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Viite: Valtiovarainministeriön pyyntö 30.6.2020 nimetä ehdokkaita julkisen hallinnon digitaalisen turval-

lisuuden toimeenpanosuunnitelman 2020-2023 (Haukka) mukaisen säädösvalmistelun koordinaatioryh-

mään 

 

Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman 2020-2023 (Haukka) 

mukaisen säädösvalmistelun koordinaatioryhmän asettamispäätös 

 

Tausta 
Valtioneuvosto teki 8.4.2020 periaatepäätöksen Julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta 

(VM 2020:33). Sen mukaisesti digitaalisen turvallisuuden viitekehykseen sisältyy riskienhallin-

taan, toiminnan jatkuvuudenhallintaan ja varautumiseen sekä kyberturvallisuuteen, tietoturvalli-

suuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Periaatepäätöksessä on kuvattu julkisen hallinnon digitaa-

lisen turvallisuuden kehittämisalueet ja kehittämisen periaatteet, sekä keskeisiä hallinnon toimin-

taa ja prosesseja tukevat digitaalisen turvallisuuden palvelut. 

 

Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon ICT-osaston tehtäviin kuuluvat julkisen hallinnon tie-

topolitiikan, tiedonhallinnan ja sähköisen asioinnin yleiset perusteet. Tähän liittyen se valmistelee 

julkisen hallinnon ICT-infrastruktuurin, digitaalisten palveluiden ja tietojen digitaalisen turvalli-

suuden yleisiä perusteita ja vaatimuksia, sekä julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden lin-

jauksia, säädöksiä ja kehittämisohjelmia ja ohjaa näiden toimeenpanoa, sekä asettaa tarvittavat 

johtoryhmät ja yhteistyöverkostot.  

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 8.4.2020 linjauksia toteuttaa Julkisen hallinnon digitaalisen 

turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2020-2023 (Haukka) (VM 2020:33). Siinä kuhunkin di-

gitaalisen turvallisuuden palveluun liittyen on valittu tehtäviä julkisen hallinnon digitaalisen tur-

vallisuuden nykytilaselvityksen ja kansainvälisen vertailun perusteella. Tehtäville on asetettu ta-

voitteet ja aikataulu, sekä kuvattu tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, niiden to-

teutumisen mittaaminen sekä arvioitu kustannuksia ja hyötyjä. 

 

Yhtenä Haukka-toimeenpanosuunnitelman tehtävänä on Julkisen hallinnon palveluiden ja palve-

lutuotannon digitaalisten turvallisuuden arviointi. Siihen kuuluvat seuraavat osa-alueet:  

 

1) Lain viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista 

(1046/2011) sekä lain tietoturvallisuuden arviointilaitoksista (1045/2011) mahdolliset uudistamistarpeet 

selvitetään ja johtopäätösten perusteella toteutetaan mahdollinen säädösvalmistelu.  

 Valtiovarainministeriö yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Traficomin ja muiden mi-

nisteriöiden ja mahdollisesti kuntien kanssa selvittävät nykytilan ja uudistamistarpeet vuonna 

2021.  

 Johtopäätösten perusteella lainvalmistelu 2021–2022. Mahdolliset uudet lakiehdotukset eduskun-

taan alkusyksystä 2022. 
2) Arvioidaan digitaalisten palveluiden ja infrastruktuurin varautumisen ja valmiuden vaatimuksiin ja niiden 

arviointimenettelyyn liittyvät säädöstarpeet ja toteutetaan mahdollinen säädösvalmistelu.  
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 Valtiovarainministeriö yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Traficomin ja muiden mi-

nisteriöiden ja mahdollisesti kuntien kanssa selvittävät nykytilan ja uudistamistarpeet vuonna 

2021.  

 Johtopäätösten perusteella lainvalmistelu 2021–2022. Mahdolliset uudet lakiehdotukset eduskun-

taan alkusyksystä 2022. 
 

Asettaminen 

Valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-osasto on tänään asettanut alaisuutensa Julkisen 

hallinnon digitaalisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelman 2020-2023 (Haukka) mukaisen 

säädösvalmistelun koordinaatioryhmän.  

 

Toimikausi 

Haukka-säädösvalmistelun koordinaatioryhmän toimikausi on 01.09.2020 – 31.12.2021. 

 

Tehtävät 

 

Haukka-säädösvalmistelun koordinaatioryhmän tehtävät ovat: 

1) Digitaalisen turvallisuuden arvioinnin menettelyjen ja rakenteiden kehittämistarpeiden selvit-

tämisen tukeminen. 

2) Julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden ja infrastruktuurin varautumisen ja valmiuden vaa-

timuksiin ja niiden arvioinnin menettelyjen ja rakenteiden kehittämistarpeiden selvittämisen 

tukeminen.  

3) Selvitystehtäviin liittyvien säädösten kuten lain viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliiken-

nejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista (1406/2011) mahdollisten uudistamistarpeiden 

selvittämisen tukeminen.  

4) Selvitysten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin perustuvan mahdollisen säädösvalmistelun tu-

keminen. 

 

Ryhmän on suunniteltu kokoontuvan kerran kuukaudessa. 

 

Ryhmän työn tuloksena syntyy arviointiraportti. Selvitystyön ja säädösvalmistelun toteuttaa val-

tiovarainministeriön Haukka-hankkeessa toimiva projektiryhmä.  

 

Organisointi 

Haukka toimeenpanosuunnitelman vastuutahot on päätetty Haukka-toimeenpanosuunnitelmassa 

(VM 2020:33). Ryhmä raportoi Haukka-toimeenpanosuunnitelmassa kuvatulla tavalla osana 

Haukka- hanketta, sekä Julkisen hallinnon ICT-osaston käytänteiden mukaisesti.   

 

Ryhmän puheenjohtajana toimii tietohallintoneuvos Aku Hilve. Ryhmän jäsenet ovat:  

 

 tietohallintojohtaja Ari Uusikartano, ulkoministeriö 

 lainsäädäntöneuvos Taina Riihinen, oikeusministeriö 

 turvallisuuspäällikkö Kari Santalahti, sisäministeriö 

 tietoturvapäällikkö Harri Mäntylä, puolustusministeriö 

 hallitusneuvos Sami Aalto, varajäsen erityisasiantuntija Laura Niemi, opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 

 erityisasiantuntija Jaana Merta, maa- ja metsätalousministeriö 

 ylitarkastaja Erica Karppinen, varajäsen kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, liikenne- 

ja viestintäministeriö 

 erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö 

 ylitarkastaja Roni Kiviharju; erityisasiantuntija Tomi Marjamäki, ympäristöministeriö 

 erityisasiantuntija Jari Ylikoski, Kuntaliitto 
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 yksikönpäällikkö Eija Alavesa, Liikenne- ja viestintävirasto 

 Johtaja Mikko Pitkänen, Digi- ja väestötietovirasto 

 erityisasiantuntija Niko Mäkilä, valtiovarainministeriö, sihteeri 

 

Kuntaliitto ilmoittaa kuntien edustajan myöhemmin. Ryhmä voi kokouksessaan todeta 

mahdolliset muutokset ryhmän jäsenten osalta. 

 

 

Kustannukset ja rahoitus 

Ryhmän työskentely on virkatyötä. Ryhmän osallistujatahot vastaavat edustajiensa mahdollisista 

matka- ym. kustannuksista.    

 

Lisätiedot 

Lisätietoja antavat yksikön päällikkö, budjettineuvos Tomi Hytönen sekä Haukka-hankepäällikkö, 

tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, etunimi.sukunimi@vm.fi. 

 

 

Helsinki 27.8.2020 

 

 

 

ICT-johtaja, ylijohtaja  Anna-Maija Karjalainen   

 

 

Tietohallintoneuvos  Tuija Kuusisto 
 

 

 

Jakelu Valtioneuvoston kanslia 

 Ulkoasiainministeriö 

 Oikeusministeriö 

 Sisäministeriö 

 Puolustusministeriö 

 Opetus- ja kulttuuriministeriö 

 Maa- ja metsätalousministeriö 

 Liikenne- ja viestintäministeriö 

 Sosiaali- ja terveysministeriö 

 Työ- ja elinkeinoministeriö 

 Ympäristöministeriö 

 Kuntaliitto 

 Digi- ja väestötietovirasto 

Liikenne- ja viestintävirasto 

 

 

Tiedoksi Valtiovarainministeriö 
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