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Arviointimenettelyn kuvaus 

 
 

 

1 Johdanto 

Arviointimenettelyn kuvauksessa esitetään yritysturvallisuuden 
vaatimuksenmukaisuuden arviointiprosessi, siihen liittyvät tavoitteet, 
menettelyt ja vastuut. 
 
Yritysturvallisuuden arviointi on normaalia johtamis- ja 
riskienhallintatyötä. Yritysturvallisuuden vaatimuksenmukaisuuden 
arviointi edellyttää asianmukaisia hyväksyttyjä turvallisuuskriteeristöjä ja 
riittävien resurssien varaamista arviointityöhön. 
 
Yritysturvallisuuden arviointi koostuu yrityksen operatiivisten 
tietojärjestelmien ja prosessien hallinnollisista arvioinneista. 
 
Arviointi tarjoaa mahdollisuuden tehdä havaintoja yrityksen johdon 
hyväksymän tavoitetilan ja vallitsevien käytänteiden poikkeamista. 
 
Arvioinnista saatujen havaintojen avulla on mahdollista kohdentaa 
riskienhallintatoimenpiteitä tarkasti oikeisiin kohteisiin ja saavuttaa 
johdon hyväksymä tavoitetaso. 
 
Arviointi on toistettavissa. Määrävälein suoritetun arvioinnin tuloksena 
voidaan ylläpitää luotettavaa kuvaa yritysturvallisuuden nykytilasta ja 
sen kehityssuunnasta. 
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2 Arvioinnin tavoite 

Arvioinnin tavoitteena on varmistaa yritysturvallisuuteen liittyvien 
keskeisten operatiivisen toimintatapojen ja käytänteiden 
vaatimuksenmukaisuus. 
 
 

3 SecMeter yritysturvallisuuden arviointiprosessi 

SecMeter Audit yritysturvallisuuden arviointi sisältää seuraavat kolme 
prosessia: 
 
1. Perusprosessi 
2. Kehittämisprosessi 
3. Ylläpitoprosessi 
 
Arviointi perustuu SecMeter Audit turvallisuuskriteeristöihin, jotka ovat 
toistettavissa ja joiden tulokset ovat jäljitettävissä ja todennettavissa. 
 
Arviointiprosessissa arvioidaan yritysturvallisuuden näkökulmasta 
keskeisiä operatiivisia toimintatapoja ja käytänteitä, niihin liittyviä 
tietojärjestelmiä ja menettelyitä tosiasiallisiin havaintoihin nojautuen. 
 
Näkemys kehittämistarpeesta saadaan vertaamalla yritysturvallisuuden 
nykytilaa suhteessa johdon hyväksymään tavoitetilaan. 
 
 

Kuva 1. Kehittämistarpeen arviointi 

 
 
Arvioinnit toteutetaan tässä dokumentissa mainittujen periaatteiden 
mukaisesti. Mikäli tästä arviointisuunnitelmasta on poikettava 
tavoitteiden saavuttamiseksi tai tehtävä muutoksia arvioinnin kuluessa, 
on tästä sovittava asianmukaisesti. 
 
Uusien arviointikohteiden osalta noudatetaan aina arvioinnin 
perusprosessia, jolloin saadaan riittävä varmuus arvioinnin toteuttamisen 
asianmukaisuudesta ja sen tulosten luotettavuudesta. 
 
Aikaisemmin arvioituja kohteita seurataan arvioinnin ylläpitoprosessin 
(Kuva 4) mukaisesti. 
 
 

4 Arviointiprosessit 

4.1 Perusprosessi 

Ensimmäinen arviointi toteutetaan perusprosessin (Kuva 2) mukaisesti. 
 
Arviointiprosessi käynnistyy johdon toimeksiannosta. Arvioinnin laajuus 
ilmenee arviointisuunnitelmasta. 
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Arviointisuunnitelma on dokumentti, josta ilmenee arvioinnin kohteet, 
tavoitteet, turvallisuuskriteerit, tavoitetilat ja tavoiteaikataulu. 
 
Johto hyväksyy arviointisuunnitelman, jonka jälkeen arviointiin 
osallistuvat henkilöt kutsutaan aloituskokoukseen (LIITE 2). 
 
Arviointi käynnistyy valmistautumiskokouksella, jossa todetaan 
valmistautumiskokouksen asiat (LIITE 3). 
 
Kokouksessa sovitaan ja tarkennetaan arviointiin liittyvät käytännön 
asiat, kuten 
 

▪ todetaan arviointiryhmän kokoonpano 
▪ todetaan aikataulu 
▪ sovitaan muut yksityiskohdat, kuten auditoijien välinen yhteistyö 

ja työnjako. 
 
Arvioinnin asianmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on arviointi 
suoritettava suunnitelman mukaisessa laajuudessa ennalta laadittujen 
turvallisuuskriteerien ja ennalta päätettyjen tavoitetilojen mukaisesti. 
 
Arviointi päättyy loppukokoukseen, jossa todetaan arvioinnin 
loppukokouksen asiat (LIITE 4). 
 
 

4.2 Kehittämisprosessi 

Kehittämiskohteella tarkoitetaan arviointiin perustuvaa havaintoa, jossa 
auditoija näkee mahdollisuuden tehdä jokin asia turvallisemmin, 
paremmin tai tehokkaammin. Kehittäminen toteutetaan 
kehittämisprosessin (Kuva 3) mukaisesti. 
 
Poikkeamalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavoitetila ja nykyisen 
menettelytapa eivät vastaa toisiaan. Poikkeaman korjaaminen 
toteutetaan kehittämisprosessin (Kuva 3) mukaisesti. 
 
Korjaavalla toimenpiteellä tarkoitetaan toimenpidettä, jolla tekniikkaa, 
toiminnollisuutta, ohjetta tai vallitsevaa käytäntöä muuttamalla 
poikkeama poistetaan ja saavutetaan tavoitetila. 
 
Arvioinnin tuloksena havaitut kehittämiskohteet ja poikkeamat 
raportoidaan, korjaavat toimenpiteet suunnitellaan ja delegoidaan 
asianomaisille osastoille. 
 
Kontrollinen suunnittelussa noudatetaan ideaalin hallintatoimenpiteet 
periaatetta, jossa huomioidaan turvallisuuden eri funktioiden ideaali 
painotus (ehkäisevät ominaisuudet 60 %, ilmaisevat 10 % ja lieventävät 
30 %). 
 
 

4.3 Ylläpitoprosessi 

Arvioiden jatkuva ajantasaisuus varmistetaan arvioinnin 
ylläpitoprosessin avulla (kuva 4). 
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Muuttunut tilanne päivitetään asianmukaisesti SecMeter Audit 
arviointikriteeristön nykytilaan, josta se voidaan tarvittaessa todentaa. 
 
Arvioinnin ylläpitoprosessissa päivitetään turvallisuuskriteeristön arvioita 
vain niiltä osin kuin muutoksia on tapahtunut esimerkiksi johdon 
asettamassa tavoitetilassa. Täydellistä uudelleenarviota ei suoriteta. 
 
Viimeisin päivitys kuvaa yritysturvallisuuden tilaa suhteessa johdon 
hyväksymään tavoitetilaan. 
 
 

 

Kuva 2. Arvioinnin perusprosessi 

  

Aloitus 
Arviointi- 

suunnitelma 

Arvioinnin 

suorittaminen 

Arvioinnin 

tulokset 
Kehittäminen 

Toimeksianto 

Johto 

 hyväksyy 

Aloituskokous 

Arviointien 
suoritus 

Valmistautumis
kokous 

Arvioinnin 
loppukokous 

Tulosten 
raportointi 

Korjaavat 

toimenpiteet 
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Kuva 3. Kehittämisprosessi 

 

 
Kuva 4. Ylläpitoprosessi 

 
5 Arvioijan valinta 

Arvioijaksi valitaan henkilö, joka omaa yritysturvallisuuteen liittyvää 
asiantuntemusta. Arvioijan tulee olla mahdollisimman riippumaton. 
Arvioija ei voi arvioida omaa työtään, tai oman työryhmänsä toimintaa. 
 
 

6 Arvioinnin onnistumiskriteerit 

 
Arvioinnin onnistumista mitataan seuraavilla kriteereillä: 
 

▪ Aikataulussa pysyminen 
▪ Tarkoituksenmukainen tiedonhankinta. 
▪ Kehittämistoimenpiteiden ja korjaavien toimenpiteiden toteutus 
▪ Arviointikokemus ja ilmapiirin positiivisuus 

 
 

Arviointiraportti 

Poikkeamahavainnot 

Aikataulu ja vastuut 

Korjaavat toimenpiteet 

Arvion päivitys 

Muutosten seuranta 

Muutos havaittu 

Ylläpitoprosessi käynnistyy 

Nykytilan päivitys 

Kehittämisprosessi (kuva 3) 

Ylläpito 

Ei muutoksia 

Ylläpitoprosessi päättyy 
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7 Arvioinnista tiedottaminen 

 
Henkilöstölle tiedotetaan arvioinnin perusprosessin käynnistämisestä, 
aikataulusta ja menetelmästä. 
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LIITE 1  ARVIOINTISUUNNITELMA (ehdotus johdolle) 

 
 

Asiat 

 

Tehtävät 

Arvioinnin ajankohta ja kesto 

 

Ehdotetaan ja arvioidaan 

Arviointikohteet 

 

Luetellaan 

Arvioinnin tavoitteet 

 

Kuvataan 

Pääauditoija 

 

Nimetään 

Auditoijat 

 

Nimetään 

Turvallisuuskriteeristöt 

 

Esitetään liitteellä 

  

 
 
 
LIITTEET  TURVALLISUUSKRITEERISTÖT 
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LIITE 2  ALOITUSKOKOUKSEN ASIALISTA 

 
 

Asialista 

 

Tehtävä 

Tavoiteaikataulu 

 

Todetaan 

Arviointikohteet 

 

Todetaan 

Arvioinnin tavoitteet 

 

Todetaan 

Pääauditoija 

 

Todetaan 

Auditoijat 

 

Todetaan 

Turvallisuuskriteeristöt Todetaan 

Sovitaan muut arviointiin 
osallistuvat asiantuntijat 

Sovitaan 

 
 
 
LIITTEET  TURVALLISUUSKRITEERISTÖT 
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LIITE 3  VALMISTELUKOKOUKSEN ASIALISTA 

 
 

Asialista 

 

Tehtävä 

Arviointiryhmän kokoonpano 

 

Todetaan 

Tavoiteaikataulu 

 

Todetaan 

Arvioinnin tavoitteet 

 

Todetaan 

Roolit ja työnjako 

 

Täsmennetään 

Ongelmatilanteiden ratkaisu 

 

Sovitaan 

Yhteistyöhön ja tukeen liittyvät 
asiat 

 

Sovitaan 

Muut esille tulevat asiat 

 

Sovitaan 
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LIITE 4  LOPPUKOKOUKSEN ASIALISTA 

 
 

Asialista 

 

Tehtävä 

Arvioinnin tulokset 

 

Todetaan, tarkistetaan ja hyväksytään 

Havaitut poikkeamat 

 

Todetaan, tarkistetaan ja hyväksytään 

Korjaavat toimenpiteet 

 

Todetaan, täsmennetään ja hyväksytään 

Arvioinnin aikana esiintyneet 
ongelmat 

 

Todetaan 

Ongelmatilanteiden ratkaisu 

 

Sovitaan 

Arvioinnin palaute 

 

Keskustelu 

 


