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Digitaalisen turvallisuuden strateginen johtoryhmä 

Aika  12.11.2020 klo 11-13 
Paikka  skype 
 
Osallistujat alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö, puheenjohtaja 

ylijohtaja, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö, varapu-
heenjohtaja 
osastopäällikkö Janne Kerkelä, valtioneuvoston kanslia 
alivaltiosihteeri Pekka Puustinen, ulkoministeriö 
ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi, puolustusministeriö 
ylijohtaja Jukka Aalto, sisäministeriö 
kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen, liikenne- ja viestintäministeriö 
strategiajohtaja, ylijohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministe-
riö 
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaa 
pääsihteeri Petri Toivonen, Turvallisuuskomitea 
pääjohtaja Janne Viskari, Digi- ja väestötietovirasto 
tietohallintoneuvos Tuija Kuusisto, valtiovarainministeriö, sihteeri 
johtava eritysasiantuntija Kimmo Rousku, Digi- ja väestötietovirasto, sihteeri 

 
 

Erikseen kutsutut esittelijät:  
tietohallintoneuvos Aku Hilve, kohta 3 
tietoturvapäällikkö Kari Nykänen, kohta 5 
erityisasiantuntija Niko Mäkilä, valtiovarainministeriö, kohta 6 

  

 
Poissa  

osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Vilkkonen, liikenne- ja viestintäministeriö 
hallitusneuvos Kari Klemm, työ- ja elinkeinoministeriö 
tietoyhteiskunta-asioiden johtaja Tommi Karttaavi, Kuntaliitto 
työelämäprofessori Jarno Limnell, Aalto yliopisto 
johtaja Sauli Savisalo, Huoltovarmuuskeskus 

 

1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avs Päivi Nerg avasi kokouksen ja herätti kysymyksen viimeai-
kaisten vaikeiden tietosuojaloukkausten valossa siitä, että onko tehty tarpeeksi 
digitaalisen turvallisuuden alueella?  
 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 18.9.2020 pöytäkirja.  

3 Valtorin TORI-palvelujen tietoturvallisuuden edistäminen 
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Tietohallintoneuvos Aku Hilve valtiovarainministeriöstä esitteli Valtorin TORI-
palvelujen tietoturvallisuuden edistämisen tilannetta ja tulevia kehittämistoi-
menpiteitä, liite 1 (Salassa pidettävä).  
 
Toteutettuja ja käynnistettyjä valtiovarainministeriön ohjaustoimenpiteitä koko-
naisturvallisuuden kehittämiseksi ovat mm. seuraavat: 

1) Pyydetty ja saatu Valtorilta nykytilan kuvaus Tori-palvelujen tietoturvan 
todentamisen tilanteesta.  

2) Puollettu tietoturvallisuuden kehittämisen lisärahoitusta Valtorin kehyk-
seen 2022-2025.  

3) Valmisteilla on ohjauskirje Valtorille tietoturvallisuuden kehittämis- ja 
arviointikohdista.  

 
Keskusteltiin Valtorin palvelujen arvioinnista, ja turvallisuusluokiteltavien tieto-
jen käsittelyssä käytettävien palvelujen hyväksyntä- ja päätösprosesseista 
sekä näissä prosesseissa syntyvistä asiakirjoista. Merkittiin tiedoksi Valtorin 
TORI-palvelujen tietoturvallisuuden edistämistoimet. 

 
4 STM:n näkemyksiä digitaaliseen turvallisuuteenkatsaus 

 
Ylijohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä esitteli kat-
sauksen digitaaliseen turvallisuuteen sosiaali- ja terveysalalla, liite 2. Todettiin, 
että toiminnan laadukkuus ja sen valvonta muodostavat digitaalisen turvalli-
suuden perustan. Tuotiin esille lain sote-tietojen toissijaisesta käytöstä 
(552/2019) edellyttämä tietosuojan korkean tason asiantuntijaryhmä keinona 
tietosuojan varmistamisessa. Keskusteltiin tavoista yleisjohdon ja asiantuntijoi-
den välillä keskustella digitaalisesta turvallisuudesta ja ymmärtää vastuut. 
Merkittiin tiedoksi ylijohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkin esitys ja siitä käyty kes-
kustelu. 

5 Vakavan digiturvauhkan toteutumisen aiheuttamat toiminnalliset vaikutukset kunnassa 

Tietoturvapäällikkö Kari Nykänen Oulun kaupungista esitteli tapausesimerk-
kejä vakavan digiturvauhkan toteutumisen mahdollisesti aiheuttamista toimin-
nallisista vaikutuksista kunnassa. Hän kertoi myös Oulun kaupungin menette-
lytavoista ja käytänteistä näihin uhkiin varautumisessa. Liite 3. Merkittiin tie-
doksi vakavan digiturvauhkan toteutumisen toiminnallisten vaikutusten kuvaus.     

6 Haukka-toimeenpanon edistyminen, yhteistoimintamallin kehittämisen fokusointi 

Tietohallintoneuvosto Tuija Kuusisto ja erityisasiantuntija Niko Mäkilä valtiova-
rainministeriöstä esittelivät Haukka-toimeenpanon edistymisen tilanteen sekä 
ehdotuksen yhteistoimintamallin kehittämisen fokusoimiseksi valtio-kunta alu-
eelle. Johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku kertoi digi- ja väestötietoviras-
ton digitaalisen turvallisuuden verkkokursseista sekä digiturvaviikon onnistumi-
sesta.  Merkittiin tiedoksi Haukka-toimeenpanon tilanne. Päätettiin valita yh-
teistoimintamallin kehittämisen ensimmäiseksi alueeksi digitaalisen turvallisuu-
den valtio-kunta yhteistoiminta, liitteet 4 ja 5.  
 

7 Mahdolliset muut asiat 

Seuraavat kokoukset: 
 
Joulukuu, 9.12. klo 14-16 

 Keskusrikospoliisin katsaus 

 Digi- ja väestötietovirasto: Vahti-toiminnan edistyminen ja tavoitteet vuo-
delle 2021 
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 Kuntien digitaalinen turvallisuus 

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

 Haukka: Digitaalisen turvallisuuden strateginen riskiarvio ja sen pohjalta 
tehtävät toimenpiteet, toinen käsittely; ehdotukset kuntien digiturvapalve-
luiksi; tietoturvallisuusarkkitehtuurin tavoitteet 
 

 
Helmikuu 2021  

 Valtioneuvoston kanslian katsaus digitaaliseen turvallisuuteen 

 Kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelma 

 Tietoturvallisuuden arvioinnin sekä varautumisen säädösten arviointi 

 Digitaalisen turvallisuuden valtio-kunta yhteistoimintamalli 
 
 

 
Liitteet Liite 1 Esitysmateriaali kohdassa 3: Valtorin TORI-palvelujen tietoturval-

lisuuden edistäminen, salassa pidettävä 
 Liite 2 Esitysmateriaali kohdassa 4: Sosiaali- ja terveysalan digitaalinen 

turvallisuus 
 Liite 3 Esitysmateriaali kohdassa 5: Vakavan digiturvauhkan toteutumi-

sen aiheuttamat toiminnalliset vaikutukset kunnassa 
 Liite 4 Esitysmateriaali kohdassa 6: Haukka-toimeenpanon edistyminen, 

yhteistoimintamallin fokusointi 
 Liite 5  Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kansallisen harjoi-

tustoiminnan nykytilan kuvaus 9/2020 
  
  
   
  

 


