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Tehtävä Toteuma vuonna 2020 Suunnitelma vuonna 21

Koordinoi julkisen hallinnon 

digitaalisen turvallisuuden 

strategista riskiarviota.

 riskiarviomalliluonnos, käsittely 

7.5. kokouksessa

 digiturva kustannus-

vaikuttavuusraportti, käsittely 

7.5. kokouksessa, julkaisu 1.6.

 riskiarviomalliin ja riskeihin 

liittyvät johtoryhmän ja kuntien 

ICT-yhtiöiden haastattelut 6-

8/20, raportti 31.8.

 alustava riskiarviomalli ja 

riskiarvio 18.9. kokouksessa

 kuntien riskikysely 11/20

 kuntien riskiarvion käsittely 

9.12. kokouksessa

 riskiarvion käsittely 4/21 ja 

11/21 kokouksissa

 riskiarviomallin kuvaus valmis 

luonnos 2Q, käsittely 9/21 

kokouksessa
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Tehtävä Toteuma vuonna 2020 Suunnitelma vuonna 21

Luo ja koordinoi toiminnan ja 

osaamisen kehittämisen kattavan 

kansallisen strategisen tason 

digitaalisen turvallisuuden 

yhteistoimintamallin.

 Valtion, kuntien ja 

kuntayhtymien toiminta ja 

vastuut

 Julkisen hallinnon ja yksityisen 

sektorin välinen yhteistyö

 Julkisen hallinnon ja 

tutkimuksen yhteistyö

 Kansainvälinen yhteistyö

 yhteistoimintamallin 
perusteiden esittely ja päätös 
kohdentamisesta  
ensimmäisessä vaiheessa 
valtio-kunta rajapintaan 12.11. 
kokouksessa

 valtio-kunta
yhteistoimintamalliselvityksen
esittely 4/21 kokouksessa,
päätös mahdollisista
jatkotoimenpiteistä

 Julkisen hallinnon ja yksityisen
sektorin
yhteistyömalliselvityksen
perusteet 9/21 kokouksessa,
päätös mahdollisista
jatkotoimenpiteistä
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Tehtävä Toteuma vuonna 2020 Suunnitelma vuonna 21

Arvioi julkisen hallinnon 

strategista digitaalisen 

turvallisuuden tilannetta.

 Asettaa ja seuraa tavoitteita

 Viestii turvallisuuden tilasta 

ja sen kehittymisestä

1) Digitaalista turvallisuutta koskevat arviot:

 10.2. kokouksessa tutkimuksen näkökulmia, ja 

KPMG:n kansainvälinen vertailuraportti.

 7.5. kokouksessa kybersuurlähettilään 

näkemyksiä.

 18.9. kokouksessa SUPOn ja 

kyberturvallisuusjohtajan näkemyksiä.

 12.11. kokouksessa Valtorin, STM:n ja Oulun 

kaupungin näkemyksiä.

 9.12. kokouksessa KRP:n ja Kuntaliiton 

näkemyksiä.

2) Tavoitteiden asettaminen ja seuranta:

 Vahti-toimintasuunnitelman käsittely 7.5. 

kokouksessa.

 Haukka-toimeenpanosuunnitelma luonnoksen 

käsittely 10.2. kokouksessa.

3) Viestintä

 14 #digiturvakompassipodcastia

 Ylimmän johdon seminaari 14.10.

 Pöytäkirjat julkisine liitteineen julkaistu 

Hankeikkunassa.

1) Jokaisessa kokouksessa 
keskustelu erikseen sovittavien 
ryhmään kuuluvien henkilöiden 
näkemysten, sekä ryhmän 
tunnistamien aiheiden perusteella 
kutsuttujen asiantuntijoiden 
näkemysten perusteella.

2) 9/21 kokouksessa VN 
periaatepäätöksen 8.4.20 
linjausten seuranta ja mahdolliset 
päivitystarpeet; 12/21 kokouksessa 
Vahti-toimintasuunnitelma 2022.

3) #Digiturvakompassipodcast-
sarjaa jatketaan, ylimmän johdon 
digiturvaseminaari järjestetään 
syksyllä 21, pöytäkirjat julkisine 
liitteineen julkaistaan 
Hankeikkunassa.
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Tehtävä Toteuma vuonna 2020 Suunnitelma vuonna 21

Arvioi, ohjaa, koordinoi ja valvoo 

keskeisiä kehitettäviä 

digitaalisen turvallisuuden 

palveluja.

 Kuntien digiturvapalvelujen 
kehittämisen tilanne, käsittely 
9.12. kokouksessa.

 Kuntien digiturvapalvelut, 
käsittely 4/21 ja 9/21 
kokouksissa.

Valvoo digitaalisen 

turvallisuuden 

toimeenpanosuunnitelman ja 

kuntien digitaalisen 

turvallisuuden tiekartan 

toteutumista.

 Haukka-toimeenpanon 
edistyminen, käsittely 7.5. ja 
12.11. kokouksissa.

 Haukka-toimeenpanon 
edistymisen valvonta 4/21 ja 
12/21 kokouksissa.



Digiturvan strategisen johtoryhmän aiheita 21 (luonnos)

 12.02.2021 kokous

 Valtioneuvoston kanslian katsaus digitaaliseen turvallisuuteen

 Kyberturvallisuusstrategian kehittämisohjelma

 Valtorin katsaus digitaalisen turvallisuuden kehittämisestä

 Tietoturvallisuuden arvioinnin sekä varautumisen säädösten arviointi

 Liikenne- ja viestintäministeriön katsaus Titukri-raportista

 16.04.2021 kokous

 HVK:n katsaus digitaaliseen turvallisuuteen

 Tietosuojavaltuutetun katsaus julkisen hallinnon tietosuojakysymyksiin

 Digitaalisen turvallisuuden strateginen riskiarvio

 Kuntien digiturvapalvelut

 Digitaalisen turvallisuuden valtio-kunta yhteistoimintamalliselvitysluonnos

 Haukka-toimeenpanon edistyminen6



Digiturvan strategisen johtoryhmän aiheita 21 (luonnos)

 9/21 kokous

 Kyberturvallisuuskeskuksen katsaus digitaaliseen turvallisuuteen

 VN periaatepäätöksen 8.4.20 linjausten seuranta ja mahdolliset päivitystarpeet

 Kuntien digiturvapalvelut

 Riskiarviomalliluonnos

 Julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin yhteistyömalliselvityksen perusteet

 11/21 kokous

 Ryhmän jäsenen katsaus digitaaliseen turvallisuuteen

 Digitaalisen turvallisuuden strateginen riskiarvio

 Tietoturvallisuuden arvioinnin sekä varautumisen säädösmuutosehdotukset

 12/21 kokous

 Ryhmän jäsenen katsaus digitaaliseen turvallisuuteen

 Vahti-toimintasuunnitelma 2022

 Haukka-toimeenpanon edistyminen
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