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23. Huhtikuuta 2020

Koronaviruspandemian vaikutuksilta on mahdotonta välttyä, olipa kyse sitten 

organisaatiosta tai yksilöstä. Organisaatiotasolla kriisijohtamisen työryhmät kokoontuvat 

päivittäin ja vähemmän kriittiset projektit siirtyvät tulevaisuuteen. Johtamisen keskiöön 

nousevat oikeutetusti työntekijöiden terveys ja hyvinvointi, mutta tilanteesta huolimatta 

palvelulupaukset asiakkaille on täytettävä. Kuinka organisaation sisäistä valvontaa 

kannattaa kehittää pandemian pitkittyessä? 

Riippumatta siitä, onko kyseessä ISAE- tai SOC (System and Organization) -raportti, palveluntarjoajien on 

edelleen toimitettava sopimustenmukaiset raportit asiakkailleen. Artikkelissa tuodaan esiin näkökulmia 

palveluntarjoajille harkittavaksi koronaviruksen aiheuttamana epävarmana aikana.  

Kontrolliympäristön ylläpito

Pohdintoja palveluorganisaatioille

1
Harkitse kontrollien toistuvuuden 

muuttamista, matalariskisten kontrollien 

osalta. Olisiko kuukausittain toistuvia 

kontrolleja mahdollista toistaa 

neljännesvuosittain, ilman että niiden 

tehokkuus oletetun riskin suhteen kärsii? 

Voidaanko joitain neljännesvuosittain toistuvia 

kontrolleja suorittaa puolivuosittain? Siinä 

missä joidenkin kontrollien osalta toistoväliä 

voidaan kasvattaa, voi joidenkin kontrollien 

toistoväliä olla syytä pienentää. Tällaisia 

kontrolleja ovat esimerkiksi ne, joiden riski on  

taloustilanteen sekä esimerkiksi 

kyberrikollisuuden vuoksi lisääntynyt. 

Päätöksenteossa voi olla järkevää konsultoida 

myös palveluntarjoajan palveluiden auditoijaa. 

Arvioi etätyöskentelyyn liittyvien 

kontrollien tehokkuus. Ympäri maailmaa 

ihmiset työskentelevät nyt kotoa käsin. Jos 

palveluntarjoajan henkilöstöä on siirtynyt 

etätöihin, on hyvä tarkistaa etäyhteyksien 

kontrollien toiminta. Monet palveluntarjoajat 

käyttävät virtuaalisia erillisverkkoja (Virtual 

Private Network, VPN), monivaiheista 

tunnistamista sekä muita vastaavia keinoja. 
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Ovatko kyberturvallisuuden kontrollit               

riittäviä? Koronaviruspandemia on tarjonnut 

uusia mahdollisuuksia kyberhyökkäyksille. 

Korostuneeseen uhkaan voi vastata 

esimerkiksi järjestämällä työntekijöille ja 

alihankkijoille lisäkoulutusta ja lisäämällä 

tietoisuutta. Myös tietoturvapoikkeamia 

kannattaa seurata erityisen tarkkaan, jotta 

mahdollinen epänormaali toiminta voidaan 

havaita mahdollisimman nopeasti. 

Vaihtoehtoisilla henkilöstöjärjestelyillä ja 

tietoturvaorganisaation työpanosta lisäämällä 

voidaan parantaa organisaation kykyä vastata 

pandemian aiheuttamiin 

kybertoimintaympäristön riskeihin.

Tehosta sisäisiä arviointeja. 

Palveluntarjoajien on syytä harkita sisäisen 

valvontaympäristön arviointia 

koronaviruspandemian aikana. Arvion 

kohteena voi olla esimerkiksi avainkontrollien 

toimivuus poikkeustilanteessa. Arviointi 

mahdollistaa puutteiden havaitsemisen sekä 

tilanteen mukaiset korjaavat toimenpiteet. 

Sisäinen arvioinnin voi suorittaa myös 

ulkopuolinen toimija
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COVID-19 –pandemian aikana
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5 Huomioi muutokset kontrolleissa. Kun 

sekä palveluntarjoajien että heidän 

asiakkaidensa työntekijät ovat etätöissä, on 

tärkeää huomioida muutokset molempien 

kontrolliympäristöissä. Palveluntarjoajien 

kannattaa neuvotella heidän palvelujaan 

auditoivien tahojen kanssa ja tuoda SOC-

raporteissa esille mahdolliset muutokset 

kontrolleissa koronaviruspandemian 

vaikutusten aikana. Palveluntarjoajien 

kannattaa myös uudelleenarvioida 

asiakkaidensa täydentävien kontrollien 

(complementary user entity control, CUEC) 

tiedonantojen yksityiskohtaisuus ja tarkkuus. 

Asiakkaat saattavat joutua muuttamaan 

toimintamallejaan huomattavasti, eivätkä siten 

kykene toteuttamaan täydentäviä kontrolleja 

yhtä hyvin kuin normaalisti. 

Luonnostele tiedoksiantoja poikkeuksien 

varalle. Kannattaa huomioida, että 

palveluntarjoaja voi olla velvollinen 

tiedottamaan poikkeuksista, jotka estävät tai 

rajoittavat sovitun palvelun saatavuutta. 

Tällaisen poikkeaman tyyppi, ajankohta, 

laajuus ja vaikutukset voidaan joutua 

ilmoittamaan SOC 2 -raportissa. 

Ylläpitääkseen hyvää yhteyttä asiakkaisiinsa, 

palveluntarjoajien kannatta harkita 

poikkeuksista ilmoittamista asianomaisille 

käyttäjille ennen SOC 2 -raportin 

julkaisemista. 

Vastaavasti palveluntarjoajat ovat velvollisia 

ilmoittamaan palveluidensa auditoijille kaikista 

poikkeamista liittyen lakien ja sääntöjen 

noudattamattomuuteen, petokseen tai 

korjaamattomiin virheisiin, joita ei voida pitää 

mitättöminä. Palveluntarjoajien on myös 

ilmoitettava auditoijille siitä, onko 

poikkeamista ilmoitettu asianmukaisesti niille 

asiakkaille, joita asia koskee.
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Kehitä liiketoiminnan 

jatkuvuussuunnitelmaa saatujen oppien 

perusteella. Palveluntarjoajien kannattaa 

arvioida mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät 

liiketoiminnan jatkuvuuden suunnittelussa ja 

toimeenpanossa koronaviruspandemian 

aikana. Arvioinnin perusteella on mahdollista 

jatkuvasti kehittää suunnitelmia.

Ylläpidä jatkuvaa riskienarviointia. 

Palveluntarjoajien kannattaa arvioida ja 

päivittää tunnistetut riskit vastaamaan 

koronaviruspandemian aiheuttamia muutoksia 

toimintaympäristössä.

Uudelleenarviointi voi tarkoittaa asiaan 

liittyvien riskien muokkaamista, riskien 

liiketoiminnalle aiheuttamien vaikutusten 

arvioimista ja vuosittaisen riskiarvion 

täydentämistä nopeutetulla aikataululla. 

Uudelleenarvioinnissa on syytä huomioida 

tekijät, jotka hillitsevät riskejä ja uudet 

kontrollit, joilla riskejä voidaan hallita. 
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Ylläolevat huomiot eivät ota kantaa kaikkiin 

lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksiin, joita 

koronaviruspandemia aiheuttaa. Niiden 

huomioonottaminen auttaa palveluntarjoajia 

kuitenkin valmistautumaan ISAE- ja SOC -

tarkastuksiin.
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