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KYLLÄ TÄÄLLÄ JOKU VASTAA
Valtion it-virasto Valtori oli ajatuksena kaunis: verorahat säästyvät, 

kun hallinnon tietotekniikka keskitetään yhdelle luukulle. Se ei 
mennyt niin. 

 
Asiakkaiden mukaan järjestelmät takkuilevat, mutta palveluita ei saa 

ostaa muualta. Jakautuneessa työyhteisössä osa asiantuntijoista 
toimii vastoin ammattietiikkaansa. Valtorissa toimii myös 

turvallisuusverkko, jonka varassa yhteiskunnan kriittiset toiminnot 
pyörivät. Jos se pätkii tai vuotaa, seuraukset voivat olla vakavia.

TERHI HAUTAMÄKI
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LOKAKUUN 2019 alussa mediassa levisi huolestuttava uutinen: 

useiden ammattiliittojen yhteinen neuvottelujärjestö Juko oli julkais-

sut tiedotteen, jonka mukaan työntekijöiden huono kohtelu valtion 

it-virastossa Valtorissa vaarantaa valtion turvallisuutta. Keväällä Juko 

oli myös tehnyt kantelun asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Valtori on toiminut viisi vuotta ja sillä on tärkeä tehtävä: se vastaa 

valtionhallinnon yhteisistä it-palveluista. Sen suurimpia asiakkaita 

ovat valtioneuvoston kanslia, oikeushallinto, verohallinto, Puolustus-

voimien logistiikkalaitos ja Poliisihallitus. Ne ostavat Valtorilta 

ohjelmistoja ja laitteita ikään kuin yritykseltä, vaikka ovatkin samaa 

valtiota kaikki. Valtorin palveluiden päällä pyörivät monet yhteis-

kunnan toiminnot: niiden ansiosta oikeudenkäyntien videoyhteydet 

pelittävät, TE-toimisto saa työttömyyskorvaukset maksatukseen ja 

verovähennykset voi tehdä verkossa.

Tavallisten it-palveluiden lisäksi Valtori vastaa ”korkean varau-

tumisen turvallisuusverkosta”, jota viranomaiset käyttävät vain 

tietyissä, rajatuissa tehtävissä. Turvallisuusverkko varmistaa, että 

esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos ja hätäkeskus pystyvät auttamaan 

ihmisiä öin ja päivin, tapahtui sitten tulipalo, sydänkohtaus tai koulu-

ampuminen. Sen ansiosta rajojen vartiointi toimii ja  ministeriöiden 

luottamuksellinen viestintä pysyy poissa hakkereiden ja vieraan 

vallan vakoojien käsistä.

Tiedotteen lähettänyt etujärjestö Juko edustaa julkisen puolen 

korkeakoulutettuja, esimerkiksi juuri Valtorissa työskenteleviä asian-

tuntijoita. Liitto katsoi, että työnjako Valtorissa on niin epäselvää, 

että se on riski tietoturvallisuudelle. Johtaminen on kehnoa, työnte-

kijöiden uupumista peitellään, ja turvallisuusverkon ja muun Valtorin 

työtä on yhdistetty lainvastaisesti.
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LONG PLAY tutki, mitä Valtorissa tapahtuu. Selvisi, että valtion it-

keskuksessa on isoja ristiriitoja ja vastakkainasetteluja, ja jotkut asian-

tuntijat ovat hyvin huolestuneita. Tulehtuneesta ilmapiiristä kertoi jo 

sekin, että Jukon tiedotteen jälkeen Valtorin intrassa haukuttiin niitä, 

jotka olivat tuoneet ongelmia julkisuuteen. Tätä artikkelia varten 

on haastateltu useita Valtorin työntekijöitä, asiakkaita ja toimintaa 

läheltä seuraavia asiantuntijoita. Syytökset ovat kovia: Johtajat eivät 

tiedä, mitä heidän työhönsä kuuluu. Työntekijät nostavat ongelmia 

esiin, mutta tilanne ei muutu. Asiantuntijat joutuvat tekemään ratkai-

suja, jotka sotivat heidän omaatuntoaan ja työetiikkaansa vastaan.

”Turvallisuus huolettaa, tiedon valuminen ulkopuolelle”, sanoo 

yksi Valtorissa työskentelevä asiantuntija.

Toinen kertoo: ”Alaisille on sanottu, että älä sinä murehdi, onko tämä 

lain mukaista. Tee niin kuin esimies käskee. Kyllä täällä joku vastaa.”

KUN KUULET väkivallan ääniä naapurista ja soitat hätänumeroon, 

hätäkeskuksen päivystäjä kysyy tietoja, kuuntelee, kirjaa ja lähettää 

paikalle apua. Samalla päivystäjä voi tarvittaessa hakea koneeltaan 

tietoa monista rekistereistä, joihin kuka tahansa ei pääse. Hän saattaa 

poliisipartion apuna selvittää, kuuluvatko väkivallan äänet asunnosta, 

jossa asuvalla on ennestään merkintöjä rikosrekisterissä. Asukkaan 

tietoja voidaan selvittää myös väestötietojärjestelmästä. Poliisin tai 

ensihoitajien voi olla tarpeen tietää sekin, onko asukkaalla aselupa 

– ettei ovella ole yllättäen haulikko vastassa.

Kaikki tämä viestintä vilahtelee valokaapeleita pitkin omassa eril-

lisessä tietoverkossa, joka sukeltelee maan alla ympäri Suomen. Tämä 

viranomaisverkko kaapeleineen, konesaleineen, laitteineen ja palve-

luineen on se aiemmin mainittu turvallisuusverkko eli ”tuve”.
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Turvallisuusverkossa liikkuu sekä arkaluontoisia henkilötietoja 

että valtion salassa pidettäviä aineistoja. Verkkoon ei pääse miltään 

tavalliselta läppäriltä, vaan ainoastaan erillisiltä tietokoneilta ja känny-

köiltä. Niitä käyttää noin 35 000 ihmistä esimerkiksi poliisissa, puolus-

tusvoimissa, ensihoidossa ja ministeriöissä. Lain mukaan viranomais-

ten on joissakin työtehtävissä pakko käyttää vain turvallisuusverkkoa.

Toki luottamuksellista tietoa käsitellään muuallakin, mutta tuvella 

on erityinen tehtävänsä verkkona, joka toimii aina ja varmasti, myös 

poikkeusoloissa. Tästä syystä siitä on tehty järeä sekä tietoteknisillä 

salausmenetelmillä että fyysisillä keinoilla. Virastoissa osa laitteista 

on eristetty murtovarmaan paikkaan, johon ulkopuolinen ei pääse, 

vaikka onnistuisi soluttautumaan tiloihin.

Ylimääräinen varmuus maksaa paljon, ja verkon käyttäjien joukko 

on rajattu. Tuve-koneilta ei pääse surffaamaan vapaasti mille tahansa 

nettisivuille, ja niillä saa käyttää vain tiettyjä hyväksyttyjä ohjelmis-

toja ja sovelluksia.

Viime talven ja kevään aikana hätäkeskuksista tuli turvallisuusver-

kon uusimpia käyttäjiä, kun ne ottivat käyttöön uuden Erica-nimisen 

hätäkeskusjärjestelmän. Alkutaival oli vaikea: uusi järjestelmä on 

hidastanut avun saantia ja hankaloittanut tehtävien priorisointia; 

ambulanssi on saattanut jo kaartaa apua kutsuneen pihaan, saada 

sitten kiireellisemmän tehtävän ja kääntyäkin takaisin.

Toukokuussa ja syyskuussa hätäkeskukset kärsivät vakavista ongel-

mista, kun hätäpuhelut lakkasivat osin toimimasta. Se ei kuitenkaan 

johtunut Ericasta vaan järjestelmän taustalla toimivasta turvallisuus-

verkosta. Viranomaisverkko, joka ei saisi pätkäistä hetkeksikään, kärsi 

syyskuussa päivityskatkoksista, joiden vuoksi varajärjestelmää joudut-

tiin käyttämään lähes viikon verran. Se on pitkä aika hätäkeskuksissa, 

joihin ihmiset soittavat tuossa ajassa kymmeniä tuhansia kertoja.
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”Jos kansalaisten hätäliikenne katkeaa, hätäpuhelut eivät tule 

sisälle ja hälytysyhteydet eivät toimi, kyllä siinä on henki vaarassa 

aika usealla henkilöllä Suomessa”, sanoi Hätäkeskuslaitoksen teknis-

ten palveluiden johtaja Jukka Aaltonen Ylelle syyskuussa.

Tapaus toi esiin, mitä voi seurata, jos valtakunnan turvaverkko alkaisi 

yskähdellä. Tällä kertaa hätäpuheluita siirryttiin ottamaan vanhalla, alas 

ajettavalla järjestelmällä, mutta tulevaisuudessa sitä vaihtoehtoa ei enää ole.

TURVALLISUUSVERKKO SAI alkusysäyksensä vuonna 2007, kun val-

tio huomasi erään harmillisen töppäyksen vuosien takaa. Paavo Lip-

posen ensimmäinen hallitus oli vienyt Soneran pörssiin vuonna 1998 

ja toinen hallitus myynyt sen ruotsalaisille neljä vuotta myöhemmin. 

Yksityistämisen huumassa valtio oli tullut luovuttaneeksi TeliaSone-

ran omaisuudeksi myös veronmaksajien rahoilla tehdyn, hallinnon 

käyttämän runkoverkon.

Asiantuntijat ja turvallisuusviranomaiset alkoivat hätäillä luot-

tamuksellisesta viestinnästä. Koska TeliaSonera ja Elisa olivat nyt 

vapaan kaupankäynnin kohteena olevia pörssiyhtiöitä, niiden mää-

räysvaltakin olisi kaupan. Noihin aikoihin talousuutiset väläyttelivät 

Mihail Fridmanin nimeä – venäläisen oligarkin Altimo-ryhmällä oli 

omistuksia televiestintäyrityksissä, ja hän oli tietojen mukaan kiin-

nostunut ostamaan Ruotsin valtiolta TeliaSoneran osakkeita.

Kaikessa hiljaisuudessa alettiin valmistella uuden turvallisen ver-

kon rakentamista, ja siihen löytyi runsaasti rahaa. Kun Iltalehden Olli 

Ainola myöhemmin vuonna 2015 kirjoitti venäläisten omistuksista 

Suomessa, eräs nimetön lähde sanoi hänelle: ”Käytimme tätä hälyt-

tyneisyyttä vähän hyväksemmekin, ja rahaa tuli. Sillä rahalla raken-

simme viranomaisten turvallisuusverkon.”
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Nyt verkko-operaattori toimii erillisenä valtion yhtiönä, ja sen 

palveluita tuotetaan Valtorissa.

Valtori puolestaan lähti liikkeelle aivan päinvastaisesta lähtökoh-

dasta kuin turvallisuusverkko – säästöistä. Ajatus oli uljas: valtion 

virastojen it-palvelut keskitettäisiin samaan paikkaan, ja näin valtion-

hallinto paranisi ja veronmaksajien rahaa säästyisi.

IT-PALVELUIDEN keskittäminen kirjattiin Jyrki Kataisen hallitusoh-

jelmaan vuonna 2011. Taustalla oli huoli hallinnon paisuvista kuluista 

ja myös siitä, että virastojen erilaiset järjestelmät vaikeuttavat yhteis-

työtä.

Lokakuisena keskiviikkona vuonna 2013 eduskunnan keskustelu 

ajautui hetkittäin kilpalaulannaksi ja huulenheitoksi viraston pää-

konttorin sijainnista: ”Me keskisuomalaiset toivoisimme valinnan 

päätyvän tietenkin Jyväskylän hyväksi.”

”Arvoisa herra puhemies! Puhun Tampereen puolesta.”

”Jyväskyläänhän päästään, niin kuin kaikki tiedämme, meritse, 

rautateitse, maanteitse ja toistaiseksi vielä ilmateitse, ja Jyväskylä on 

Suomen Ateena, Suomen Sparta!”

”Kun täällä paikkakuntakeskustelua käydään, niin minä luulen, että 

arvoisalle puhemiehellekin sopii, että se keskus siirretään Korsoon.”

Pääkonttorin paikkakunnan arpominen oli toki sivuasia Valtorin 

perustamisessa.

Sitä ennen oli tehty valtiovarainministeriön johdolla iso urakka. 

Se tunnettiin nimellä Tori-hanke. Nimi oli lyhenne toimialariip-

pumattomista it-palveluista. Suomeksi se tarkoittaa sellaisia ohjel-

mistoja, liittymiä ja laitteita, joita voi käyttää monissa valtion töissä 

– yhtä hyvin ministeriössä, museovirastossa tai käräjäoikeudessa. 
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Miksi kaikki hankkisivat näitä erikseen itse, kun saman voisi tehdä 

keskitetysti, tehokkaammin ja halvemmalla? (Kaikkea ei ollut tarkoi-

tus yhdistää. Virastot hankkisivat edelleen itse oman alansa järjestel-

mät, joita muut eivät käytä.)

Vuotuisten säästöjen piti nousta 47 miljoonaan euroon vuoteen 

2018 mennessä.

Niin tärkeäksi kuin Valtorin idea nähtiin, sen asiakkaat epäilivät 

sitä alusta lähtien. Aikataulu oli tiukka; hanke piti saada maaliin halli-

tuskauden aikana. Valtiovarainministeriön kokoama työryhmä halusi 

tehdä Valtorista osakeyhtiön ja antoi ymmärtää, että aika on rahaa. 

Helsingin Sanomien artikkelissa valtion ict-johtaja Timo Valli sanoi, 

että jos yhtiön perustamispäätös lykkääntyy, se maksaa menetettyinä 

säästöinä viisi miljoonaa euroa kuukaudessa.

Virastot pitivät säästölaskelmia epämääräisinä. Erään viraston 

tietohallintojohtaja kertoi nimettömänä Taloussanomissa, että säästö-

tavoitteet oli laadittu hankkeen sisällä ja virastolle oli lähinnä sanottu, 

että ”katso tuosta omia lukujasi, ovatko ne ok”.

Kiireen ilmapiiri välittyy esimerkiksi Oikeushallinnon koko-

uspöytäkirjasta, jossa it-palveluiden siirtoa käsitellään. Siinä Tori-

hankkeen sihteeri pahoittelee sitä, että viestintä tulee jälkijunassa. 

”Sovittujen viestintätoimenpiteiden toteuttamisen esteenä on ollut, 

että Tori-hanke on velvoittanut käyttämään hankkeen viestintämate-

riaaleja, joita ei kuitenkaan ole ollut olemassa.”

”Ihme nappia painatte, jos uusi keskus on ensi vuonna voimassa”, 

huomautti yksi pääluottamusmies valtiovarainministeriön tilaisuu-

dessa keväällä 2013. Saman vuoden joulukuussa ministeriö julkaisi 

tilaamansa väliraportin, jossa yli puolet kyselyyn vastanneista ei 

pitänyt Valtorille asetettuja tavoitteita realistisina.
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Konsulttiyhtiö KPMG:n tekemässä loppuraportissa eräs nimetön 

vastaaja sanoi, että ”hanke jyrättiin läpi, mikä toisaalta oli ehkä ainut 

tapa saada asiaa edistettyä”.

Hankkeen vetäjille tehtävä ei ollut helppo. Monet virastot suhtau-

tuivat muutokseen kielteisesti. Ne pyrkivät pitämään parhaat it-kehit-

täjät itsellään, eivätkä antaneet heitä Valtoriin. Virastoissa tuhraantui 

paljon aikaa pelkästään siitä neuvottelemiseen, mitkä ovat Valtoriin 

siirrettäviä yleisiä it-palveluita ja mitkä viraston omia.

Virastoista siirrettäviä sopimuksia it-tuottajien kanssa oli noin 

2 000. Ongelmia aiheutti jo se, että satoja sopimusdokumentteja oli 

yksinkertaisesti hukassa.

Kaikesta huolimatta urakka toteutui, ja loppuraportin mukaan 

jopa kohtuullisen hyvin. Vuonna 2014 perustettiin erityisvirasto, joka 

oli eriskummallinen yhdistelmä yritystä ja virastoa: sillä oli yri-

tyksen tapaan toimitusjohtaja ja hallitus, mutta se toimi kuitenkin 

valtiovarainministeriön ohjauksessa. Kakkukahvit juotiin Jyväskylän 

pääkonttorilla lokakuussa 2014. Valtoriin siirrettiin palvelut yhteensä 

80:stä valtionhallinnon yksiköstä. Monet niiden omista it-ihmisistä 

siirtyivät osaksi Valtorin tuhatpäistä henkilökuntaa. Nyt toimipisteitä 

on 30 ympäri Suomen.

”ETÄYHTEYDET EIVÄT toimi, tulostus ei onnistu, sähköpostit eivät 

kulje, puhelimet tyhjentyvät.”

Liikenne- ja viestintäministeriön hallintojohtaja Jussi Luomajärvi 

tiivistää Long Playlle, mikä mättää valtion työvälineissä, joita Valtori 

tuottaa.

Keskitetyt it-palvelut, joiden piti tuoda sujuvuutta ja säästöä, ovat 

tuottaneet ministeriössä melkoisesti päänvaivaa.
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Ministeriö lähetti kesällä valtioneuvoston hallintoyksikölle ja Val-

torille reklamaation ongelmistaan. Se on seitsemän sivun tunteikas 

ryöpytys kaatuvista järjestelmistä, katoavista tiedostoista, itsestään 

nollautuvista puhelimista ja työterveyttä haittaavasta taistelusta tieto-

koneiden kanssa.

Ongelmat ovat samankaltaisia kaikissa ministeriöissä. Hallinnon 

venyviä it-projekteja liikenne- ja viestintäministeriö kuvaa ”tragikoo-

miseksi sekamelskaksi”.

Nettisivuillaan Valtori kertoo huikeasta tyytyväisyydestä, joka 

asteikolla 1–10 on yli 9. Luku on saatu järjestelmästä, jossa asiakkaat 

arvioivat yksittäisen palvelutilanteen sujumista. Sen sijaan viime-

vuotisessa asiakaskyselyssä 45 prosenttia virastojen johdon ja tieto-

hallinnon vastaajista oli tyytymättömiä Valtorin palveluihin. Tavoite 

tämäntyyppisissä kyselyissä on se, että osuus jäisi alle kymmenen 

prosentin.

Jo varhain heräsi epäilyksiä, ettei säästöissä päästä tavoitteisiin. 

Yksi siirrossa kärsinyt oli Museovirasto, joka kirjoitti vuonna 2016 

blogissaan, että sen vuotuiset it-kustannukset nousevat 291 prosenttia 

verrattuna siihen, että virasto toimisi yhä itse ilman Valtoria. Pienen 

viraston olisi ollut järkevämpää hankkia tietotekniikkansa itse. Valto-

rin asiakkaaksi oli kuitenkin pakko liittyä.

Myös viime helmikuussa julkaistu Valtiontalouden tarkastusviras-

ton raportti antaa kylmää kyytiä Valtorille. Laatu ei vastaa odotuksia, 

ja paljon puhutut säästöt ovat syntyneet lähinnä valtion hankinta-

organisaation Hanselin kilpailutusten kautta. Nämä säästöt olisivat 

toteutuneet, vaikka Valtoria ei olisi koskaan perustettu.

Varsinkin käyttäjätuki on virastoille nyt huonompaa ja kalliimpaa. 

Monet virastoista siirretyt, ulkoistetut palvelut jäivät olemaan sellai-

senaan, mutta Valtori lisäsi laskuun oman yleiskustannuslisän.
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Kun virasto aiemmin osti järjestelmän suoraan it-firmalta, sen 

kanssa määriteltiin sopimussakko, joka motivoi pitämään kiinni laa-

dusta. Valtoria on kaikkien pakko käyttää, eikä sitä voi sakottaa. Alun 

perin sillekin oli tarkoitus määritellä sopimussakko, mutta Valtori kiel-

täytyi tästä, koska se olisi ”rahan kierrättämistä valtion tililtä toiselle”.

Long Play hankki muistiinpanoja taustahaastatteluista, joihin Val-

tiontalouden tarkastusviraston raportti perustuu.

Opetushallitus kuvailee näin: Palvelut eivät toimi – jatkuvasti katkoja. 

Itse pienellä porukalla saatiin hoidettua paljon paremmin. Loppukäyttäjät 

eivät luota enää yhtään toimintavarmuuteen. Tekniset osaajat väsyneet 

Valtorin kanssa säätämiseen.

Myös Maanmittauslaitos tylyttää Valtoria: Valtorin resurssit eivät ole riit-

täviä tai osaamista ei ole. MML lopetti reklamaatioiden tekemisen, koska niillä 

ei ole mitään vaikutusta. MML tekee Valtorin töitä, tulevaisuus huolestuttaa.

Valtorin tulossopimuksen mukaan viime vuonna 72 prosenttia 

käyttäjien it-ongelmista ratkesi ensimmäisellä yhteydenotolla. Käyt-

täjät kuitenkin kertovat, että usein tukipyynnön eli ”tiketin” lähettä-

misen jälkeen järjestelmään ilmestyy vastaus, jonka mukaan ongelma 

on ratkaistu, vaikka mitään ei ole tapahtunut.

Tehtävä oli siis haastava jo perustietotekniikan tuottamisessa. 

Sitten vuonna 2016 Valtoriin siirrettiin turvallisuusverkon palvelut ja 

niiden silloiset yli kolmesataa asiantuntijaa.

”EN YMMÄRRÄ, vaikka olen aika pitkään yrittänyt ymmärtää. Miksi 

tämä koko lössi pitäisi yhdistää? Tajuaako sitä kukaan?”

Haastateltavan ääni on turhautunut. Hän on puhunut jo pitkään, 

ja asiaa riittää. Hän on yksi kahdeksasta Valtorin työntekijästä, jotka 

kertoivat Long Playlle työpaikkansa ongelmista.
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Mainittu ”lössin yhdistäminen” tarkoittaa operaatiota, jossa tur-

vallisuusverkon työntekijät siirrettiin Haltik-nimisestä it-virastosta 

Valtoriin. Työntekijä puhuu ”torilaisista” ja ”tuvelaisista”, jotka saatta-

vat kuulostaa fantasiatarinan muukalaiskansoilta, mutta tarkoittavat 

Valtorin kahta eri liiketoimintaa: yleisiä it-palveluita ja turvallisuus-

verkkoa.

Nyt työyhteisö on jakautunut: torilaisista moni näkee, että tuve-

laiset vastustavat muutosta ja nipottavat turvallisuudesta. Tuvelaiset 

kokevat, että torilaiset eivät ymmärrä heidän työtään eivätkä nykyiset 

johtajat osaa johtaa heitä.

Haastateltava itse on tuvelainen. Hän on tehnyt pitkän uran viran-

omaisten tietotekniikan parissa, ja kuulostaa pettyneeltä. Hän tuntee, 

että aiempi työpaikka Haltik oli tietoteknisessä kehityksessä edellä, ja 

kun heidät yhdistettiin Valtoriin, astuttiin ”kaksi askelta taaksepäin”. 

Tori-puolella ei ole totuttu vahvaan tietoturvaan, ja siellä ei ole vielä 

edes sähköistä asianhallintajärjestelmää päätösten dokumentointiin.

Työntekijä ei halua puhua nimellään, kuten eivät muutkaan Valto-

rissa työskentelevistä. Hän on huolissaan työpaikkansa puolesta, tai 

vähintään siitä, että työt vaikeutuvat.

Hän pitää hulluna sitä, että oli tällainen turvallisuusverkkohanke, 

jota poliitikot ja viranomaiset pitivät tärkeänä ja johon oli laitettu niin 

paljon työtä ja valtavasti rahaa, ja nyt sitä hiljaisesti romutetaan.

Tuve-puolen esimiehiä on korvattu tori-puolen johtajilla; haasta-

teltavakin on saanut uuden pomon. Ongelmia tulee hänen mukaansa, 

kun esimiehet eivät kunnolla tunne työtä, jota alaiset tekevät.

Työntekijä kertoo, että kun turvallisuusverkon työntekijät siirtyi-

vät Valtoriin, mikään ei heti muuttunut. Vuonna 2017 Valtorin johto 

viesti, että tuvelaiset ja torilaiset ”jakaisivat parhaita käytäntöjään”. 

Se tuntuikin järkevältä. Mutta vuoden kuluttua siitä Valtorin hallitus 
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teki rajun linjauksen: se päätti Yksi Valtori -nimisestä organisaatio-

muutoksesta, jossa Tuve- ja Tori-toimintoja yhdistetään.

”Silloin heräsi ihmetys: tämä ei ole enää lain mukaista.”

Lain mukaan turvallisuusverkon tuotanto, hallinto ja talous on 

pidettävä erillään kaikesta muusta toiminnasta. Valtorissa on nyt 

tehty päinvastoin. Organisaatiomuutoksessa tiimejä on sekoitettu ja 

joillekin ihmisille on annettu kummankin puolen työtehtäviä.

Monen työkuorma on kasvanut ja hyviä osaajia on lähtenyt, työn-

tekijä sanoo.

”Tuve-henkilöt jätetään ulkopuolelle asioiden valmistelusta ja pää-

töksenteosta. Ulkopuolelle jättäminen on tehokasta henkistä väkival-

taa, sen kohtaaminen hämmentää ja masentaa ihmisen.”

Kun ammattiliitto maaliskuussa 2019 kanteli eduskunnan oikeus-

asiamiehelle, työntekijä tunsi helpotusta: nyt asiat ehkä ratkeavat 

parhain päin.

Niin ei käynyt.

Kantelun jälkeen Valtoria ohjaava valtiovarainministeriö halusi, 

että Valtori selventää vastuita organisaatiossa. Lokakuun alussa kävi 

ilmi, että ”intran syövereihin” oli julkaistu uusi työjärjestys, jossa 

näitä vastuita selvennettiin. Töissä mikään ei muuttunut.

Haastateltavan mukaan esimiehet ovat runnoneet asioita läpi. On 

tullut kiistaa tietoturvallisuudesta, esimerkiksi siitä, että tiettyjä arka-

luontoisia tietoja ei saisi käsitellä toisen tietoturvatason laitteilla.

”Esimiehet eivät aina ole hoksanneet, mitä käytännössä tarkoittaa 

korkea tietoturvallisuus. On kävelty yli, vaikka asiantuntijat kertovat, 

miten tietoa kuuluu hoitaa.”

Hänestä on huolestuttavaa, jos myös asiakkaiden luottamus kärsii.

”Meidän kykymme vastata asiakkaan tarpeeseen on vähentynyt. 

Jos tulee häiriötilanne tai kyberhyökkäys, miten pystymme reagoi-
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maan? Kun uupuneita ihmisiä on töissä vaikkapa konesaleissa, mitä 

tapahtuu, jos jaksaminen loppuu ja työntekijä lähtee toimimaan 

huolimattomasti?”

TYÖNTEKIJÄN KUVAAMAT ongelmat toistuvat myös muiden Long 

Playn haastattelemien valtorilaisten puheissa. Haastatellut toimivat 

erilaisissa tehtävissä ja eri osastoilla, ja yksi on jo lähtenyt muihin 

töihin. Tehtävien eroista huolimatta ongelmat toistuvat samoina: 

Asiantuntijoita ei kuunnella, esimiehet eivät johda. Työvälineitä ja 

asiakirjoja ei käsitellä niin kuin kuuluisi.

”Valtorissa on tuve-työasemia yhteiskäyttöisinä ja niitä annetaan 

auliisti.”

”Valtorissa on joskus mennyt salassa pidettäviä asioita liian laa-

jalle henkilöpiirille, jopa organisaation ulkopuolisille.”

”Meitä ei johdeta, eikä kenelläkään ole kokonaiskäsitystä.”

”En oikein enää uskalla vaalia työni periaatteita, koska siinä lei-

mautuu hankalaksi.”

”Ei ole olemassa mitään erillistä Tuvea enää, sillä kaikki todelli-

nen päätösvalta on viety Tori-puolelle, eikä Tuve-liiketoiminnassa ole 

ketään yhtä selkeää johtajaa.”

Monet työntekijät valittavat isoa ammattieettistä ristiriitaa, jonka 

kanssa joutuvat kamppailemaan.

Eräs muistelee, kuinka Haltikissa heillä oli slogan ”turvallisuuden 

ytimessä”. Nyt Valtorissa turvallisuusverkon kehitystyö on hänen 

mukaansa pysähtynyt.

”Se on jopa taantunut. Kumma jos ei sisäministeriö tästä huolestu.”

Hän tekee nykyisin kahta tehtävää samaan aikaan: turvalli-

suusverkon töitä ja muita Valtorin töitä, kahdella eri työasemalla. 
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Hänellä on huono omatunto siitä, että uudet tehtävät vähentävät 

aikaa, jonka hän voi käyttää ydintyöhönsä.

Hänen puheestaan kuultaa vahva ammatti-identiteetti. Hän tuntee 

tekevänsä tärkeää työtä: turvallisuusverkkoa käyttävät viranomaiset, 

joiden työnä on muun muassa pelastaa ihmishenkiä, ja jos Suomessa 

sattuisi jokin katastrofi, tämän verkon pitäisi toimia silloinkin.

”Meidän pitäisi pystyä toimimaan poikkeustilanteissa. Kun meitä 

ei johdeta, tietävätkö kaikki, miten toimia? Osaammeko me?”

HELSINGIN PASILASSA sijaitsevaan Poliisihallituksen taloon on 

vaikea päästä jo tietöiden vuoksi, mutta myös respan ääni huokuu 

auktoriteettia kuin portsarilla yökerhon ovella.

”Ja sitten katsottaisiin papereita.”

Poliisihallituksen tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi johdattaa 

vierailijan neuvotteluhuoneeseen, joka sijaitsee heti aulatilan vieressä. 

Täällä ei kierrätetä ulkopuolisia talossa sen enempää kuin on tarpeen, 

eikä satunnaisia kävijöitä ole syytä päästää porstuaa pidemmälle.

Suuriniemi on luvannut kertoa, mitä mieltä hän on it-palveluiden 

keskittämisestä Valtoriin. Poliisihallitus on Valtorin isoimpia asiak-

kaita, ja koko poliisin työ on täysin riippuvaista siitä, että turvalli-

suusverkko toimii.

Suuriniemi kertoo, ettei palvelu ole toiminut niin kuin on toivottu.

”Eihän se tasalaatuista ole.”

Hän viittaa päivityskatkoksiin ja järjestelmähäiriöihin. Ne ovat 

viime aikoina haitanneet poliisin toimintaa merkittävästi.

”Olemme tuoneet esiin Valtorille, että tämä vuosi on ollut haas-

tava verrattuna toisiin. Perustoimintaympäristö pitää saada sille 

tasolle, että voimme luottaa siihen”, Suuriniemi sanoo.



17

Kansalaisille poliisin it-ongelmat näkyvät suorimmin silloin, jos 

esimerkiksi poliisin sivuilla ei ole päässyt tekemään rikosilmoitusta 

tai hakemaan passia. Taustalla tapahtuu kuitenkin valtavan paljon 

enemmän. Poliisi käyttää työssään noin sataa omaa tietojärjestelmää, 

jotka pyörivät pääasiassa turvallisuusverkon päällä. Näillä on haus-

koja lyhennenimiä, kuten Patja, Vitja, Poke, Rape ja Renki.

Jos verkko pätkii, vaihtoehtoista ympäristöä ei ole, vaan poliisi 

on kädetön. Turvallisuusverkolla on lakisääteisesti kaksi edellytystä: 

tietoturvallisuus ja varautuminen.

”Voidaan sanoa, että se ei varautumisen edellytyksiä täytä”, Suuri-

niemi sanoo.

”Ei meillä ole tarvetta olla teknologian harjalla joka asiassa, mutta 

on pohdittu, olisiko sama ollut saatavilla jostain muualta tehokkaam-

min ja olisimmeko saaneet uudempaa nopeammin.”

Poliisi on kysynyt Valtorilta samasta asiasta, josta Juko kanteli: 

pidetäänkö turvallisuusverkko varmasti lain mukaan erillään muusta 

Valtorin toiminnasta.

”Valtori on meille kertonut, että näistä asioista huolehditaan. 

Kysymys on, miten se käytännössä toteutuu yksittäisen työntekijän 

tai it-palvelun tasolla.”

Poliisi ei ole ainoa huolestunut. Myös Rajavartiolaitoksen esikun-

nasta kerrotaan, että sieltä on huomautettu Valtorille useaan kertaan 

turvallisuusverkon erillään pitämisestä.

”Näemme sen turvallisuuskysymyksenä”, sanoo teknillisen osas-

ton apulaisosastopäällikkö Jaakko Ritola. ”Pelkona on, laskeeko 

tämän myötä turvallisuuden taso.”

Voiko Yksi Valtori siis olla ristiriidassa lain kanssa?

”Meidän mielestämme se on säädösten vastainen.”
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VALTORIN TOIMITUSJOHTAJA Pasi Lehmus vastaa haastattelupyyn-

töön nopeasti. Hän kertoo puhelimessa työpaikaltaan, että ammatti-

liiton kritiikki henkilöstön uupumisesta ja tietoturvan vaarantumi-

sesta tuli johdolle yllätyksenä.

”Kävin sitä luottamusmiesten kanssa läpi. Tuve-taustainen hal-

lintojohtaja, joka tunsi tuve-henkilöstöä, selvitti ihmisten tuntoja ja 

koetti arvioida tilannetta.”

Lehmus sanoo tietävänsä, että kaikki eivät pidä organisaatiouudis-

tuksesta, mutta kiistää syytökset huonosta johtamisesta.

”Varmaan 80 prosentilla henkilöstöstä on esimiehet ennallaan. 

Ylikuormitus johtuu muusta kuin johtamisesta. Peruskierre on se, 

että on hirveästi tekemistä ja resurssit tiukalla”, Lehmus sanoo.

”Minulla on käsitys, että kritiikki kumpuaa enemmän Tuve- kuin 

Tori-henkilöstöstä, ja se on aika rajattu joukko, joka tuntee pahaa 

oloa. Vaikea sitä on kiistää, jos tuommoista palautetta olet saanut. En 

vähättele asiaa ollenkaan ja se otetaan vakavasti, mutta en sanoisi tätä 

laajaksi ongelmaksi.”

Tietoturvan vaarantamista Lehmus pitää ”outona väitteenä”. 

Hänestä Valtorin tietoturvakulttuuri on hyvä.

”Pelkoa on tullut siitä, että jos tulee ei-turvallisuusverkkotaustaisia 

esimiehiä, mahtavatko nämä suhtautua tietoturvaan vakavasti. Selvi-

timme tätä, ja tietoturvapoikkeamat eivät näytä lisääntyneen.”

Poikkeama tarkoittaa mitä tahansa tietoturvallisuutta uhkaavaa 

virhettä.

Lehmuksen mukaan Yksi Valtori -hankkeeseen on hyvät syynsä. 

Tehtäviä yhdistämällä oli tarkoitus tasata työkuormaa ja yhdenmu-

kaistaa tuotekehitystä ja palveluita.

”Pienillä paikkakunnilla samat turvaselvitetyt henkilöt voisivat teh- 

dä asiakkaille molempia töitä. Jos käyttäjä soittaa yhteen numeroon, 
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hän voisi saada siitä molempia tukia. Näitä ei ole uskallettu vielä 

toteuttaa. Mielestäni kunnioitamme laissa määriteltyä erillisyyttä, 

mutta koetamme hakea synergiaa.”

Lehmus sanoo keskustelleensa esimerkiksi poliisin ja Rajavartio-

laitoksen kanssa, eikä hänen mielestään niiden kanssa ole suurta 

ristiriitaa siinä, mihin suuntaan Valtoria viedään.

”Asiakas totta kai haluaa, että pidetään toiminnot erillään. Var-

maan pelkona on se, etteivät heitä palvelevat asiantuntijaresurssit 

valu Valtorissa loputtomaan sammioon.”

Laatuongelmat Valtori on myöntänyt. Yhtiö pahoitteli marras-

kuun alussa laajoja häiriöitä, ja kertoi käynnistäneensä ohjelman 

laadun parantamiseksi.

”Miten sen nyt pelkistäisi. On pöhköä sanoa, että meillä on ollut 

huonoa tuuria, mutta häiriöille on vaikea sanoa yksittäistä tekijää.”

Lehmus luettelee syitä: tehtäväkenttä on laaja, on ollut muutoksia 

ja uusia projekteja. It-toimittajien ohjelmistovikoja on osunut yhteen 

pötköön.

”Eihän näitä voi selittää pois”, Lehmus sanoo. ”Osa katkoksista 

on tietyllä tavalla ymmärrettäviä: julkishallinnon tietoturvan vuoksi 

päivitykset pitää ajaa aina lähes saman tien.”

Hyökkäyksiä on ollut esimerkiksi Suomi.fi-tunnistautumiseen, 

jonka kautta ihmiset pääsevät vaikkapa hakemaan Kelan tukia, täyttä-

mään veroilmoitusta ja asioimaan ajoneuvorekisterissä.

”Kun keskität, se on käyttäjälle kätevää. Kääntöpuolena on se, että 

kaikki pahikset löysivät Suomi.fi:n yhtä aikaa.”

VUOSIKYMMENEN VAIHTEESSA ulkoministeriön tietojärjestelmiin 

luikerteli vaarallinen otus nimeltä Uroburos.
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Uroburos on kreikkalaisen mytologian omaa häntäänsä syövä 

käärme, ikivanha uskonnollinen symboli. Ulkoministeriön luottamuk-

sellisiin dokumentteihin möyrinyt Uroburos taas oli poikkeuksellisen 

kehittynyt vakoiluohjelma, joka peittää omat jälkensä tehokkaasti. Sen 

avulla hakkerit ovat varastaneet valtavasti dataa kymmenien eri mai-

den valtionhallinnoilta ja yliopistoista.

Suomi sai tiedon verkkovakoilusta tammikuussa 2013. Verkkova-

koilu toi tavallisten ihmistenkin tietoon nykyisen maailman kyber-

uhat: pienen Suomen asiat kiinnostavat vakoilijoita, valtionhallinnon 

virtuaalisilla porteilla kolkutellaan jatkuvasti ja verkossa voi hääriä 

jopa vuosia kenenkään huomaamatta. Tapaus tuli esiin samoihin 

aikoihin, kun Suomessa valmisteltiin sekä Valtoria että turvallisuus-

verkkoa. Tämä herätti myös kysymyksen siitä, suojaako keskitetty 

tietotekniikka kyberuhkilta vai lisääkö se riskejä entisestään.

Kun tieto vakoilusta paljastui, käärme oli hankkinut jo sellaisen 

määrän tietoa, että tulostettuina paperit olisivat täyttäneet monta rek-

kaa. Suurimpia valtionsalaisuuksia ei vakoojille päätynyt, mutta nämä 

saivat luottamuksellisia asiakirjoja muun muassa Suomen EU- ja 

turvallisuuspolitiikasta. Sellaisista on voinut olla hyötyä vastapuolelle 

esimerkiksi neuvotteluissa Suomen kanssa.

Tietoturvayritys Kaspersky on paljastanut, että hyökkäyksen 

toteutti Venäjän valtion rahoituksella toimiva verkkovakoiluryhmä.

Ulkoministeriön tietohallintojohtaja Ari Uusikartano oli aika-

naan selvittelemässä Uroburoksen vakoilutapausta. Hän sanoo, että 

samankaltainen voi varmasti toistua. Kyse on lähinnä siitä, kuinka 

nopeasti kyetään reagoimaan ja torjumaan hyökkäyksiä.

Uusikartanon mukaan keskittämisinto pahentaa tietoturvauhkia, 

koska koko valtionhallinnon it-palvelut ovat niin suuri ja kiinnostava 

kohde.
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”Kun kaiken vakioi, se tarkoittaa, että yksi avain käy kaikkeen. 

Kyberhyökkäys on hyökkääjälle investointi, joten maalin täytyy olla 

houkutteleva.”

Uusikartano istuu Valtorin asiakasneuvottelukunnassa puheen-

johtajana, eli hänellä on suora näkymä Valtorin toimintaan. Neuvot-

telukunta tuo esiin virastojen ja ministeriöiden näkemyksiä, mutta 

varsinaista valtaa sillä ei ole. Uusikartano on kritisoinut virastoa 

paljon, toisaalta keskittämiseen liittyvistä kyberuhista, toisaalta kal-

leudesta ja laatuongelmista.

”Ulkoministeriön peruspalvelut ovat olleet ulkoistettuja aika päi-

viä sitten. Nyt meidät on velvoitettu hankkimaan ne Valtorin kautta. 

Maksamme enemmän, eikä meillä ole suoraa sopimussuhdetta tuot-

tajaan. Siinä on aika paljon rikkinäistä puhelinta välissä.”

Keskittämisen vuoksi myös häiriöt leviävät kerralla laajemmalle.

”Jos yksittäisen viraston sähköposti on päivän poissa, se on eri 

asia kuin jos kuuden tai seitsemän ministeriön sähköpostit eivät 

toimi. Välillä vaikuttaa aika amatöörimäiseltä toiminnalta, kun jokin 

päivitys aiheuttaa yllättäen valtaisan katkoksen.”

Uusikartano ei tyrmää kaikkea keskittämistä mutta haluaisi, ettei 

asiakkaan ole pakko hankkia it-virastolta sitä, mikä ei omaan toimin-

taan istu. Kysymykseen, olivatko keskittämisen ongelmat näkyvissä 

jo ennen Valtorin perustamista, hän naurahtaa.

”Kyllä minä sen lausuin monta kertaa: tiedän täsmälleen, miten käy.”

MITEN NÄIN sitten kävi? Tori-hanke saattoi olla alun perin epärealisti-

nen. Jos säästötavoitteet vedetään hatusta, niitä on vaikea mitata. Asiaa 

ei auta se, että Valtoria epäiltiin jo ennen kuin se edes syntyi. Virastot 

eivät uskoneet, että hankkeen vetäjät voisivat onnistua tavoitteissaan.
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Sinänsä kuulostaa kyllä järkevältä, että valtionhallinto käyttää 

yhteisiä työvälineitä. Mutta Valtorin asiakkaat eivät innostuneet 

uusista palveluista tarpeeksi, koska ne eivät sovi kaikille. Silloin 

säästöratkaisu voi tulla kalliiksi. Viime vuoden asiakaskyselyssä lähes 

kaksi kolmesta virastojen edustajasta oli sitä mieltä, että Valtori ei 

tuota palvelujaan kustannustehokkaasti.

Paisuvat it-kulut ovat tietysti helppo populistinen kauhistelun 

aihe. Mutta eivät ne välttämättä aina ole ongelma. Ihannetilanteessa 

korkeat kulut jopa kertoisivat siitä, että nyt on sijoitettu kunnolla 

työvälineisiin ja sen ansiosta kaikessa muussa säästetään aikaa ja 

rahaa. Kävi kuitenkin niin, että keskittäminen jäi puolitiehen. Ei 

ollut selvää, mitä virastojen pitäisi tehdä itse ja mikä olisi Valtorin 

vastuulla. Monet vanhat järjestelmät siirrettiin virastoista Valtoriin 

sellaisenaan.

Kun aiemmin virastot kääntyivät ongelmissa it-toimittajansa puo-

leen, nyt niiden pitää asioida Valtorin kanssa, joka asioi it-toimittajan 

kanssa. Ministeriöillä ketju on vielä monimutkaisempi: ne asioivat 

nyt valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa, joka asioi Valtorin 

kanssa, joka asioi it-toimittajan kanssa.

Aiemmin sisäministeriö ohjasi turvallisuusverkkopalveluita, ja 

sillä oli omat intressinsä ohjata jämäkästi: verkkoa käyttävät eniten 

ministeriön omat hallinnoitavat, kuten poliisi. Nykyisen ohjaajan, 

valtiovarainministeriön, lähtökohtana on ollut rahan säästäminen.

Samalla yhteen lyötiin kaksi aivan erilaista työkulttuuria. Yli 

tuhannen ihmisen organisaatiossa ongelmat eivät tietenkään koske 

kaikkia, ja voimakkain kritiikki tulee turvallisuusverkon työnteki-

jöiltä. Long Playn tietojen mukaan kuitenkin myös tori-puolella on 

tyytymättömyyttä johtamiseen.



23

Marraskuun lopussa eduskunnan apulaisoikeusasiamies antoi 

päätöksensä JUKOn kanteluun. Se päästi Valtorin pinteestä mutta 

hieman epävarmoin sanakääntein.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan laissa säädetyn erottamisvelvol-

lisuuden tulkinta vaikuttaa suhteellisen selvältä. Tämän vuoksi hän 

pitää ”jossain määrin yllättävänä”, että vuodesta 2018 alkaen Valtorin 

keskeisenä tavoitteena on ollut yhtenäistää Tuve- ja Tori-toimintoja. 

Apulaisoikeusasiamies arvioi, ettei ”organisaatiomuutokseen johta-

neen tapahtumainkulun” alussa ole kiinnitetty riittävää huomiota 

siihen, että Valtorille asetetut tavoitteet ovat ristiriidassa lain kanssa.

Päätöksen mukaan Valtori ei kuitenkaan ole toiminut lainvastai-

sesti, sillä se on myöhemmin täsmentänyt työpaikan vastuita ja lain 

noudattamista. Apulaisoikeusasiamiehen päätelmään on vaikuttanut 

erityisesti lokakuun alussa voimaan tullut Valtorin uusi työjärjestys: 

se sama, joka oli Long Playn haastatteleman työntekijän mukaan jul-

kaistu intrassa kaikessa hiljaisuudessa.

Apulaisoikeusasiamies kertoo tekevänsä pian tarkastuksen Val-

torissa. Vaikka kaikki näyttää paperilla lainmukaiselta, hän ei pysty 

sen perusteella sanomaan, miten asia toimii käytännössä. Hän kirjoit-

taa: Pidän selvänä, että toimintojen yhtenäistäminen ja integrointi eivät 

yleensä voi samanaikaisesti tarkoittaa toimintojen erottamista. 
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TERHI HAUTAMÄKI on helsinkiläinen vapaa toimittaja. Hän kirjoittaa säännöllisesti 

muun muassa Suomen Kuvalehteen, Kuluttajaan ja Yliopisto-lehteen ja käsittelee 

työssään muun muassa yritysvastuun ja työelämän kysymyksiä sekä tiedeaiheita. 

Hän on aiemmin kirjoittanut Long Playlle jutun ”Tuomaripeliä”, joka kertoi 

välimiehistä eli yritysten ja valtioiden välisiä investointiriitoja ratkaisevista 

juristeista.

Long Play julkaisee perusteellista tutkivaa journalismia, hyvin kirjoitettuja 

reportaaseja ja kiinnostavia henkilökuvia. www.longplay.fi

http://www.longplay.fi

