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1 JOHDANTO
1.1 Tausta

Koko julkiselle hallinnolle (valtio ja kunnat) on suunniteltu yhteistä sähköistä arkistointipalvelua sekä
määräajan että pysyvästi säilytettävälle aineistolle. Aineisto voi olla julkista tai STIV ja STIII -tasoista. Tässä
raportissa selvitetään erityyppisten aineistojen tietoturvavaatimukset arkistoinnille ja hahmotella kustannus-
tehokkaita ratkaisuvaihtoehtoja.

VM asetti 2015 SAPA (Sähköisten viranomaisaineistojen Arkistoinnin ja säilytyksen PAlvelu -kokonaisuus) -
työryhmän, jonka tavoitteena oli kustannustehokas ja helppokäyttöinen, julkisten toimijoiden tuottamien
määräajan ja pysyvästi säilytettävien viranomaisaineistojen sähköisen säilyttämisen palvelu (tässä SAPA tai
palvelu). Palvelun avulla julkisen hallinnon organisaatio voi huolehtia lakisääteisistä säilyttämisen
velvollisuuksistaan sekä tehostaa hallinnon aineiston avoimuutta ja hyödynnettävyyttä. SAPA edistää
sähköiseen asianhallintaan ja arkistointiin siirtymistä julkisessa hallinnossa ja näiden kehittämistä yhtenä
kokonaisuutena. Työryhmä jätti loppuraporttinsa kesäkuussa 2016: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-787-6

Yhtenä jatkotoimena laadittiin tietoturvaselvitys, josta käy ilmi asianhallinnan ja arkistoinnille yleensä ja STIII-
aineistoille erityisesti asetettavat tietoturvavaatimukset. Valtiovarainministeriö vastasi selvityksen tekemisestä.

Tätä tietoturvaselvitystä käytetään päätöksenteon tukena, kun SAPA-palvelun laajuutta ja toteuttamista
suunnitellaan.

1.2 Tietoturvaselvityksen kohteet

Tietoturvaselvityksen sisältö oli määritelty seuraavasti:

· Minkälaisia tietoturvavaatimuksia erityyppisten viranomaisainestojen (julkinen, STIV, STIII)
lyhytaikaiselle, pitkäaikaiselle ja pysyvälle sähköiselle säilyttämiselle pitää asettaa?

· Mitkä seikat aineistossa ja arkistoinnissa voivat lisätä tai vähentää vaatimustasoa?

· Miten pitkäaikainen säilytys (esim. yli 15 vuotta) vaikuttaa vaatimuksiin?

· Miten pitkäaikainen säilytys vaikuttaa tietoturvaratkaisuihin? Esim. voidaanko sähköistä allekirjoitusta
lukea 25 vuoden kuluttua?

· Miten vaatimustaso vaikuttaa pitkäaikaisen säilyttämisen tietoturvaratkaisuihin?

· Mitkä ovat kuntien aineistojen tietoturvavaatimukset?

Työn tavoitteena oli nostaa keskeiset havainnot esille, luoda tietoturvavaatimuksista ja halutuista
toiminnollisuuksista malli sekä tuottaa havainnoista ja mallista raportti.
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2 MENETELMÄT
2.1 CGI:n resurssit
Turvaselvityksen toteutti turvallisuuskonsultti Pasi Pulliainen CGI:ltä.

2.2 Yleiskuvaus menetelmistä
Tietoturvaselvitys toteutettiin käyttämällä seuraavia menetelmiä:

· Valittujen virastojen ja kuntien kontakteja haastateltiin

· Lainsäädännöstä, kriteeristöistä ja ohjeista kartoitettiin tietoturvavaatimukset

· Sisäiset vaatimukset huomioitiin, kuten esimerkiksi SÄHKE2 – formaatin säilyttäminen,
kustannussäästöt, toimivan ja käytettävän palvelumallin löytäminen.

· Valtionvarainministeriön kanssa pidettiin ohjaavia tapaamisia.

· Lisäksi hyödynnettiin lisäaineistona markkinaselvitystä arkistoistavasta materiaalista ja Valtion
tietohallinnon vastausdataa, jossa myös vastattiin kysymyksiin arkistoinnista.

2.3 Haastattelut

Selvitykseen liittyviä haastattelupyyntöjä lähetettiin kolmelle virastolle ja kolmelle kunnalle. Valitettavasti
näihin reagointi oli toistuvista yrityksistä huolimatta heikkoa ja varsinainen haastattelu saatiin toteutettua vain
yhdessä virastossa ja yhdessä kunnassa. Haastattelut olivat hyödyllisiä ja vahvistivat olettamista siitä että
sähköisen arkistoinnin tietoturvassa on lukuisia ominaisuuksia jotka vaikuttavat kokonaisuuteen.

2.4 Lainsäädännön tietoturvavaatimukset

· Arkistolaki (831/1994), asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010)

· Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

· Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).
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2.5 Kriteeristöjen ja ohjeiden tietoturvavaatimukset

· Kansallinen tietoturvallisuuden auditointityökalu viranomaisille versio 3 (Katakri 3)

· Vahti-ohjeet (mm. 5/2006 Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje, 9/2008 Hankkeen
tietoturvaohje, 2/2010 Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen
täytäntöönpanosta, 3/2012 Teknisen ympäristön tietoturvataso-ohje ja 2/2014
Tietoturvallisuudenarviointiohje)

2.6 Sisäiset vaatimukset

Sisäisistä vaatimuksista keskeisemmät ovat kustannussäästöt, toimivan ja käytettävän palvelumallin
löytäminen ja SÄHKE2 -metatietoprotokollan yhteensopivuuden säilytys.
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3 HAVAINNOT
3.1 Yhteenveto

Julkisen hallinnon yhteisen sähköisen arkistointipalvelun tietoturvavaatimukset on varsin laaja ja
moniulotteinen asiakokonaisuus. Yhteiselle palvelulle on selvästi tarvetta ja yhteinen palvelu säästäisi koko-
naiskustannuksia.

Tiedon luokittelu ja sen omistajuus ovat keskeisessä roolissa. Tämän ympärille on mahdollista suunnitella
palveluprosessit ja sitä tukevat tekniset palvelut. On mahdollista, että lainsäädäntöä joudutaan muokkaamaan
riippuen kuinka palvelu toteutetaan.

3.2 Yksittäiset havainnot

Arkistointia pohtiessa on löytynyt useita ulottuvuuksia, jotka toimivat ohjaavina tekijöinä, kun mietitään julkisen
hallinnon yhteisen sähköisen arkistopalvelun tietoturvaa. Tällaisia ovat arkistointiaika, aineiston omistajuus ja
aineiston luokittelu.

Arkistointiaika

Arkistointi voi olla pysyvää tai määräaikaista. Määräaikainen arkistointi jakaantuu lyhytaikaiseen ja
pitkäaikaiseen arkistointiin. Yhteistä näille toiveille oli kuitenkin se, että sähköisestä arkistoinnista aineisto
tulisi olla noudettavissa nopeammin, kuin perinteisestä arkistoista.

Aineistokohtaisesti aineistojen tavoitettavuusajat vaihtelivat minuuteista päiviin, joten tämä seikka on myös
yksi harkittava ominaisuus, kun aineistoa sijoitetaan sähköiseen arkistoon. Lisäksi epäselvää oli se, kuinka
arkistoitavan materiaalin digitointi toteutetaan: keskitetysti arkistointipalvelun toimesta vai hajautetusti tiedon
omistajien toimesta. Palvelu on suunniteltu siten, että arkistointiin vietävä materiaali on jo valmiiksi digitoitu.

Omistajuus

Järjestelmän tulisi tietoturvamielessä tukea tietoaineiston kahdenlaista omistajuutta. Omistajuus tulee joissain
tapauksissa säilyä aineiston alkuperäisellä omistajalla ja joissain tapauksissa se tulee voida luovuttaa
eteenpäin, mikäli tälle ei ole laillisia esteitä.

Luokittelu

Aineiston luokittelu on hyvin erilaista riippuen organisaatiosta. Sen lisäksi, että arkistoitavaa materiaalia on
luokiteltu suojatasoihin, on myös paljon materiaalia, joka on luokiteltu salassa pidettäväksi ilman varsinaista
suojausluokitusta.
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Tämä korostuu erityisesti kuntapuolella. Osa aineiston tietoturva- ja suojamääräyksistä tulee eri lakien ja
määräysten kautta ja osassa noudatetaan omaa harkintaa – ainakin tapauskohtaisesti. Tämä saattaa vaatia
syvempää selvitystä aiheesta.

Liittyen aineiston omistajuuteen joissain tapauksissa aineisto tulisi olla mahdollista luokitella uudestaan.
Tähän tarvitaan selvät luokittelusäännöt, jotka mukautuvat erilaisten organisaatioiden aineistoon. Tämän
lisäksi luokittelussa aineiston yksittäisten ja yhdisteltävissä olevien ominaisuuksien kumulointivaikutus tulee
ottaa huomioon. Kumulointivaikutus on huomioitava mm. yksittäisen aineiston tasolla, rekisteritasolla,
tietokantatasolla ja järjestelmätasolla. Tämä todennäköisesti johtaa joidenkin työrooliparien kieltämiseen ja
kenties ns. neljän silmän periaatteeseen. Arvio on toki tehtävä riskiperustaisesti ja kontrollit otettava käyttöön
tarpeen mukaan.

Suojaustasoluokittelu tarkoittaa erilaisia käsittely-ympäristöjä suojausluokittain. Suojausluokkien välillä
materiaali ei voi liikkua vapaasti, vaan tiukasti säädellyin edellytyksin. Tämä on hyvä huomioida järjestelmää
suunniteltaessa. Myös arkistoinnissa eri suojausluokat tulevat olla vähintään loogisesti erotettu toisistaan,
yhteydet luotu KATAKRI:n yhdyskäytäväkuvauksen mukaisesti ja prosessit kuten kuvattu.

Erityisesti suojausluokka III:n materiaalin vastaanottaminen ja käsittely sähköisessä arkistoinnissa asettaa
tietoturvan kautta erityisvaatimuksia palvelulle. Alemmissa suojausluokissa palvelumalli on hieman helpompi
suunnitella ja järjestää. Käyttö- tai näyttörajoitetun tai suojausluokka kolmen materiaalin määrä on
suhteellisesti vähäistä, noin prosentin verran kaikesta arkistoitavasta aineistosta (Sähköisen arkistoinnin
markkinaselvitys kohta 4), mutta selvä tarve löytyi myös tällaisen aineiston tietoturvalliselle arkistoinnille.

Internetiin tai julkiseen pilveen perustuva palvelumalli on hyvin todennäköisesti hankala, ellei jopa mahdoton
toteuttaa järkevin resurssein.

Yksi tärkeä havainto on, että aineisto on erittäin monimuotoista ja vain osassa se on täysin määrämuotoista,
tunnistettavilla, standardeilla tietokentillä. Edellä mainitulla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, mikäli
aineistoja lähdetään luokittelemaan uudestaan henkilötyönä. Sama asia on havaittu myös Sähköisen
arkistoinnin markkinaselvityksessä (kohta 4).

Ajan vaikutuksista aineiston luokitteluun tuli erilaisia mielipiteitä ja yksiselitteistä vastausta on hankala
muodostaa. Aihe vaatii tarkempaa tutkimista. Yhtenä lähtökohtana voitaisiin pitää aineistokohtaista
tietosisällön arviointia kokonaisuutena ja ennakoitua ajan vaikutusta siihen.

Tekniset vaatimukset

Teknisiä vaatimuksia mietittäessä aineiston säilytysaika on tärkeä ominaisuus. Pitkäaikaisessa tai pysyvässä
arkistoinnissa tulee ottaa huomioon tallennusmedia, niiden käsittelylaitteet sekä niiden saatavuus ja
yhteensopivuus myös tulevaisuudessa.

Valittujen arkistointimedioiden ajantasaisuutta ja kuntoa tulee tarkastella säännöllisesti. Lisäksi
turvakontrollien pääpaino tulisi olla fyysisissä kontrolleissa. Erityisesti digitaalinen allekirjoitus voi
mahdollisesti olla sellainen kontrolli, joka vaarantaa aineiston saatavuuden ajan kuluessa.
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Arkistointiratkaisun tulee tukea laajaa ja kattavaa lokitiedon tuottamista ja valvontaa. Tiedon käsittelystä on
jäätävä kattava lokitieto ja lokitiedon eheys, luottamuksellisuus ja saatavuus on varmistettava.

Lainsäädäntöä voidaan joutua muokkaamaan joiltain osin riippuen edellä mainitusta havainnoista ja siitä
miten palvelu toteutetaan.


