaikutusanalyysi suoritetaan aina 

jatkuvuussuunnittelun alussa ja sen avulla selvitetään liiketoiminnan tarkka toiminta 

(Hagen, Statler, Penuel, 2013). Vaikutusanalyysin mukainen visualisointi (kuva 9) auttaa 

muodostamaan selkeänkäsityksen kriittisistä asioista. 
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Kuva 9. Vaikutusanalyysin visualisointi 

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi on osa jatkuvuudenhallintaa, joka määrittelee 

ydinprosessit, niiden väliset riippuvuudet ja vaatimukset. ”Nämä riippuvuudet voivat 

sisältää toimittajia, ihmisiä, muita liiketoimintaprosesseja, IT-palveluja jne. 

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi määrittää IT-palvelujen toipumisvaatimukset. Nämä 

vaatimukset sisältävät toipumisaika- ja palautustasotavoitteet ja 

vähimmäispalvelutasotavoitteet kullekin IT-palveluille” (ITILv4, 2019). 

VAHTI-oheen mukaa vaikutusanalyysin avulla pyritään selvittämään erilaisten uhkinen 

aiheuttamia vaikutuksia. ”Business Impact Analysis eli liiketoiminnan vaikutusanalyysi 

pyrkii selvittämään ja kuvaamaan erilaisten haitallisten tekijöiden vaikutukset tarkastelun 

alla olevaan liiketoimintaprosessiin. Vaikutusanalyysi on pohjana toiminnan jatkuvuutta 

uhkaavien riskien arvioinnille sekä toimintojen väliselle priorisoinnille ja niiden yleisten 

riippuvuuksien tunnistamiselle” (VAHTI 2/2016). 

On olemassa lukuisa määrä erilaisia uhkia, joilla on toteutuessaan vaikutus 

organisaation kykyyn ylläpitää palveluiden jatkuvuutta, joka voi aiheuttaa taloudellisia 

vahinkoja sekä vaikutusta yrityksen maineeseen. Liiketoiminnan vaikutusanalyysi on 

jokaisen jatkuvuussuunnitelma projektin kulmakivi. Sen avulla voidaan määrittää niitä 

vaikutuksia, joita epänormaalit olosuhteen voivat aiheuttaa sen vaatimuksia niistä 

palautumiselle. Tämä informaatio toimii tietolähteenä lopuille jatkuvuussuunnitelman eri 

vaiheille, jotta voidaan varmistua, että jatkuvuussuunnitelmassa keskitytään olennaisiin 

ja tärkeisiin asioihin. ITIL:n mukaan vaikutusanalyysi ei ole pelkästään kriittistä ajattelua 
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ja arviointia, vaan myös kuuntelemista, kommunikaatiota. Lisäksi kykyä kirjoittaa ja 

tulkita dokumentaatiota (ITILv4, 2019). 

3.5 Strateginen kehittäminen 

Strategian kehittämisessä on kyse niiden ratkaisumallien määrittämisestä ja 

kehittämisestä, jotka mahdollistavat organisaation nopean ja tehokkaan reagoimisen 

epänormaaliin tilanteeseen. ISO27001:sen mukaan ”organisaation on määritettävä 

ulkoiset ja sisäiset asiat, jotka ovat olennaisia organisaation tarkoituksen kannalta ja 

jotka vaikuttavat sen kykyyn saavuttaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmältä halutut 

tulokset.” (ISO 27001) 

Liiketoiminnan vaikutusanalyysina aikana organisaation liiketoiminnalle kriittiset 

toiminnot sekä niiden tarvitsemat resurssit on märitetty sillä tasolla että liiketoiminta voi 

jatkua. Myös palautumisajat on määritetty jokaiselle toiminnolle. Näiden tietojen avulla 

strategia voidaan kehittää ja dokumentoida jatkuvuussuunnitelmaan käyttäen hyväksi 

myös väliaikaisratkaisuja, varasuunnitelmia tai ulkoisia palautumisen vaihtoehtoja. 

Palautumisstrategiat voivat sisältää myös datan hallintaa, kykyä palauttaa IT ja puhelin 

palveluita, tuotannon ja kapasiteetin uudelleenjakamista niistä paikoista, joissa sen 

tuottaminen ei ole enää mahdollista, sekä monia muita liiketoiminnalle tärkeitä seikkoja. 

Jokainen palautumisstrategia täytyy perustua organisaation tarpeiden täyttämiseen ja 

normaalisti sisältävät seuraavat asiat: 

 Korkean prioriteetin toimintojen, prosessien ja palveluiden palauttaminen 

 Avainhenkilöstön työtilat, joissa työn tekeminen on mahdollista. 

 Suunnitelma kriittisen datan ja järjestelmien palauttamiseen sekä aikamääreet 

koska niiden on oltava käytettävissä. Sekä määritelmä minkä datan häviäminen 

on hyväksyttävissä.ISO27002:sen mukaan organisaatioiden olisi yksilöitävä 

tietojärjestelmien saatavuutta koskevat liiketoiminnalliset vaatimukset. Kun 

saatavuutta ei voida taata käytössä olevien järjestelmäarkkitehtuurien avulla, olisi 

harkittava toiminnoiltaan päällekkäisten komponenttien tai arkkitehtuurien 

käyttöä (ISO 27002). 

 Niiden järjestelmien, yhteyksien ja resurssien määrittäminen, joita tarvitaan 

kriittisten toimintojen, prosessien ja palveluiden ylläpitämiseen. 

Strategiassa pitää huomioida, että nopeampi toipumisaika tarkoittaa korkeampia 

kustannuksia. Kustannusten ja toipumisajan kesken täytyy löytää sopiva tasapaino. 
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3.6 Suunnitelman tekeminen 

Suunnitelmien tekemisessä pitää huomioida jokainen organisaation toiminto, eikä 

pelkästään tuotantoprosesseille. ”Jatkuvuussuunnitelmat laaditaan kaikille organisaation 

kriittisiksi luokitelluille prosesseille ja toiminnoille sekä niiden toiminnan kannalta 

merkittäville tukiprosesseille” (VAHTI, 2/2016). 

 

Kuva 10. Organisaation ja toimintojen suunnitelmakartta 

ISO22301:sen mukaan jatkuvuussuunnitelma pitää olla saatavilla dokumentoituna, 

jalkautettuna koko organisaatiolle ja saatavilla myös muille sidosryhmille. Työntekijöiden 

pitää olla tietoisia myös omasta roolistaan jatkuvuuden ylläpitämisessä ja häiriön 

hallinnassa ennen häiriötä, sen aikana tai sen jälkeen. Suunnitelma sisältää ohjeita ja 

informaatiota, jotka auttavat tiimejä reagoimaan häiriöön, sekä auttaa koko 

organisaatiota toimimaan ja palautumaan häiriöstä (ISO 27001). 

Jatkuvuussuunnitelman tai vasteen tekeminen on se kohta, jossa aloitetaan aiemmin 

projektissa kerätyn informaation käsittely. Eli liiketoiminnan vaikutus analyysin, 

riskikartoituksen ja strategian pohjalta kehitetään käytännöllisiä ja selkeitä ohjeita palvelu 

normalisointia varten.  

VAHTI-ohjeen mukaan ”jatkuvuussuunnittelu tarkoittaa niitä toimia, joiden avulla pyritään 

pienentämään ja lyhentämään toimintaa haittaavien tapahtumien vaikutusta ja kestoa. 

Se sisältää varajärjestelyitä sekä toimenpiteitä, jotka parantavat toimintaa 

häiriötilanteissa tai toipumista ongelmien jälkeen. Jatkuvuus suunnittelu sisältää myös 
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suunnitelmat, joissa kuvataan johtaminen, vastuut ja toimenpiteet, joiden mukaan 

toimintoja voidaan jatkaa erilaisissa häiriötilanteissa” (VAHTI, 2/2016). 

Lähtökohtana suunnitelmalle on käytännöllisyys ja yksinkertaisuus. Suunnitelmien 

määrä tai koko ei ole käytettävyyden tae, vaan suunnitelma pitäisi sisältää vain 

olennaiset asiat. 

Suunnitelmaa tehdessä on hyvä pitää mielessä se käyttötarkoitus. Kuka suunnitelmaa 

toteuttaa ja millaisissa olosuhteissa. Suunnitelma on kirjoitettava oikealla tasolla niin, 

että selkeästi siitä ilmenee tarvittava vaste tapahtumalla ja toimenpiteet tärkeimpien 

palveluiden palauttamiseen sekä lopulta normaalitilan palauttamiseen. 

Jatkuvuussuunnitelma pitäisi suhteuttaa organisaation kokoon ja kulttuuriin. 

Suunnitelman pitäisi liittää yhteen myös liiketoiminnan jatkuvuuspolitiikan, strategian, 

vastehierarkian, varasuunnitelmat ja toimintaohjeet. Jotka kaikki yhdessä varmistavat 

organisaation toiminteiden jatkuvuuden. 

Kaikki jatkuvuuteen liittyvät ohjeet ja periaatteet pitää olla dokumentoituna. ”Jatkuvuuden 

hallinnan periaatteiden lisäksi sekä tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet tulee olla 

dokumentoituna. Kokonaisuuden hallinnan kannalta on tärkeää, että eri 

jatkuvuussuunnitelmat ja asiakirjakokonaisuus olisivat määrämuotoisia ja noudattaisivat 

samaa rakennetta” (VAHTI, 2/2016). 

3.7 Suunnitelman jalkauttaminen ja ylläpito 

Suunnitelman toteuttamisen edellytyksenä on se jalkauttaminen henkilöstölle. ”Sen 

lisäksi, että strategian tehokas kommunikointi auttaa henkilöstöä toteuttamaan sitä, se 

voi myös edistää strategian onnistumista asiakkaiden ja osakkeenomistajien suhteen. 

Viestinnästä tulee ikään kuin itseään toteuttava ennustus. Ihmiset alkavat uskoa, että 

organisaatio tulee toimimaan tietyllä tavalla, ja he muokkaavat omaa toimintaansa 

vastaavasti.” (Ritakallio, Vuori, 2018) 

Strategian tavoin jatkuvuussuunnitelmaan pitää jalkauttaa henkilöstölle ja varmistaa 

jalkautuksen onnistuminen harjoittelemalla sen toimivuutta käytännössä. Harjoittelu, 

testaus tai toteuttaminen tarkoittavat tässä yhteydessä sitä samaa asiaa. Varmistetaan 

että suunnitelma on toteutuskelpoinen ja että se soveltuu oman liiketoiminnan 

vahinkojen, kriisien ja muiden toiminnan häiriöiden vaatimien vasteiden ja palautumisen 

toteuttamiseen. Harjoittelu voi fokusoitua tarkasti jonkun määritellyn tapahtuman tai 

määritellyn vastuullisen ryhmän toimintaan poikkeustilanteessa. 
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Harjoittelun päätehtävä on luoda osallistujille ymmärrys siitä miksi he ovat siellä, mitkä 

ovat heidän roolinsa ja vastuut, sekä saada tieto siitä, miten jatkuvuussuunnitelmaa tulee 

käyttää vahingon tai poikkeustilanteen sattuessa nopean vasteen aikaansaamiseksi. 

Ideaalitilanteessa harjoittelu tuo esiin suunnitelman heikon kohdat, jotka voidaan 

tarvittaessa täydentää (kuva 10). 

 

 

Kuva 11. Suunnitelman toteuttaminen ja ylläpito 

Jatkuvuussuunnitelmien jatkuva kehittäminen täytyy tapahtua hallitusti. Tässä hyvä 

keino on sitoa tämä tehtävä olemassa olevaan yrityksen vuosikelloon. Päivittäisessä 

operoinnissa ja projektitoiminnassa pitää huomioida jatkuvuus. Eli jos havaitaan 

muutoksia toiminta ympäristössä, joilla vaikutus jatkuvuuteen tai tunnistettuihin riskeihin, 

niin pitää reagoida ja varmistaa jatkuvuussuunnitelman ajantasaisuus. ”Suunnitelmien 

ajantasaisuus varmistetaan säännöllisesti esimerkiksi vuosikellon mukaisissa 

harjoituksissa ja testauksissa. Jatkuvuuden hallinnan vuosikello on vuoden aikana 

tapahtuvien toimenpiteiden aikataulu ja muistilista, joka voidaan esittää sanallisesti tai 

kuvana. Vuosikelloa käytetään pidemmän aikajakson tapahtumien hahmottamiseen 

kokonaisuutena” (VAHTI, 2/2016). 
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3.8 Viestintä häiriötilanteessa 

VAHTI-ohjeen mukaan organisaatiolla tulee olla dokumentoituna periaatteet ja -ohjeet 

sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Ohje pitää olla helposti saatavilla ja siitä pitää 

selkeästi löytyä viestintäperiaatteet. Viestitä tulee olla selkeästi jonkun vastuulla. 

Viestintäväline tulee olla määritelty, sekä kontaktipisteet. ”Myös ulkoisen ja sisäisen 

tiedottamisen tulee olla suunniteltua, vastuutettua ja ohjeistettua.” (VAHTI 2/2016) 

Tutkimalla eri häiriötilanteiden vaikutuksia, niin havaittiin, että tietyissä häiriötilanteissa 

voi häiriö koskea myös viestintävälineitä tai kontaktipisteluettelon saatavuutta. 

Jatkuvuudenhallinnan ja häiriöhallinnan tulee huomioida myös viestinnän 

mahdollistaminen häiriötilanteessa. ”Häiriötilanneviestintä tulee suunnitella osana 

organisaation viestintäperiaatteita ja kuvata jatkuvuussuunnitelmassa.” (VAHTI 2/2016) 

Häiriötilanteessa ulkoinen viestintä on tärkeää hoitaa oikein. Häiriötilanteessa hyvin 

hoidettu viestintä auttaa tilanteen normalisoitumista huomattavasti. Viestintä pitää olla 

oikein ajoitettua ja laadukasta. ”Viestintäryhmällä tulee olla toimiva varallaolo- tai 

päivystysmenettely, jolla taataan laadukas ja jatkuva viestintä kaikissa vakavissa 

häiriötilanteissa.” (VAHTI 2/2016) 

Erilaisia häiriöitä tapahtuu vääjäämättä. Hyvin hoidettu viestintä häiriötilanteessa antaa 

asiakkaalle luottamusta palvelutarjoajan kykyyn toimia kaikissa tilanteissa ”Viestinnän 

tehtävä on antaa uskottava ja totuudenmukainen selitys tapahtuneelle. Hyvällä 

viestinnällä pyritään purkamaan jännitteitä mitä kriisistä seuraa ja palauttaa uskoa 

organisaatioon” (Korpiola 2011). 

3.9 Teleyrityksiä koskevat määräykset 

Kun yritys tekee teletoiminta ilmoituksen viestintävirastoon, seuraa siitä lain mukaan 

ilmoitusvelvollisuuksia liittyen merkittäviin tietoturvaloukkauksiin tai jatkuvuusuhkiin. 

Tämänkaltaisessa tilanteessa yrityksen on raportoitava tästä viipymättä Liikenne- ja 

viestintävirastolle. ”Teleyrityksen on ilmoitettava myös ilman aiheetonta viivästystä 

häiriön tai sen uhan arvioitu kesto ja vaikutukset, korjaustoimenpiteet sekä ne 

toimenpiteet, joilla häiriön toistuminen pyritään estämään.” (Laki sähköisen viestinnän 

palveluista, 275 §) 

Tämä laki koskee myös erilaisten konesalinpalveluja tietoliikenneyhteyksien lisäksi 

”Verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan, hakukonepalvelun tarjoajan sekä 

pilvipalvelun tarjoajan on ilmoitettava viipymättä Liikenne- ja viestintävirastolle sen 

palveluun kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuuteen liittyvästä häiriöstä.” (Laki 

sähköisen viestinnän palveluista, 275 §) 



21 
 

Lakiin liittyy myös velvollisuuksia tiedottamisen suhteen, jos yleinen etu niin vaatii. Eli 

Liikenne- ja viestintäviraston voi määrätä tekemään tiedotuksen tai tehdä sen itse. 

3.10 Koulutus ja harjoittelu 

Hyvä suunnitelman lisäksi toiminta tulee harjoitella säännöllisesti. Eri lähteissä 

korostetaankin harjoittelun tärkeyttä. ”Kriittisistä tehtävistä vastuulliset avainhenkilöt 

koulutetaan toimimaan häiriötilanteissa jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien 

mukaisesti”(VAHTI, 2/2016). 

Harjoittelulla pyritään parantamaan henkilökunnan kykyä toimia häiriötilanteessa. 

Harjoittelun aikana varmistetaan, että eri ohjeiden sisältö, käyttö ja niiden saatavuus on 

kunnossa. Harjoittelun avulla varmistutaan, että suunnitelman ja ohjeiden avulla voidaan 

ylläpitää tai palauttaa yritykselle tärkeät prosessit. Lisäksi henkilökunnalle tulee käsitys 

omista velvollisuuksistaan ja toimenpiteistä jatkuvuuden varmistamisessa.  

Testauksessa tulee huomioida kaikki yrityksen eri prosessit. Harjoituksista tulee tehdä 

raportti, jossa asiaa käsitellään, myös jatkuvuuden ja jatkuvuussuunnitelman 

näkökulmasta. 

Samalla tavalla kuin itse suunnitelmia pidetään yllä vuosikellon avulla, tulee myös 

harjoittelua suorittaa ja kehittää määräajoin. Harjoituksista saatava palaute käsitellään 

jatkuvuuden kehittämisen yhteydessä.  

Toipumisen harjoittelun lisäksi harjoituksissa tulee kiinnittää huomiota myös 

häiriötilanneviestintään. Harjoiteltu viestintä antaa hyvät valmiudet viestiä myös oikeassa 

häiriötilanteessa. 

Määräajoin suoritettavissa harjoitteluissa ja koulutuksissa on hyvä huomioida myös 

yrityksen johtoa, eikä pelkästään operatiivista henkilökuntaan. 
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4. TOTEUTUS 

4.1 Toteutusympäristö 

Tämä työ toteutetaan toimivalle Yritys X:lle, jolla on useita laitetiloja Suomessa. Asian 

arkaluontoisuuden vuoksi tutkimuskohdetta käsitellään tässä nimettömänä. Alusta 

alkaen laitetiloja on toteutettu vikasietoisesti ja hallitusti, mutta dokumentoitua 

jatkuvuuden hallintaa ei ole toteutettu. 

Yritys X:n ydinliiketoimintana on tarjota asiakkaillensa konesalipalveluja. Strategian 

mukaan kilpailuetua tavoitellaan luotettavuudella ja ketteryydellä. Usein 

konesalipalveluiden ulkoistamisessa haetaan kustannussäätöjä, mutta myös 

jatkuvuutta.  Tämä näkyy myös asiakasvaatimuksista. Usein konesalipalveluiden lisäksi 

asiakkaat kysyvät evidenssiä käytössä olevasta tietoturva-, jatkuvuus- ja 

ympäristöpolitiikasta. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain jatkuvuuteen ja sen 

hallintaan. 

4.2 Tutkimusprosessi 

Tutkimuksen aikana tutkitaan aiheeseen liittyvää teoriaa ja analysoidaan toimintaa 

jatkuvuuden näkökulmasta. ”Luonnontiede käsittää fysikaalisten, biologisten, 

sosiaalisten ja käyttäytymisilmiöiden perinteisen tutkimuksen, jolla pyritään 

ymmärtämään todellisuutta. Tutkijat käyttävät korkean tason käsitteitä, lakeja, malleja ja 

teorioita selittämään todellisuuden ilmiöitä. Tutkimustuloksia arvioidaan niiden 

totuusarvon ja selitysvoiman perusteella. Luonnontiede koostuu kahdesta toiminnosta: 

teorioiden luonnista ja teorioiden testaamisesta.” (Järvinen, 2006). 

Työn aikana suunnitellaan ja arvioidaan jatkuvuuden hallintajärjestelmää 

kohdeyrityksessä. ”Suunnittelutiede koostuu kahdesta toiminnosta: rakentamisesta ja 

arvioinnista. Rakentaminen tarkoittaa tiettyä tarkoitusta varten luotavan artefaktin 

konstruointiprosessia ja arviointi tarkoittaa arviointiprosessia, kuinka hyvin artefakti 

palvelee tehtäväänsä.” (Järvinen, 2006) 

Työn aikana määritellään toimintaympäristö ja organisaation ydinprosessit. ”Kun 

artefakti tullaan aina sijoittamaan johonkin ympäristöön, suunnittelutieteilijän tulee 

ymmärtää tämä ympäristö. Epätäydellinen ympäristön ymmärtäminen saa aikaan 

epätarkoituksenmukaisesti suunniteltuja artefakteja ja sivuvaikutuksia, joita ei haluta. 

Arvioinnin pulmana on, että se perustuu ennakoituihin käyttötarkoituksiin ja 
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viimemainittuja voi olla paljon. Arviointia varten tarvitaan kriteerit ja mittavälineet.” 

(Järvinen, 2006) Tämän työ sijoittuu suunnittelutieteen alle.  

Tämän tutkimuksen näkemys on ohjaava tapaustutkimus eli tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää Yritys X tuottamien konesalipalveluiden jatkuvuuden hallintaa ja siihen liittyviä 

riskejä ja uhkia. Tutkimuksen aikana on tarkoitus tutkia toiminnan nykytilaa ja 

havainnoida parannettavia asioita. Tutkimuksen tuloksena syntyy myös eräänlainen 

määrittelydokumentti, joka kuvaa yrityksen tapaa tuottaa palveluita jatkuvuuden 

näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena ei ole tuottaa valmista jatkuvuussuunnitelmaa, 

vaan määrittelyjä ja työkaluja jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmien ja hallinnan 

tekemisen tueksi. 

Luvussa 1.1 esitettiin ongelman asettelua jatkuvuuden näkökulmasta, sekä esiteltiin 

havaittuja ongelmiin operatiivisessa toiminnassa. Luvussa 1.3 kuvataan 

tutkimusmenetelmänä ohjaava tutkimus. Tutkimuksen tavoitteen mukaisesti pyritään 

tuottamaan tietoa ja teoriaa jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmien avuksi. 
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5. SUUNNITTELUN TOTEUTUS 

Nykyinen palvelutason hallinta perustuu paljolti organisaation korkeaan 

asiantuntijatasoon sekä lyhyeen etäisyyteen ja läheiseen yhteistyöhön 

vastuuhenkilöiden kesken. Tietoturvaan liittyvä ohjeistus ja tekninen dokumentaatio on 

pääsääntöisesti löydettävissä sisäisestä dokumentointijärjestelmästä, mutta kaiken 

olennaisen tiedon löytäminen vaatii riittävää kokemusta. Kun uusia työntekijöitä 

rekrytoidaan ja organisaatio kasvaa, vaaditaan liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan 

lisää ohjausta, tukea ja seurantaa. Toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta yrityksen lupaama 

palvelutaso varmistetaan ja palvelua voidaan edelleen kehittää. Pienessä 

organisaatiossa vastuiden ja osaamisalueiden hallitseminen on helppoa, mutta 

työntekijämäärän lisääntyessä ohjeistukselle, toiminnan kuvaukselle ja seurannalle 

asetetaan korkeampia vaatimuksia.  

Konesalipalveluiden ja pilvipalveluiden tuottamisen ratkaisujen tarjoajana Yritys X:n 

tulee pystyä varmistamaan asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus oman 

toiminnanjatkuvuuden lisäksi. Varmennukset on toteutettava tulevaisuudessakin niin, 

että asiakkaalle annetut palvelutaso lupaukset voidaan täyttää ja säilyttää palvelujen 

käyttökeskeytysten määrä ja kesto erittäin alhaisella tasolla. Näin säilytetään 

liiketoiminnan kannalta strateginen asiakkaiden luottamus ja vältytään sopimusten 

tiukkenevien SLA-sopimusten korkeilta sanktioilta. Tämä edellyttää tarjottujen 

ratkaisujen vaatimusten hyvää kommunikointia myynnistä toimitusprojekteihin ja 

operointiin asti, sekä kasvavan teknisen kokonaisuuden hallintaa konesaleissa. 

Asiakkaan tietojen eheyden ja luottamuksellisuuden säilymisen varmistaminen on Yritys 

X:n liiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

Projektia suunniteltiin jo 2016 aikana, mutta muiden projektikiireiden vuoksi toteutus 

pääosin 2018–2019 aikana. Projektiryhmään valittiin laatu- ja teknisistä asioista 

vastaavat. Lisäksi työssä käytettiin eri osa-alueiden vastaavia. Projektiryhmä raportoi 

suoraan johdolle. Projekti dokumentaatio tehtiin yrityksen dokumentaatiojärjestelmään. 

5.1 Riskien kartoitus 

Riskien kartoitus aloitettiin listaamalla ja dokumentoimalla yrityksen ydinprosesseja ja 

niihin liittyviä rooleja. Kuvauksesta syntyi prosessi käsikirja (kuva 12). 
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Kuva 12. Ydinprosessit 

Ydinprosesseja tunnistettiin neljä ja niiden sisältä vielä listattiin tärkeimpiä aliprosesseja.  

Samalla kuvattiin organisaation tietovarannot, ohjeistukset ja tiedon kulku prosesseissa. 

Samalla kuvattiin mitä työkaluja ja järjestelmiä hyödynnetään toiminnassa. Dokumentti 

tehtiin niin, että siinä oli myös linkit tarkempiin dokumentaatioihin.  Identifioitiin myös 

tarpeellisella tasolla prosessista vastaava henkilö ja pyrittiin kartoittamaan myös erilaiset 

roolit.  

Liiketoiminnan kannalta merkittävät riskit kartoitetaan ja jaetaan riskien kontrollointi -

alueiksi (Risk Control Area), joille nimetään omistajat. Tämä toteutetaan 

Riskienhallintataulukossa (Excel työkirja), jossa näiden alueiden keskeiset uhat 

(Potential Issues) kuvataan ja luetellaan niiden torjumiseen käytettävät kontrollit (viite 

ISO 27001 Liite A).  
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Kuva 13. Tietoturvan ja jatkuvuuden hallintaprosessi 

Koko tietoturvan ja jatkuvuuden hallintaprosessi (kuva 13) ja siihen liittyvä 

riskienhallintataulukon päivittäminen tehdään puolivuosittaisissa katselmuksissa. 

Riskienhallintataulukossa esitettyjä uhkia käsitellään sen jälkeen kohdennuksen 

mukaisesti kunkin osa-alueen vastuuhenkilöiden kanssa puolivuosittaisissa 

palavereissa, jossa tarkastellaan identifioitujen uhkien torjunta ja hallinta keinoja, uhkien 

riskiluokitusta ja identifioidaan uusia uhkia. Näiden perusteella vastaavasti päivitetään 

Riskienhallintataulukkoa.  

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän vuosikellossa on kuvattu tämän 

puolivuosittaisen riskien arviointi- ja käsittelysyklin ajoittuminen. Tämän syklin lisäksi 

tietoturvan kehittämistä ohjataan ja akuutteja tietoturvaongelmia ja -poikkeamia 

käsitellään kuukausittaisissa Tietoturvapalavereissa. Akuuteimmat asiat tulevat 

käsittelyyn jo Operoinnin viikkopalavereissa 

5.2 Liiketoiminnan vaikutusanalyysi 

Kaikki riskien hallinta menetelmät tulisi suunnitella ja toteuttaa huomioiden niin vaikutus 

liiketoimintaan. Kaikkien tunnistettujen riskien vaikutukset tulisi tunnistaa ja jatkuvasti 

arvioida sovitun prosessin mukaisesti. 
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Arviointia varten kehitettiin kaksi taulukkoa (kuva 14 ja kuva 15) helpottamaan arviointia.  

Ensimmäinen perustuu asiakasvaikutukseen ja jälkimmäinen palveluvaikutukseen. 

 

Kuva 14. Asiakasvaikutus vs. palveluvaikutus 

 

Kuva 15. Palvelutaso vs. palveluvaikutus 

Visuaalinen esitysmuoto auttaa tarkastelemaan useampaa asiaa samalla kertaa sekä 

hahmottamaan, miten asiat vaikutus muuttuu tarkastelu näkökulman suhteen. 

Esimerkiksi yhteen asiakkaaseen ja yhteen palveluun kohdistuva vaikutus ei vaadi niin 

paljon huomiota, kun sellainen, joka vaikuttaa useaan palveluun tai asiakkaaseen. 
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5.3 Strategian kehittäminen 

Lyhyesti kuvattuna jatkuvuus strategian linjaus on varmistaa ydinprosessien jatkuva 

toiminta häiriö- ja normaalitilanteissa. Kaikki tärkeät järjestelmät ovat saavutettavissa 

määritellyssä vasteajassa tietoturvallisuus huomioiden. Jatkuvuus- ja 

toipumissuunnitelmat eivät saa aiheuttaa poikkeuksia tai heikennyksiä asiakaspalvelun, 

tietoturvan tai laadun osalta. 

Konesalipalveluiden ja pilvipalveluiden tuottamisen ratkaisujen tarjoajana Yritys X:n 

tulee pystyä varmistamaan asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus oman toiminnan 

jatkuvuuden lisäksi. Varmennukset on toteutettava tulevaisuudessakin niin, että 

asiakkaalle annetut palvelutasolupaukset voidaan täyttää ja säilyttää palvelujen 

käyttökeskeytysten määrä ja kesto erittäin alhaisella tasolla. Näin säilytetään 

liiketoiminnan kannalta strateginen asiakkaiden luottamus ja vältytään sopimusten 

tiukkenevien SLA-sopimusten korkeilta sanktioilta. Tämä edellyttää tarjottujen 

ratkaisujen vaatimusten hyvää kommunikointia myynnistä toimitusprojekteihin ja 

operointiin asti, sekä kasvavan teknisen kokonaisuuden hallintaa konesaleissa. Myös 

alihankkijoiden SLA-sopimuksien vaikutuksia tulee seurata osana jatkuvuuden hallintaa 

sekä huomioida niihin korjaavia toimenpiteitä. 

Hallintajärjestelmän tulee varmistaa, että myös asiakkaiden, joilla on erityisiä 

vaatimuksia, että vaatimukset tulevat oikein huomioiduiksi suunnittelu- ja 

sopimusvaiheesta aina ylläpidon loppuun asti. Seurantajärjestelmän kautta tulee voida 

seurata SLA-sopimusten mukaisia korvauksia, jotka aiheutuvat häiriöistä. 

5.4 Jatkuvuuden hallinnan työkaluja 

Ydinprosessien ja palveluiden määrittämisen, sekä niihin liittyvien riskien ja vaikutusten 

analysoinnin jälkeen, voidaan alkaa suunnitella, miten jatkuvuudenhallintaa käytännössä 

toteutetaan.  

Käytännössä jatkuvuus pitää suunnitella niin, että: 

 kaikki kriittiset palvelut tai niiden komponentit kahdennettuja niin, ettei yksittäinen 

vika- tai huoltotilanne vaikuta palvelutasoon. ”Operatiivisen jatkuvuuden 

hallinnassa merkittävässä roolissa ovat teknologiset korkean käytettävyyden 

toteutustavat” (VAHTI, 2/2016) 

 Kaikki tuotetut palveluja mitataan ja kriittisin osin valvotaan niin, että palvelutaso 

ja varmistustaso on päivystäjän tiedossa. 
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 Valvonta järjestelmä pitää tuottaa poikkeustilanteessa selkeä hälytys ja ylläpitää 

kattavaa tilannekuvaa. 

 Hälytys pitää tuottaa informaatiota niin, että päivystäjä löytää tarvittavat 

toimintaohjeet ja vastuuhenkilöt. 

 Viestintään pitää löytyä tarvittavat välineet ja ohjeet. (mm. sisäinen-, asiakas- ja 

viranomaisviestintä) 

 Varmuuskopioiden tekeminen ja kyky palautua. 

 Laite-, järjestelmä-, palvelu- ja asiakasdokumentaatio pitää olla ajan tasalla ja 

kattava.  

 Pyrittiin varmistamaan, että tarvittavat ohjeet ja pääsyt ovat saatavilla myös 

häiriötilanteiden aikana 

 Kapasiteetin ja suorituskyvyn hallinta 

5.4.1 Mittaus ja valvonta 
Mittauksen ja valvonnan tarkoitus on systemaattisesti havainnoida palveluja ja 

palvelukomponentteja, sekä tallentaa ja raportoida niistä tiettyjä muutoksia tai 

tapahtumia. Tämä käytäntö tunnistaa ja priorisoi infrastruktuuria, palveluja, 

liiketoimintaprosesseja ja tietoturva asioita. Se myös mahdollistaa tarvittavan vasteen 

näille tapahtumille ja ehdot, joilla identifioidaan vikoja ja tapahtumia. (ITIL v4, 2019). 

Mittaus ja valvonta oli jo aikaisemmin priorisoitu tärkeäksi, niin päädyttiin tarkastelemaan 

sen toimivuutta nykyisessä ympäristössä keskustelemalla varallaolijoiden kanssa, joiden 

työnkuvaan kuului valvonnan ja mittauksen tuottamiin syötteisiin reagointi. 

Keskustelut eri operatiivisten päivystäjien kanssa toivat ilmi, että tietyissä vikatilanteissa 

eri hälytysten määrä on niin suuri, että vaikea havaita oikeaa vikaa. Toisaalta taas 

asiantuntijoiden kanssa käydyt keskustelut toivat ilmi, että mittaus dataa ei ole joka 

tilanteessa tarpeeksi. Hyvä ehkä tässä kohtaa erottaa mittaus ja valvonta toisistaan.  Eli 

mittaus kerää dataa, jonka pohjalta valvonta voi tehdä raja-arvojen ja ehtojen puitteissa 

erilaisia hälytyksiä.  

Mittauksen ja valvonnan tehtävä on myös tuottaa tilannekuvaa kokonaisuuksista, 

palveluista tai asiakaskohtaista kokonaisuuksista. Grönroosin mukaan organisaation 

vastuulla on havaita palvelussa esiintyviä puutteita ja muita laatuvirheitä tai 

laatuongelmia. Asiakkaiden tulisi joutua ilmoittamaan tilanteesta tai tekemään 

reklamaatio vain siinä tapauksessa, että yritys ei ole havainnut ongelmaa 

(Grönroos,2009). 
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5.4.2 Vastuumatriisi 
IT-laitteiden lisäksi laitetila sisältää myös paljon muita kriittisiä laitteita mm. Generaattorit, 

jäädytysjärjestelmät, UPS-laitteet, kulunvalvonta, kohdesammutus jne. Näiden laitteiden 

osalta varallaolijan oma kyky toipua vikatilanteesta on rajattu, joten toimintamalli pitää 

sisältää ohjeet avun hälyttämiseen. Valvonnan pitää tuottaa varallaolijalle käsitys siitä, 

että hälytetäänkö apua heti vai kenties vasta seuraavana arkipäivänä.  

Näiden laitteiden ja järjestelmien päätettiin toteuttaa vastuumatriisi 

dokumentaatiojärjestelmään, mistä löytyy eri osa-alueiden vastaavat, varahenkilöt, 

alihankkijat yhteystietoineen. Samalla varmistettiin, että näille kaikille laitteille on 

olemassa huoltosopimukset, jotta avun saaminen on helppoa ja nopeaa. 

 

Kuva 16. Vastuumatriisi 

Vastuuhenkilöiden vastuulla on huolehtia järjestelmän valvonnasta, varallaolijoiden 

koulutuksesta, dokumentaatiosta, ylläpidosta ja elinkaaresta. Matriisin (kuva 16) 

tekemisen aikana pystyttiin myös listaamaan osa-alueita, joiden osalta järjestettiin 

asiantuntijoille ja varallaolijoille koulutusta. Vaikka matriisi luotiin varallaolijan työkaluksi, 

jonka avulla häiriötilanteessa oikeat kontaktit löytyvät helposti, niin matriisi osoittautui 

hyväksi visualisointi työkaluksi myös muuhun operatiiviseen toimintaan. Matriisista 

huomaa helposti, että kaikille tärkeille osa-alueille löytyy vastuu- ja varahenkilö. Lisäksi 

matriisista havaittiin, että yhdelle henkilölle voi kertyä liikaa vastuualueita, jolloin tämä 

henkilöresurssi tulee huomioida henkilöresurssien hallinnassa ja riskianalyysissä. 

5.4.3 Henkilöresurssien hallinta 
ISO27001:sen mukaan ylimmän johdon on varmistettava, että tietoturvan kannalta 

tärkeiden roolien vastuut ja valtuudet määritellään ja niistä viestitään. Osana 

jatkuvuussuunnitelmaa ja tuotantoprosessien määritystä jokaiselle osa-alueelle 

määriteltiin vastuuhenkilö (kuva 17). VAHTI (2/2016) mukaan ”vastuuhenkilöiden rooli 

on toimia omien toimintojensa substanssiosaajina. Heidän tehtävänään on myös 

jatkuvuussuunnitelmien dokumentointi ja muiden käytännön toimenpiteiden läpivienti 
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toimintojen, prosessien, palveluiden ja tietojärjestelmien jatkuvuuden turvaamisessa.” 

(VAHTI, 2/2016)  

Henkilön vastuulla on koko osa-alueen järjestelmien ja laitteiden valvonnasta, 

varallaolijoiden koulutuksesta, dokumentaatiosta, ylläpidosta, jatkuvuudesta ja 

elinkaaresta. Vastuuhenkilöillä on käytettävissä myös ko. osa-alueen asiantuntija ryhmä, 

mutta samalla vastuuhenkilön on varmistuttava asiantuntijoiden osaamisesta. Nämä 

kirjattiin osaksi tuotantoprosessia. 

 

Kuva 17. Vastuualuekaavio 

Vastuuhenkilöllä on vastuu osa-alueensa tietoturvasta koko elinkaaren aikana: 

 Hankinta: Osa-aluevastaava huolehtii hankinnan ja tilauksen aikana 

sopivuudesta käyttötarkoitukseen tietoturva-asiat huomioiden.  

 Asennus: Osa-aluevastaavat ylläpitää myös osa-alueensa erilaisia 

asennusohjeita. Ohjeiden päivittäminen rutiininomaisesti kuulu tehtäviin. 

 Jatkuvuus: Osa-aluevastaava arvioi järjestelmän vikasietoisuutta, varmistuksia 

sekä operointiohjeita niin, että vikatilanteessa palveluiden käytettävyys tai 

palautuminen on mahdollisimman sujuvaa. 

 Valvonta ja ylläpito: Osa-aluevastaava huolehtii osa-alueensa laitteiden ja 

järjestelmien asianmukaisesta valvonnasta ja päivityksien aikatauluttamisesta. 

Kunkin osa-alueen vastuuhenkilön tulee kehittää oman alueensa lokien 

käsittelyä. Osa-alueen vastuuhenkilö tarkistaa vastuullaan olevien palomuurien 

lokit kerran kuukaudessa. 
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 Poisto: Osa-alue vastaava vastaa myös poistoon liittyvistä ohjeistuksista. 

 Osa-alueen vastaavan on ylläpidettävä tilannetietoa osa-alueen laitteista ja 

järjestelmistä niiden koko elinkaaren ajan. 

 Osa-aluevastaava voi viedä päätöstä vaativat asiat viikoittaiseen päätösryhmän 

käsittelyyn. 

”Organisaation toiminnan jatkuvuuden tai toipumisen avainresurssina voi olla myös jokin 

tuotannontekijä tai resurssi. Mikäli toiminnan riippuvuutta eri tuotannon tekijöistä ei ole 

tunnistettu, ja niiden jatkuvaan saamiseen tai ylläpitoon ei ole varauduttu, voi koko 

toipumisprosessi pysähtyä” (VAHTI 2/2016). Resursoinnin, osaamisen ja pätevyyksien 

visualisoimiseksi toteutettiin myös osaamismatriisi tai osaamiskartta osana 

osaamiskartoitusta (kuva 18). Kuvan matriisista voi havaita, että osaamista alueilla 6–8 

on vain yhdellä henkilöllä, joille tämä pitää huomioida riskianalyysissä. Osaamisvajetta 

voi pienentää koulutuksella tai palkkaamalla lisää henkilöitä. Samalla matriisista voi 

huomata, että henkilöillä 9–11 on osaamista vain yhdestä osa-alueesta, niin heille voisi 

kehityskeskusteluissa ottaa esille lisäkoulutuksen muille osa-alueille. 

Osaamiskartan tekeminen kuvaa myös kaikki erilaiset tarvittavat osaamiset päivittäisen 

operoinnin onnistumiselle. ”Osaamiskarttaan kootaan organisaation tarvitsemien 

osaamisten kuvaukset. Niiden avulla varmistetaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä eri 

käsitteillä tarkoitetaan. Osaamiskuvausten laatiminen muuntaa hiljaisen tiedon 

näkyväksi ja antaa sille dokumentoidun muodon.” (Hätönen, 2007) 
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Kuva 18. Osaamismatriisi 

Osaamiskartta tai -matriisi on hyvä työkalu koko organisaatiolle, eikä vain yrityksen 

johdolle. ”Osaamiskarttaa tarvitaan, jotta organisaation osaamisesta voidaan keskustella 

yhteisesti ja konkreettisesti. Se on yhteinen työväline, jossa kuvataan kaikki ne 

osaamiset, joita organisaatiossa tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Osaamiskartan tulee 

olla kaikkien työntekijöiden hyödynnettävissä.” (Hätönen, 2007) 

Osaamiskartan mukaan voidaan myös kohdentaa koulutuksia tarvittaville osa-alueille. 

”Osaamisen analysoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota kehittymisvauhtiin. 

Tulevaisuuden menestystä ei ratkaise nykyisen osaamisen taso vaan osaamisen 

kehittymisen vauhti. Jatkuvasta kehittämisestä on tehtävä oppivan organisaation 

takuumerkki” (Kamensky, 2014). 

Avainhenkilöinden tunnistaminen ja sitouttaminen on huomioitava myös jatkuvuuden 

kannalta. ”Henkilöiden sitouttaminen on tärkeätä, koska kyse on käytännössä ihmisten 

välisestä liiketoiminnasta, vaikka asiakkaana onkin yritys. Asiakkuuden hoitoon ja 

kehittämiseen liittyvien henkilöiden työsuhteen katkeaminen aiheuttaa asiakkuudessa 

jatkuvuuteen liittyvän riskin. Toisaalta siinä siirtyy yrityksen ulkopuolelle myös tärkeää 

tietoa asiakkuudesta ja tämän tarpeista.” (Mäntyneva, 2019) 

Henkilöstön roolit ja oikeudet sekä niiden toteutus eri järjestelmissä ja merkinnät 

roolitauluihin katselmoidaan puolivuosittain ja aina sen jälkeen, kun joku siirtyy pois 

jostain tehtävästä. Roolien vastuuhenkilöt vastaavat myös siitä, että katselmointi 

toteutetaan. Katselmointien päivämäärät kirjataan roolin kuvauksen alle. Kun joku siirtyy 

pois tehtävästä, hänen esimiehensä huolehtii, että kaikki roolit ja oikeudet poistetaan ja 

suoritetaan katselmus. 

Johtaminen ja johdon prosessit on myös analysoitava jatkuvuuden osalta. ”Johtaminen 

on elintärkeä toiminto, joka luo pohjan muiden toimintojen turvaamiselle. Johtamiskyky 

on kyettävä turvaamaan kaikissa tilanteissa ja kaikilla toimintatasoilla. Tehokas 

häiriötilanteiden hallinta edellyttää tiivistä yhteistyötä johtamisen, tilannekuvan ja 

viestinnän välillä.” (Turvallisuuskomitea, 2017) 

5.4.4 Asiakasvastaavat 
Keskustelujen aikana todettiin myös, että häiriö- ja toipumistilanteessa yhteistyö 

asiakkaan kanssa on tarpeellista. Samalla heräsi huoli asiakaskohtaisen 

dokumentaation kattavuudesta ja ajantasaisuudesta. Jos vaikka jokin palvelu 

komponentti on vikaantunut, on hyvin tärkeää pystyä listaamaan ne asiakkaat, joihin se 

vaikuttaa, sekä kyseisten asiakkaiden yhteystiedot. 
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Päätettiin tarkistaa tai määrittää jokaiselle asiakkaalle asiakasvastaava sekä määrittää 

asiakasvastaavan tehtävät. Nämä kirjattiin osaksi asiakaspalveluprosessia. 

Asiakasvastaavan tehtävät:  

 Varmistaa, että uuden asiakkaan tilaus tulee toimitettua  

 Asiakkaan tiedottaminen (varmistaa, että tietää)  

 Erilaisten käytäntöjen kouluttaminen ja opastaminen 

 Ylläpitää asiakaskuntaisia tietoja 

 Asiakasraportointi ja sen määrittely 

 Asiakastapaamiset 

 Lisämyynti 

5.4.5 Toimintaohjeet häiriötilanteissa 
ISO22301:sen mukaan organisaation pitää ottaa käyttöön ja ylläpitää informaatiot a 

ryhmästä tai ryhmistä, joiden vastuulla on reagoida häiriöihin. Tämä vastuu on Yritys X:n 

organisaatiossa varallaolijalla, joka on dokumentoituna varallaolijan ohjeissa.  

Toimintaohjeita on projektin aikana kirjattu useita. Sekä yleisohjeita häiriötilanteisiin, että 

järjestelmä tai palvelukohtaisia operointiohjeita. 

ISO22301:sen mukaan organisaation pitää ottaa käyttöön ja ylläpitää informaatiot a 

ryhmästä tai ryhmistä, joiden vastuulla on reagoida häiriöihin. Tämä vastuu on 

varallaolijalla, joka on dokumentoituna varallaolijan ohjeissa.   

Toimintaohjeita on projektin aikana kirjattu useita. Sekä yleisohjeita häiriötilanteisiin, että 

järjestelmä tai palvelukohtaisia operointiohjeita. Yleisen toimintaohjeen käytön laukaisee 

aina havainto poikkeus- tai häiriötilanteesta (kuva 19). Laukaisimena voi olla joko 

valvontajärjestelmän hälytys, oma havainto tai asiakakkaan ilmoitus häiriöstä. 

Varallaolijan tekee alustavan analyysin, jonka pohjalta päättää tarpeen:  

 Vaatiiko eskalointia johdolle? 

 Onko järjestelmä- tai palvelukohtaiset toimintaohjeet riittäviä? Vaatiiko osa-

aluevastaavien tai asiantuntijoiden toimia? 

 Sisäistä viestintä? 

 Asiakasviestintää? 

 Viranomaisille ilmoittamista? 
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Tässä kohtaa varallaolijan on jo syytä kirjata ajanhetkiä, huomiota ja toimenpiteitä ylös. 

Näistä on huomattava apu myöhemmissä vaiheissa. Eskaloinnin seurauksena voidaan 

perustaa tilapäinentyö ryhmä, jonka tarkoituksena on ongelman ratkaisu. Näin voidaan 

myös roolittaa työryhmän jäseniä esim. asiakasviestintä, kirjuri tai eri komponenttien 

analysointi. 

Seuraavana vuorossa on lisävahinkojen syntymisen estäminen (kuva 20). Esimerkiksi 

vian eristäminen tuotantoympäristöstä, kuorman ohjaaminen muille laitteille tai 

varajärjestelmän käyttöönotto. Laitteiden uudelleenkäynnistämistä on syytä tässä kohtaa 

välttää, koska uudelleen käynnistys saattaa poistaa virheilmoituksia tai tietoa 

vikatilanteesta. Jos tilannekuva on parantunut niin asiakasviestin lähettämistä pitää 

harkita. 

Ennen pysyvää korjausta voidaan varallaolijan/ harkinnan mukaan tehdä tilapäinen 

korjaus, jonka tarkoituksen on palauttaa palvelut, osa palveluista tai palvelutasosta. 

Myös tässä on asiakasviestintä tärkeää. 

Pysyväkorjaus sisältää yleensä myös toimia, jolla estetään vastaavan tilanteen 

syntyminen uudelleen. 

Tilanteen selvittyä on hyvä analysoida tilanne huolellisesti, jonka pohjalta tehdään 

juurisyyanalyysi (Root cause analysis). Analyysi tehdään ensisijaisesti omaan käyttöön, 

mutta sen pohjalta tehdään myös asiakasviestintään oma versio. Analyysi vastaa 

kysymyksiin: Mitä tapahtui? Miksi tapahtui? Miten voidaan estää tai vaikutusta 

pienentää? 

  



36 
 

 

 

Kuva 19. Häiriöhallinnan vuokaavio ½ 
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Kuva 20. Häiriöhallinen vuokaavio 2/2 

Palvelu- tai järjestelmäkohtaisia toiminta ohjeitä parannettiin ja kirjatiin 

dokumentointijärjestelmään. Myös dokumentaation rakennetta päivitettiin niin, että 

ohjeet ovat selkeämmin löydettävissä. Myös koeluontoisesti muutamiin 

hälytysjärjestelmän tuottamiin hälytyksiin liitettiin mukaa linkki toimintaohjeeseen. 

Häiriö voi johtua jostain ongelmasta, jolloin häiriöstä palautumisen lisäksi pitää 

tarkastella asiaa myös ongelmanhallinnan näkökulmasta. ITIL:n mukaan ongelman 



38 
 

hallinnan tarkoitus on tunnistaa oikeita ja potentiaalisia syitä häiriöille, sekä niiden 

hallinta (ITILv4, 2019). 

5.4.6 Jatkuva kehittäminen 
Toimintaympäristön jatkuva muuttuminen ja erilaisten vaatimusten kasvaessa 

jatkuvuuden suhteen on tapahduttava myös kehitystä.  ”Yhteiskunnan 

turvallisuusstrategian mukaan varautuminen perustuu aina riskien arviointiin. Riskiarvio 

on tehtävä kattavasti kaikki uhkamallit huomioiden. Uhkamalleja tarkennetaan uhka-

arvioiden muutosten perusteella, jotka edellyttävät riskien jatkuvaa ja säännöllistä 

arviointia ja päivittämistä.” (Turvallisuuskomitea, 2017) 

Uusien asiakkaiden, palvelujen tai järjestelmien myötä toimintaa on syytä arvioida 

jatkuvasti. Kehitys tai asiakasprojektien osana myös jatkuvuuden, vikasietoisuuden ja 

valvonnan asiat pitää huomioida.  

Myös määräajoin toimintaa pitää arvioida, joten jatkuvuuteen liittyvät asiat on lisätty 

tietoturvan ja jatkuvuuden hallintajärjestelmän vuosikelloon (kuva 21). 

 

Kuva 21. Tietoturvan vuosikello 

Poikkeama tilanteiden juurisyyanalyysin seurauksena syntyy kehitysideoita, joita 

käsitellään vuosikellon määräämissä ajankohdissa. Nopeampaa reagointia varten on 

asioita mahdollista tuoda esiin myös viikoittaisissa operoinnin palavereissa tai 

kuukausittaisissa turvallisuuspalavereissa. 
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Hyviä kehitysideoita ja huomioita on myös syntynyt omien asiantuntijoiden toimesta ja 

tämänkaltaista toimintaa on syytä kannustaa. Vastuun määrittäminen on selkeästi 

kasvattanut asiantuntijoiden halua tehdä omasta osa-alueestaan toimiva ja vikasietoinen 

Kilpailijoiden tai kumppaneiden poikkeamatilanteista on myös käsitellä ja sitä varten on 

hyvä luoda suhteita myös muihin alan toimijoihin. Joskin alalla on tunnetusti tapana 

peitellä ja vähätellä poikkeamia. 

5.4.7 Viestintä 
Viestinnän vaativuus korostuu häiriötilanteissa, joissa on kyettävä tekemään nopeita 

arvioita tilannakuvasta ja viestittävä häiriöstä selkeästi ja nopeasti asiakkaille tai 

sidosryhmille. Keskusteluissa operatiivisten henkilöiden kanssa viestintä asiakkaille 

häiriötilanteessa koettiin hankalaksi, joten päätettiin tehdä asiakasviestintää varten myös 

oma ohje (kuva 22).  
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Kuva 22. Häiriötilanneviestinnän vuokaavio 

Myös raportointia ja analyysiä varten tehtiin valmiiksi pohjia dokumentointi järjestelmään.  

Viestintä viestintäviraston, poliisin tai muiden viranomaisten kanssa rajattiin ensisijaisesti 

CTO:n tehtäväksi. 

 

5.5 Suunnitelman jalkauttaminen ja ylläpito 

Suunnitelmien valmistumisen jälkeen se koulutettiin henkilöstölle. Osa asioista tapahtui 

itseopiskeluna niin, että läpikäydyt dokumentin kuitattiin luetuksi. 
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Asioita käytiin läpi myös erilaisissa keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa, viikko- ja 

kuukausipalavereissa. Osa koulutuksista tapahtui johdon toimesta sekä osa-alueitten 

vastuullisten toimesta. 

Viikoittaisissa operoinnin palavereissa käsitellään myös huomioita edellisen viikon 

toimista. Huomioita syntyy sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, reagoinnista hälytyksiin, 

valvonnan puutteesta ja dokumentaation tasosta. Uusien valvontojen tai palveluiden 

osalta on järjestetty koulutusta. 

Suunnitelman kehityksen tulee olla jatkuvaa, ja sertifiointiprosessin läpikäymisen 

jälkeenkin järjestelmää kehitetään vuosikellon mukaisten kuukausipalaverien, 

katselmusten ja auditointien havaintojen perusteella. 

5.6 Harjoittelu ja testaus 

Kun Jatkuvuussuunnitelmat on dokumentoitu ja koulutettu henkilökunnalle, pitää sen 

toimivuutta testata ja arvioida. Luvussa 3.6 kuvataan jatkuvuudenhallinnan jatkuvaa 

kehittämistä. Hyväksi tavaksi testata toimivuutta osoittautui erilaiset 

jatkuvuusharjoitukset. Harjoitusten pohjaksi otettiin riskianalyysi taulukko ja mietittiin 

voiko kyseistä riskiä testata. Riskin lajiteltiin palvelukohtaisiin osuuksiin ja jokaisesta 

valittiin muutama testattava kohta.  Loput kohdat päätettiin testata pieninä erinä 

puolivuosittain, niin ettei testaus käy liian työlääksi. 

Harjoituksissa käytettiin erilaisia tapoja ilmaista poikkeustilannetta.  Automaattisen 

valvontajärjestelmän tekemien hälytysten lisäksi myös asiakaslähtöisiä huomioita. 

Toimintaa harjoituksen aika seurattiin ja toimenpiteitä kirjattiin. Osa harjoituksista meni 

täysin käsikirjoituksen mukaan, mutta myös puutteita toiminnassa löytyi. Yksi huomioista 

oli, että varallaolija tiesi koulutuksen pohjalta ohjeen olemassaolosta, mutta ei pystynyt 

löytämään ohjetta nopeasti. Tärkeänä huomiona tässä, että ohjeiden olemassaolo ei riitä 

vaan niiden käyttöä ja löytämistä on harjoiteltava. Harjoituksen jälkeen ohjeen sijainti ja 

löytäminen ei tuottanut ongelmia. Eli johtopäätöksenä tästä, että testaaminen ja 

harjoittelu lisäävät kykyä ja itsevarmuutta toimia oikein oikeassa häiriötilanteessa. 

Kaikista harjoituksista tehtiin raportti, jotta toimintaa ja kehitystä voidaan arvioida. Näin 

voidaan kehittää yrityksen toimintaa ja prosesseja ennakoivasti, ennen todellista 

häiriötilannetta. 

Erillisenä huomiona jatkuvuudelle oli Yritys X:n asiakkaiden omille asiakkailleen 

tuottamat lisäarvopalvelut, jotka toimivat Yritys X:n palveluiden päällä. Vaikka 

häiriötilanteen jälkeen Yritys X:n palvelut normalisoituvat, niin miten käy asiakkaiden 

lisäpalvelujen? Tämän huomioimisen jälkeen Yritys X tarjosi asiakkailleen 
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mahdollisuutta testata ja harjoitella palveluiden palauttamista varmistuksista 

yhteistyössä ilman kustannuksia valitun kampanjakuukauden aikana. Harmillisesti vain 

muutama asiakas tarttui tähän mahdollisuuteen.  
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6. POHDINTA 

6.1 Tavoitteiden tarkastelu 

Työn aikana tavoitteet muuttuivat erillisestä jatkuvuussuunnitelmasta enemmän 

jatkuvuuden hallintaan. Kohdeyrityksessä ei nähty mahdolliseksi tuottaa yksittäistä 

kaikenkattavaa jatkuvuussuunnitelmaa, vaan tärkeämpää mahdollistaa jatkuvuuden 

toteutuminen jokaisella osa-alueella. Pohdinnan perusteella jatkuvuussuunnitelmia tai 

toipumissuunnitelmia tulee tehdä tuote- tai palvelukohtaisesti sen osa-alueen 

asiantuntijoiden toimesta. Tämä pohdinta ei päde kaikissa yrityksissä.  Onkin hyvin 

tärkeää aloittaa jatkuvuuden suunnittelu määrittelemällä ydinprosesseja, riskejä ja 

riskien toteutumisen vaikuttavuutta. Näiden avulla voidaan suunnitella liiketoiminnan 

jatkuvuuden tavoitteet. 

Toimintaa tarkastelemalla määritettiin myös vaatimuksia ennen työtä ja työn aikana 

havaittuihin tärkeisiin kohtiin: 

 Kaikki tuotetun palvelun normaali- ja vikataso pitää määrittää, olla mitattavissa ja 

palvelutason aleneman pitää tuottaa kuvaava ja selkeä hälytys. Tilannekuva 

pitää luoda enne häiriötilannetta ja ylläpitää sen aikana.  

 Hälytyksen saavalla varallaolijalla pitää olla selkeästi dokumentoitu toimintaohje 

poikkeustilanteeseen. Toimintaohjeen lisäksi myös työkalut tilannekuvan 

ylläpitämiseen pitää olla määritelty ja koulutettu. Laajassa vikatilanteessa selkeä 

priorisointi tulee olla dokumentoituna, samoin vaihtoehtoisten toimintatapojen 

aktivointi. 

 Sisäinen ja ulkoinen viestintä pitää olla selkeästi dokumentoitu ja harjoiteltu. Pitää 

myös huomioida viestinnän työkalut poikkeustilanteessa, samoin toimenpiteiden 

ja päätösten kirjaaminen. 

 Tilanteen normalisoitumisen jälkeen huomioitava myös juurisyiden selvittäminen, 

sekä koko toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen. 

 Tuotannon jatkuvuuteen liittyy myös muut yrityksen liiketoimintaa tukevat 

toiminnot kuten talouden- ja henkilöstön hallinta. 

Yllämainittujen kohtien lisäksi palvelu- tai tuotekohtaiset operointi- ja palautumisohjeet 

tuottavat yhdessä riittävän pohjan jatkuvuudelle. Nämä yllämainitut kohdat pätevät 

kaikissa organisaatoissa, jotka tuottavat kriittisiä palveluita. 
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6.2 Työn tekeminen 

Tämän työn tekeminen oli minulle aluksi hyvin haastavaa, koska lähestyin aiheitta aluksi 

turhan teknisesti. Tutkin jatkuvuutta yksittäisten laitteiden tai järjestelmien osalta, kunnes 

ymmärsin sen mahdottomaksi työn järkevyyden kannalta. Rajauksen ja tavoitteiden 

uudelleen määrityksen jälkeen sain motivaation tutkia ja dokumentoida jatkuvuutta 

paremmalta näkökannalta. 

Työn tekemistä auttoi koko ajan tieto, että kaikki työnaikana tehtävät ohjeet ja 

vaatimukset tulevat helpottamaan oman työni tekemistä normaali- ja poikkeustilanteissa. 

Esimerkiksi viestinnän ja vastuiden selkeä määrittäminen ovat tuoneet selkeyttä jo 

yrityksen toimintaan.  

Työn kirjoittamisen loppuvaiheessa puhkesi myös COVID-19 pandemia, joka asetti ihan 

uusia vaatimuksia asiakkaiden jatkuvuustoiveille. Asiakkaiden kysymyksiin ja 

vaatimuksiin oli helppo vastata, kun toimintaa oli jo pohdittu paljon jatkuvuuden kannalta.  

6.3 Jatkokehitys 

Jatkuvuuden hallinnan tuotteistaminen niin, että tarjotaan konsultaatiota jatkuvuus- ja 

toipumissuunnitelmien tekemiseen yhdessä asiakkaiden kanssa. Yritys X on tässä 

kohtaa arvioinut vain omia palveluitaan, sekä omia toimittajaketjujaan. Voisiko Yritys X 

tarjota asiantuntijapalveluitaan jatkuvuusasioissa myös asiakkailleen? Kuvassa 23 

esitetty asiakaskohtaisen jatkuvuuden kehittäminen.  

 

Kuva 23. Asiakaskohtaisen jatkuvuuden suunnittelu 

Tätä ei voi tarjota suoraan palveluna, vaan se on tehtävä yhteistyössä asiakkaiden 

kanssa.  
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Laite- ja järjestelmäkohtaisia dokumentointeja voisi kehittää sisältämään myös tarkkoja 

toipumissuunnitelmia. Jokaisen laitteen ja järjestelmän asennusprojektissa on jatkuvuus 

ja tietoturva huomioitava, mutta dokumentaation olisi hyvä lisätä myös kohta, jossa 

ohjeistetaan toimet poikkeustilaan. Jossain järjestelmissä se voi olla palauttamista 

varmistuksista tai toisissa vaikka nopea uudelleenasennus. Kuitenkin niin, että se olisi 

valmiiksi mietitty, ettei häiriötilanteessa täydy sitä arvioida. Selkeän uudelleen 

asennuksen voisi vaikka ohjeistaa toiselle asiantuntijalle, ja itse keskittyä muihin häiriön 

vaativiin tehtäviin. 
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7. YHTEENVETO 

Jatkuvuussuunnitelma toteutettiin osana ISO27001 projektia, jonka aikana kävi selväksi, 

että Yritys X:n johto ja asiantuntijat olivat hyvin sitoutuneita tietoturvaan, 

jatkuvuussuunnitelmaan sekä niiden jatkuvaan kehittämiseen. Todettiin, että Yritys X:n 

liiketoiminnan nopean kasvun myötä on tärkeää, että jatkuvuus ja tietoturva on oltava 

osa jatkuvaa toimintaa jokaisessa prosessissa ja projektissa, eikä vain erillisiä jatkuvuus- 

tai tietoturva projekteja. Alustavissa projektipalavereissa saatiin sekä johdon, että 

asiantuntijoiden toimesta paljon sisältöä ja huomioita jatkuvuussuunnitelman 

toteuttamiseen.   

Tärkein havainto jatkuvuudesta oli huomio, että työn aikana jatkuvuuden luonne muuttui 

Yritys X:ssä selkeästi projektista prosessiksi. Alkuperäinen ajatus oli varmistaa 

tuotannon jatkuvuus eri tilanteissa.  Lopputuloksena syntyi kuitenkin prosessi, joka 

tarkastelee ja kehittää liiketoiminnan ydinprosesseja jatkuvuuden näkökulmasta, eli 

luotiin jatkuvuuden hallinta. Työn tavoitteita määritettiin uudelleen työn aikana. 

Jatkuvuuden lisäksi vastaavia prosesseja on jo määriteltynä tietoturvan osalta. Uuden 

ohjeistuksen mukaisesti jokaisessa toiminnassa on huomioitava jatkuvuuden ja 

tietoturvan näkökulma. Molempiin liittyy vahvasti riskienhallinta, joten niitä ei kannata 

erottaa toisistaan. Tuotannon lisäksi rahoituksen ja henkilöstön tärkeys jatkuvuuden 

hallinnassa havaittiin ja huomioitiin suunnitelmissa.  

Häiriötilanneviestintä on tehostettua viestintää, joka pohjautuu hyvään viestintään jo 

normaalioloissa. Työn aikana keskusteluissa havaittiin haasteita asiakasviestinnässä 

sekä normaali-, että häiriötilanteissa. Lisäksi epätietoisuutta esiintyi niistä tilanteista, 

joissa olisi hyvä viestiä yrityksen johdolle tai hälyttää sisäistä asiantuntija apua. Näiden 

osalta määriteltiin vuokaavioita ja viestintä ohjeita viestinnän yksinkertaistamiseksi.  

Koulutusta näistä pitää lisätä. Häiriön aikana asiantuntija koki tärkeäksi keskittymisen 

itse ongelmaan ja viestintä erityisesti asiakkaiden suuntaan tuntui vaikealta. Näiden 

huomioiden osalta tarkennettiin ohjeita ja lisättiin dokumenttipohjia työn helpottamiseksi.  

Osana prosessia häiriöiden jälkeen tehtävä juurisyyanalyysin tekeminen otettiin myös 

vastaan tärkeänä ja sen tekemiseen helpottavia pohjia tehtiin. Jokaiseen 

juurisyyanalyysiin kuuluu osana kohta, jossa pohditaan, miten vastaavasta häiriö 

voidaan välttää tai sen vaikutusta pienentää.  

Todettiin myös, että riskien ja uhkien analysointi, sekä ydinprosessien tunteminen 

toimivat jatkuvuussuunnitelman tärkeänä pohjana. Huomioitiin, että joissakin 
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tapauksissa myös 50 prosenttinen toiminnallisuus voi riittää liiketoiminnan jatkumiseen. 

On myös muistettava, etteivät kaikki palvelut vaadi täydellistä vikasietoisuutta. 

Myös koulutuksen tärkeys huomioitiin aikatauluttamalla vuotuiset koulutukset.  

Koulutuksia järjestetään jokaiselta osa-alueelta muutamia niin, että muutaman vuoden 

kierroksella kaikkia osa-alueiden asioita tulee käsiteltyä koulutuksen ja harjoittelun 

muodossa. Koulutuksen lisäksi, myös sisäsäiset läpikäynnit häiriöiden jälkeen ovat 

tuottaneet tietoisuutta eri tilanteista. 

Yritys X:n jatkuvuus häiriö- tai poikkeustilanteessa nojaa varallaolijan kykyyn toimia 

oikein. Dokumentoinnin ja koulutuksen lisäksi järjestettiin myös erilaisia harjoituksia, 

jossa toimintaa harjoiteltiin, niin ettei poikkeustilanteen harjoituksenomainen luonne 

paljastunut varallaolijalle.  Harjoitusten tarkoituksena oli testata: 

 varallaolijan kykyä reagoida häiriötilanteeseen 

 mittaus- ja valvontajärjestelmän toimivuutta 

 ohjeistuksen ja työkalujen saatavuutta ja käytettävyyttä 

 koko hallintajärjestelmän toimivuutta. 

Koulutuksen ja harjoittelun tavoitteena oli, jälkeen varallaolijat ja asiantuntijat tuntisivat 

suunnitelmien sisällön ja osaisivat käyttää niittä tositilanteessa. 

Itse jatkuvuussuunnitelma-projekti päättyi onnistuneeseen ISO27001 sertifiointiin, jonka 

seurauksena työ muuttui projektista prosessiksi. Prosessin toimivuutta tullaan 

tarkastelemaan vuosittain tapahtuvilla ISO27001 ja ISO22301 auditoinneilla.  
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