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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta – saavutukset ja seuraavat vaiheet: 
kohti maailmanlaajuista verkkoturvallisuutta
(2011/2284(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan uudesta 
digitaalisesta asialistasta: 2015.eu1,

– ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman internetin hallinnosta 
tästä eteenpäin2,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman laajakaistasta Euroopassa: 
investointi digitaalivetoiseen kasvuun3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikka (TVT) kykenee hyödyntämään täyttä 
valmiuttaan talouden ja yhteiskunnan edistämiseen vain, jos käyttäjät luottavat sen 
turvallisuuteen ja sietokykyyn ja jos esimerkiksi tietosuojakysymyksiä sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö pannaan tuloksekkaasti täytäntöön 
kyberavaruudessa;

B. katsoo, että erittäin hyvin suojattujen ja sietokykyisten TVT-verkkojen, palvelujen ja 
tekniikan kehittäminen parantaa EU:n talouden kilpailukykyä;

C. katsoo, että viimeaikaiset verkkoturvallisuuspoikkeamat, häiriöt ja hyökkäykset EU:n 
toimielimiä ja jäsenvaltioiden tietoinfrastruktuuria vastaan osoittavat, että on luotava 
täysimääräiseen kansainväliseen yhteistyöhön perustuva vakaa, innovatiivinen ja toimiva 
järjestelmä elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamiseksi;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että jäsenvaltiot ovat toteuttaneet elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden suojaamista koskevan eurooppalaisen ohjelman elintärkeiden 
infrastruktuureiden varoitusjärjestelmän (CIWIN) perustaminen mukaan lukien;

2. panee merkille direktiivin 2008/114/EY4 täytäntöönpanon myötä tapahtuneen myönteisen 
kehityksen ja peräänkuuluttaa direktiivin soveltamisalan laajentamista etenkin 
sisällyttämällä siihen TVT-ala ja ottamalla huomioon alat, kuten rahoituspalvelut, 
terveydenhuollon, elintarvikealan ja vesihuoltojärjestelmät, ydinalan tutkimuksen ja 
teollisuuden (siltä osin kuin erityissäännökset eivät kata niitä); katsoo, että näiden alojen 

                                               
1 EUVL C 81E, 15.3.2011, s.45.
2 EUVL C 236E, 12.8.2011, s. 33.
3 P7_TA(2011)0322.
4 EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75.
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pitäisi myös sisältyä eri alojen väliseen lähestymistapaan, joka on otettu käyttöön 
elintärkeiden infrastruktuureiden varoitusjärjestelmän myötä (käsittää yhteistyön, 
varoitusjärjestelmän ja parhaiden käytäntöjen vaihdon);

3. vaatii sietokykyä koskevien vähimmäisnormien säännöllistä päivittämistä, jotta ne 
suojaisivat häiriöiltä, poikkeamilta, tuhoamisyrityksiltä tai hyökkäyksiltä, kuten 
hajautetuilta palvelunestohyökkäyksiltä, koska kansalliset ja EU:n elintärkeät 
tietoinfrastruktuurit ovat yhteydessä toisiinsa ja keskinäisesti erittäin riippuvaisia ja koska 
ne ovat arkaluonteisia, strategisia ja haavoittuvia;

4. suosittaa, että otetaan käyttöön operaattoreita koskevia turvallisuussuunnitelmia tai 
vastaavia toimia kaiken elintärkeän EU:n tietoinfrastruktuurin osalta ja että nimitetään 
turvallisuudesta vastaavia yhteyshenkilöitä;

5. kehottaa Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA) koordinoimaan ja toteuttamaan 
vuosittaisia internetiä koskevia EU:n turvallisuustietoisuuskuukausia, jotta jäsenvaltiot ja 
EU:n kansalaiset kiinnittäisivät erityistä huomiota verkkoturvallisuuteen liittyviin 
kysymyksiin;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansallisia verkkoturvallisuutta koskevia 
varautumissuunnitelmia, joihin pitäisi sisällyttää keskeisiä tekijöitä, kuten asiaankuuluvat 
yhteyspisteet sekä avunantoa, rajoittamista ja korjaamista koskevat säännökset siltä 
varalta, että tapahtuu rajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavia tietoverkkohäiriöitä tai 
-hyökkäyksiä; toteaa, että jäsenvaltioiden pitäisi myös ottaa käyttöön kansallisella tasolla 
asianmukaisia koordinointimekanismeja tai -rakenteita, jotka auttaisivat varmistamaan 
paremman koordinoinnin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä ja tekisivät 
niiden toimista johdonmukaisempia;

7. suosittaa, että komissio ehdottaisi sitovia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu määräämään 
vähimmäisnormit ja parantamaan kansallisten CERT-ryhmien välistä koordinointia;

8. suhtautuu myönteisesti komission aloitteeseen, joka koskee eurooppalaisen tiedonjako- ja 
hälytysjärjestelmän kehittämistä vuoteen 2013 mennessä;

9. suhtautuu myönteisesti komission alulle panemiin, internetin turvallisuutta ja elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden suojaamista koskeviin sidosryhmien kuulemisiin, jotka käsittävät 
myös sietokykyä käsittelevän eurooppalaisen julkis-yksityisen kumppanuuden ja 
vuonna 2011 pidetyn digitaalistrategian yleiskokouksen; kannustaa komissiota jatkamaan 
ponnisteluja kannustaakseen tiedemaailmaa ja TVT:n käyttäjien järjestöjä toimimaan 
aktiivisemmin; kannustaa komissiota myös edistämään verkkoturvallisuuskysymyksiä 
koskevaa rakentavaa, sidosryhmien välistä vuoropuhelua;

10. suhtautuu myönteisesti Euroopan jäsenvaltiofoorumin tähän mennessä tekemään työhön 
laadittaessa toimialakohtaisia kriteerejä elintärkeän EU:n infrastruktuurin 
määrittelemiseksi erityisesti kiinteiden ja matkaviestintäverkkojen osalta ja käsiteltäessä 
internetin sietokykyä ja vakautta koskevia EU:n periaatteita ja suuntaviivoja ja odottaa 
innokkaasti yksimielisyyden rakentamisen jatkamista jäsenvaltioiden välillä;

11. kehottaa komissiota ehdottamaan vuoden 2012 loppuun mennessä selkeään 
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terminologiaan perustuvaa kattavaa internetin turvallisuutta koskevaa unionin strategiaa; 
katsoo, että internetin turvallisuusstrategian pitäisi tähdätä suojatun ja sietokykyisen 
infrastruktuurin tukemana sellaisen kyberavaruuden luomiseen, joka edistää innovointia, 
vapaata tietovirtaa ja vaurautta ja joka suojelee yksityisyyttä ja muita kansalaisvapauksia; 
katsoo, että strategiassa pitäisi esittää yksityiskohtaisesti tarvittavat periaatteet, tavoitteet, 
menetelmät, välineet ja toimintatavat (sekä sisäiset että ulkoiset) kansallisten ja EU:n 
ponnistelujen virtaviivaistamiseksi, jotta varmistetaan turvallinen, keskeytymätön, vakaa 
ja sietokykyinen palvelu riippumatta siitä, liittyykö se elintärkeään infrastruktuuriin vai 
yleiseen internetin käyttöön;

12. kehottaa komissiota ehdottamaan EU:n puitteita ilmoituksille, jotka koskevat elintärkeillä 
aloilla (tieto- ja viestintätekniikka, rahoituspalvelut, energia, liikenne, vesi- ja 
elintarvikehuolto) tapahtuneita turvallisuusrikkomuksia, jotta jäsenvaltiot ja käyttäjät 
saavat tiedon verkkoturvallisuuspoikkeamista, verkkohyökkäyksistä ja -häiriöistä;

13. huomauttaa, että tärkein internetin turvallisuutta lisäävän tekniikan kehittämisen ja käytön 
vauhdittaja on TVT-ala; muistuttaa, että EU:n politiikkaan on sisällyttävä tarvittavat 
kannustimet, jotta liike-elämän sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien 
potentiaali saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti;

14. muistuttaa, että kansainvälinen yhteistyö on tärkein väline toimivien verkkoturvallisuutta 
koskevien toimenpiteiden käyttöönotossa; tunnustaa, että tällä hetkellä EU ei ole 
aktiivisesti ja jatkuvasti mukana verkkoturvallisuuteen liittyvissä kansainvälisissä 
yhteistyöprosesseissa ja vuoropuhelussa; kehottaa komissiota ja Euroopan 
ulkosuhdehallintoa (EUH) käynnistämään rakentavan vuoropuhelun kaikkien samoin 
ajattelevien maiden kanssa yhteisen näkökulman ja toimintatapojen kehittämiseksi, jotta 
internetin ja elintärkeän infrastruktuurin sietokykyä saadaan parannettua; katsoo, että 
samalla EU:n pitäisi sisällyttää – pysyvästi – internetin turvallisuutta koskevat 
kysymykset ulkosuhteidensa soveltamisalaan muun muassa suunniteltaessa erilaisia 
rahoitusvälineitä;

15. suhtautuu myönteisesti marraskuussa 2010 pidetyssä EU:n ja Yhdysvaltojen 
huippukokouksessa tapahtuneeseen EU:n ja Yhdysvaltojen verkkoturvallisuus- ja 
-rikollisuustyöryhmän perustamiseen ja tukee sen ponnisteluja tarvittavien normien 
kehittämiseksi, jotta edistetään tietoturvaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä;

16. ehdottaa EU:n ja Yhdysvaltojen lainsäätäjien välisen jäsennellyn vuoropuhelun 
aloittamista internetiin liittyvien kysymysten käsittelemiseksi osana pyrkimystä saavuttaa 
yhteinen näkökulma, tulkinta ja kannat;

17. kehottaa EUH:ta ja komissiota varmistamaan Euroopan jäsenvaltiofoorumin tekemän työn 
pohjalta aktiivisen toiminnan asianomaisilla kansainvälisillä foorumeilla muun muassa 
koordinoimalla jäsenvaltioiden kantoja EU:n ydinarvojen, tavoitteiden ja toimintatapojen 
edistämiseksi internetin turvallisuuden ja sietokyvyn alalla; toteaa, että kyseisiä foorumeja 
ovat esimerkiksi Nato, YK (erityisesti Kansainvälisen televiestintäliiton ja Internetin 
hallintofoorumin kautta), internetosoitteita ja verkkotunnuksia hallinnoiva 
ICANN-järjestö (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), internetiin 
liittyvien nimien ja osoitteiden keskusrekisteri IANA (Internet Assigned Numbers 
Authority), ETYJ, OECD ja Maailmanpankki;
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18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Tekniikka on yhä tärkeämmässä asemassa jokapäiväisessä elämässämme sen kaikilla osa-
alueilla – viestinnästä rahoitus- ja pankkialaan, liikenteestä energiaan, kulttuurista ja 
viihteestä terveydenhuoltoon.

Nykyisin internetin ja tietokonepohjaisen tekniikan lisääntyvän käytön myötä internetin 
turvallisuus on yksi Euroopan unionin ja muun maailman tärkeimmistä poliittisista 
painopisteistä. Vuonna 2010 julkistettu Eurooppa 2020 -strategia sisälsi lippulaiva-aloitteena 
Euroopan digitaalistrategian, jossa asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita Euroopan unionin 
tekniselle kehitykselle. Innovatiivisen tieto- ja viestintätekniikan, kuten nopeiden ja 
ultranopeiden kiinteiden ja matkaviestintään perustuvien internetyhteyksien ja 
matkaviestinverkkojen, älykkäiden sähköverkkojen sekä internetpalvelujen, kuten 
pilvipalvelujen ja esineiden internetin, lisääntyvä käyttö ja hyödyntäminen perustuu yhteen 
yksinkertaiseen, mutta ratkaisevan tärkeään näkökohtaan – turvallisuuteen, sietokykyyn ja 
luottamukseen.

Joulukuussa 2006 komissio hyväksyi Euroopan elintärkeiden infrastruktuureiden 
suojaamisohjelmaa (EPCIP) koskevan tiedonannon. Siinä määritellään yleiset puitteet 
elintärkeän infrastruktuurin suojaamistoimille EU:n tasolla. Kaksi vuotta myöhemmin 
neuvosto hyväksyi direktiivin 2008/114/EY Euroopan elintärkeän infrastruktuurin 
määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen 
suojaamista. Ensimmäisessä vaiheessa direktiivi keskittyi energia- ja liikennealaan. Siinä 
käsitellään yksinomaan infrastruktuureita, joiden toiminnan keskeytyminen vaikuttaisi 
vähintään kahteen EU:n jäsenvaltioon.

Direktiivissä 2008/114/EY tieto- ja viestintätekniikka-ala määriteltiin tulevaksi 
painopistealaksi, vaikka sitä ei luokiteltu elintärkeäksi infrastruktuuriksi. Siitä huolimatta 
komissio on vuodesta 2005 korostanut tarvetta koordinoida ponnisteluja luottamuksen 
parantamiseksi sähköistä viestintää kohtaan1. Tätä varten vuonna 2006 hyväksyttiin 
turvallisen tietoyhteiskunnan strategia2, jonka keskeiset tekijät vahvistettiin neuvoston 
päätöslauselmassa 2007/068/01.

Vuonna 2009 komissio hyväksyi tiedonannon "Euroopan suojaaminen laajoilta 
tietoverkkohyökkäyksiltä ja häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn 
parantaminen"3. Tässä tiedonannossa komissio esitti "elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden 
suojaamista koskevan toimintasuunnitelman", jonka tavoitteena on kannustaa ja tukea 
kriittisten tietoinfrastruktuureiden turvallisuutta sekä kansallisella että unionin tasolla. 
Suunnitelmassa määritellään komission, ENISA:n, jäsenvaltioiden ja alan erityisroolit. 
TVT-infrastruktuurien turvallisuuden ja sietokyvyn lisäämistä käsiteltiin entistä pontevammin 
Euroopan digitaalistrategiassa4 ja siihen liittyvissä neuvoston päätelmissä5, ehdotuksessa 

                                               
1 COM(2005)0229.
2 COM(2006)0251.
3 COM(2009)0149.
4 COM(2010)0245.
5 Neuvoston päätelmät, 31. toukokuuta 2010.
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direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä1 sekä komission ehdotuksessa 
vahvistetun ja uudistetun ENISA:n uudeksi toimikaudeksi2.

Maaliskuussa 2011 komissio antoi tiedonannon elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden 
suojaamisesta: "saavutukset ja seuraavat vaiheet: kohti maailmanlaajuista 
verkkoturvallisuutta"3. Komissio tarkastelee asiakirjassa elintärkeiden tietoinfrastruktuurien 
suojaamista koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisen tuloksia vuodesta 2009 ja kuvailee 
seuraavia vaiheita keskittyen entistä enemmän EU:n rajojen ulkopuoliseen kansainväliseen 
yhteistyöhön.

Koko tämä muutaman vuoden aikana tapahtunut kehitys, joka ei lopeta ponnisteluja 
kyberavaruuden turvallisuuden lisäämiseksi unionissa, osoittaa, että internetin turvallisuus on 
tärkeä kysymys. On selvää, että internet on elintärkeä infrastruktuuri ja että sen 
toimintahäiriöt saattavat johtaa huomattaviin menetyksiin ja turvallisuusriskeihin, jotka 
vaikuttavat todella useisiin Euroopan kansalaisiin ja yrityksiin. Lisäksi tekniikan nopea 
kehitys edellyttää, että internethyökkäysten estämisen, korjaustoimien ja maailmanlaajuisen 
verkon sietokyvyn pitäisi perustua kattaviin, ennaltaehkäiseviin, joustaviin, innovatiivisiin ja 
pitkän aikavälin puitteisiin. Näiden puitteiden on varmistettava, että hallitusten, yritysten, 
yksilöiden ja kaikkien muiden sidosryhmien välinen vuorovaikutus on tehokasta. Lopuksi 
todettakoon, että internetin sietokyvyn lisääminen on mahdollista vain, kun toiminnassa on 
tehokas kansainväliseen yhteistyöhön ja kansainvälisiin normeihin perustuva järjestelmä.

                                               
1 COM(2010)0517.
2 COM(2010)0521.
3 COM(2011)0163 lopullinen.


