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Asettamispäätös VM/1387/00.01.00.01/2019 

JulkICT-toiminto

Tuija Kuusisto 29.08.2019

Viite: Valtiovarainministeriön pyyntö 7.8.2019 nimetä ehdokkaita digitaalisen turvallisuuden 
linjausten koordinaatioryhmään

Digitaalisen turvallisuuden linjausten valmistelun koordinaatioryhmän asettaminen

Tausta
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon strategisen tason
johtamista  tehostetaan  sekä  linjataan  yhteiskunnan  toiminnan  turvaamisen  kannalta
kriittisten  tietojen,  tietoverkkojen  ja  tietojärjestelmien  kehittämistoimista  digitaalisessa
toimintaympäristössä.  Tähän  liittyen  on  valmisteltava  julkisen  hallinnon  digitaalisen
turvallisuuden linjaukset ja niiden toimeenpano. Kansalaisten tulee voida luottaa eettisesti
kestäviin,  avointa  ja  läpinäkyvää  toimintaa  tukeviin  ja  turvallisiin  julkisen  hallinnon
palveluihin. 

Digitaalisen turvallisuuden linjausten valmistelua varten  perustetaan koordinaatioryhmä,
jonka tehtävänä on arvioida  digitaalisen  turvallisuuden nykytila  sekä  laatia  digitaalisen
turvallisuuden tavoitetilan saavuttamiseksi tarpeelliset linjaukset. 

Asettaminen
Valtiovarainministeriön  Julkisen  hallinnon  ICT-osasto  on  tänään  asettanut  alaisuutensa
koordinaatioryhmän valmistelemaan digitaalisen turvallisuuden linjauksia.

Toimikausi
Ryhmän toimikausi on 01.09.2019 – 28.02.2020.

Tehtävät

Valmisteluryhmän tehtävät ovat:
1) Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden nykytilan analyysi,  sisältäen

kansainvälisen julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden vertailun.
2) Julkisen  hallinnon  digitaalisen  turvallisuuden  tavoitetilassa  ohjausta,

riskienhallintaa  ja  arkkitehtuuria  koskevien  periaatteiden sekä  julkisen  hallinnon
digitaalisen turvallisuuden palveluiden, toimijoiden ja tehtävien kuvausten laadinta.

3) Kuntien  digitaalisen  turvallisuuden  tiekartan  ja  julkisen  hallinnon
digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman laadinta.

Kustannukset ja rahoitus
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Ryhmän  työskentely  on  virkatyötä.  Ryhmän  osallistujatahot  vastaavat  edustajiensa
mahdollisista matka- ym. kustannuksista.   

Organisointi
Ryhmä raportoi Julkisen hallinnon ICT -osaston johtoryhmälle sekä Vahti-johtoryhmälle.

Ryhmän puheenjohtajana toimii tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto ja varapuheenjohtajana
erityisasiantuntija Mika Tuikkanen valtiovarainministeriöstä. Ryhmän jäsenet ovat: 

• tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, varajäsen tietoturvapäällikkö Antti Savolainen, 
ulkoministeriö

• johtava asiantuntija Ismo Parviainen, varajäsen turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti, 
sisäministeriö

• erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, opetus- ja kulttuuriministeriö
• johtaja Ari Huvinen, maanmittauslaitos; varajäsen johtava tietohallintoasiantuntija 

Jaana Merta, maa- ja metsätalousministeriö
• neuvotteleva virkamies Olli Lehtilä, varajäsen erityisasiantuntija Maija Rekola, 

liikenne- ja viestintäministeriö
• erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö
• hallitusneuvos Kari Klemm, varajäsen kehittämispäällikkö Jaakko Jokela; 

kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, varajäsen teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja 
elinkeinoministeriö

• ylitarkastaja Roni Kiviharju; erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, ympäristöministeriö
• erityisasiantuntija, tietoturvavastaava Outi Juntura, Eduskunta
• johtava asiantuntija Mika Susi, Elinkeinoelämän keskusliitto
• tietohallintojohtaja Markku Raitio, Helsingin kaupunki
• tietojohtaja Kari Perälä, Imatran kaupunki
• varautumispäällikkö Kalle Luukkainen, Huoltovarmuuskeskus 
• erityisasiantuntija Jari Ylikoski, Kuntaliitto
• yksikön päällikkö Henri Burtsov, varajäsen tietoturva-asiantuntija Jonna Ylikauppila, 

KELA
• Tietoturvapäällikkö Kari Nykänen, Oulun kaupunki
• Tietoturvallisuusjohtaja Juha Tallinen, varajäsen tietohallintopäällikkö Pasi Koljonen,

varajäsen tietohallintopäällikkö Pertti Pyysing, Puolustusvoimat 
• tietoturvapäällikkö Pasi Hänninen, Suomen Pankki
• tietoturvapäällikkö Sami Niinikorpi, Suojelupoliisi
• osastopäällikkö Rauli Paananen, Traficom
• turvallisuuspäällikkö Mika Kuronen, varajäsen ICT-tietoturvapäällikkö Pyry 

Heikkinen, varajäsen tulliylitarkastaja Antti Mielonen, Tulli
• yksikön päällikkö Olli Joronen, varajäsen yksikön päällikkö Virpi Mäkinen, Valtion 

tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
• johtaja Samuli Bergström, varajäsen tietoturvapäällikkö Mikko Hakuli, Vero
• johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku, varajäsen johtava asiantuntija Kirsi 

Janhunen, varajäsen johtava asiantuntija Erja Kinnunen, tietoturvapäällikkö Pekka 
Ristimäki, varajäsen erityisasiantuntija Jarmo Pietikäinen, VRK

Ryhmä voi kokouksessaan todeta mahdolliset muutokset ryhmän jäsenten osalta.
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ICT -johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen

Tietohallintoneuvos,
Yksikön päällikkö Aku Hilve

Jakelu Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministeriö
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Puolustusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Eduskunta
Elinkeinoelämän keskusliitto
Espoon kaupunki
Helsingin kaupunki
Imatran kaupunki
Huoltovarmuuskeskus 
Kuntaliitto
KELA
Oulun kaupunki
Pääesikunta 
Suomen Pankki
Suojelupoliisi
Tulli
Traficom 
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Vantaan kaupunki
Vero
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VRK

Tiedoksi Valtiovarainministeriö
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