
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden 

teemaviikko – tiistai 3.10.2017 

Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari 

3.10.2017 Aku Hilve, Kimmo Rousku valtiovarainministeriö ja Kimmo Janhunen Oikeusrekisterikeskus 

 

https://cybersecuritymonth.eu/


Koko viikon sisältö 
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Kysymyksiä 

‒ Nyt kun seuraat tätä livenä – nettilähetyksen kautta, voit esittää 

kysymyksen alareunan viestiseinän avulla. Voit kirjoittaa kysymyksen joko 

oikealla nimelläsi / organisaatiosi tai jollain anonyymillä nimimerkillä. 

‒ Pyrimme vastaamaan kysymyksiin tuolla samalla alueella, välttämättä 

emme saa kaikkiin heti vastausta -  keräämme kaikki esitetyt kysymykset ja 

julkaisemme ne vastauksineen Digitaalisen turvallisuuden teemaviikko –

sivustollamme viimeistään ensi viikon aikana 

‒ http://vm.fi/digitaalisen-turvallisuuden-teemaviikko 

‒ Voit myös lähettää kysymyksiä  arjen.tietosuoja@vm.fi – sekä 

tietoturvallisuuteen että tietosuojaan liittyen 

‒ Voit twiitata tilaisuudesta käyttäen tunnisteita #JHDTTV #ECSM – kiitos! 
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9.00 Digitaalisen turvallisuuden teemaviikko alkaa –tervetuloa!                       

Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Aku Hilve, valtiovarainministeriö 

  

9.15 VAHTI Sähköisen asioinnin tietoturvaohjeen esittely (VM 25/2017) 

Kehittämispäällikkö Kimmo Janhunen, Oikeusrekisterikeskus 

 

9.40 Ajankohtaista identiteetin hallinnasta ja eIDAS-asetuksen kansallisesta toimeenpanosta 

Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen valtiovarainministeriö  

 

10.00 Saavutettavuusdirektiivin kansallinen toimeenpano ja sähköisen asioinnin palveluiden 

suunnittelussa huomioitavaa 

Hankepäällikkö Jani Ruuskanen, Väestörekisterikeskus 
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10.30 Tauko 

  

10.45 Suomi.fi -valtuudet Suomi.fi -palvelukokonaisuudesta 

Hankepäällikkö Petteri Ohvo, valtiovarainministeriö 

  

11.30 Miten Suomi.fi-palvelut edistävät niitä käyttävien tietoturvallisuutta? 

Tietoturvapäällikkö Pekka Ristimäki, Väestörekisterikeskus 

  

12.00 Lounas (omakustanne) 
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13.00 Miten tietoturvallisuus ja tietosuoja saadaan palveluihin 

sisäänrakennetuksi? 

ICT-tietoturvapäällikkö Pyry Heikkinen, Tulli 

  

13.45 Digital by Default – varautumisessa huomioivaa, case esimerkkejä 

Turvallisuusjohtaja Samuli Bergström, Vero 

Kehittämispäällikkö Kimmo Janhunen, Oikeusrekisterikeskus 

14.30 Kahvitauko 

15.00 Sähköinen asiointi ja turvallisuus –paneeli 

‒ puheenjohtajana Kimmo Janhunen 

 

16.00 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös 
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Teemaviikon avaus 

 
Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Aku Hilve, 

valtiovarainministeriö 

 



VAHTI Sähköisen asioinnin tietoturvaohjeen esittely 

(VM 25/2017) 

 
Kehittämispäällikkö Kimmo Janhunen, Oikeusrekisterikeskus 
 



Ajankohtaista identiteetin hallinnasta ja eIDAS-

asetuksen kansallisesta toimeenpanosta 

 
Kehittämispäällikkö Kimmo Mäkinen valtiovarainministeriö 



Saavutettavuusdirektiivin kansallinen 

toimeenpano ja sähköisen asioinnin 

palveluiden suunnittelussa huomioitavaa 
 
Hankepäällikkö Jani Ruuskanen, Väestörekisterikeskus 

 



Suomi.fi -valtuudet Suomi.fi -

palvelukokonaisuudesta 
 
Hankepäällikkö Petteri Ohvo, valtiovarainministeriö 

 



Miten Suomi.fi-palvelut edistävät niitä 

käyttävien tietoturvallisuutta? 
 
Tietoturvapäällikkö Pekka Ristimäki, Väestörekisterikeskus 

  

 



Miten tietoturvallisuus ja tietosuoja saadaan 

palveluihin sisäänrakennetuksi? 
 
ICT-tietoturvapäällikkö Pyry Heikkinen, Tulli 

  

 



Digital by Default – varautumisessa 

huomioivaa, case esimerkkejä 
 
Turvallisuusjohtaja Samuli Bergström, Vero 

Kehittämispäällikkö Kimmo Janhunen, Oikeusrekisterikeskus 

 



Sähköinen asiointi ja turvallisuus –paneeli, 

puheenjohtajana Kimmo Janhunen sekä 

 

 

Samuli Bergström, Vero 

Pyry Heikkinen, Tulli 

Pauli Paatsola, KEHA-keskus 

Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö 

 



Lämmittelykysymyksiä 

 



Paneeli 

‒ Hyödyntääkö organisaationne sähköisiin asiointipalveluihin 

Suomi.fi -palveluita, entä mahdollisia hallinnonalan tai 

organisaationne omia keskitettyjä tukipalveluita? 

 

‒ Millaisia uusia Suomi.fi -palveluita näkisitte tarpeelliseksi 

julkishallinnolle, entä millaisia uusia sähköisen asiointiin 

liittyviä turvapalveluita? 

  

‒ Onko teillä antaa vinkkejä uusien julkishallinnon sähköisien 

asiointipalveluiden suunnittelijoille ja kehittäjille palveluiden 

turvaamiseen? 
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Paneeli 

‒ Onko teillä antaa vinkkejä olemassa olevien  julkishallinnon 

sähköisien asiointipalveluiden suunnittelijoille ja kehittäjille 

palveluiden turvaamiseen kehittämisvaiheessa? 

 

‒ Onko teillä antaa vinkkejä julkishallinnon olemassa olevien 

sähköisien asiointipalveluiden ylläpitäjille palveluiden 

turvaamiseen esim. varautumisen saralla tai muutoin? 
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Miten Sinä voit kehittää digitaalista 

turvallisuutta? 
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MMKT-malli? 

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE 

Resilienssi, pelote ja puolustus: vahvan kyberturvallisuuden rakentaminen EU:lle 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0450&from=EN   

  

”Noin 95 prosenttia kyberturvallisuuspoikkeamista väitetään olevan sellaisia, 

jotka on mahdollistanut jonkinlainen – tarkoituksellinen tai tahaton – 

inhimillinen virhe” 

‒ Tähän auttavat: 

‒ Tekniset keinot 

‒ Henkilöstön ohjeistus, koulutus 

‒ Tietoturva-asenne ja kulttuuri sekä johdon esimerkki 
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Inhimillisiä virheitä? 

‒ Meistä jokainen on tehnyt ja tulee tekemään inhimillisiä – 

tahattomia virheitä  

‒ Uusien teknologisten laitteiden ja palveluiden (toiminnan 

digitalisaatio) myötä myös näiden inhimillisten virheiden 

määrä kasvaa 

‒ Sama tulee koskemaan toimimattomia, tai virheellisesti toimivia ICT-

järjestelmiä, laitteita ja palveluita 

‒ Miten voidaan ratkaista? 

‒ Teknologian puolelle 

‒ Lisää automaatiota, keinoälyä huolehtimaan turvallisuudesta 

‒ Entäs ihmisten toiminnan osalta? 
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MMTK-toimintamalli turvalliseen toimintaan 

Millaisia tietoja käsittelet? Luokittele tiedot. 

 

Miten | millä välineillä sekä missä tietoja käsittelet? 

 

Kenelle tietoja luovutat? 
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Tarkista ennen kuin toimit! 
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MMKT tarkemmin 

Mitä tietoa olet käsittelemässä - esimerkiksi  tallentamassa | 

lähettämässä | jakamassa | näyttämässä tai hävittämässä? 

 Luokittele julkinen | salassa pidettävä | henkilötieto | 

arkaluonteinen henkilötieto 

Miten ja missä tietoa käsitellään sen luokituksen mukaisesti? 

 tekstiviesti | puhelinsoitto | pikaviestipalvelu | sähköposti | 

videoneuvottelu | salattu sähköposti / turvaposti | 

ryhmätyötila | usb-muisti | pilvipalvelu | sosiaalinen media | 

muu julkinen tai turvallinen palvelu tai menetelmä … ? 

 työpaikalla | etätöissä | julkinen tila 
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MMKT tarkemmin 

Kenelle tietoa toimitetaan | lähetetään tai näytetään? 

 Julkinen tieto saa levitä kaikkialle 

 Salassa pidettävä tai henkilötieto - onko vastaanottajalla 

oikeus saada tieto? 

 

Tarkista! 

 Jos käytät esimerkiksi sähköpostia, katso vielä kerran viesti 

ja ovatko vastaanottajat oikeat ennen kuin napautat Lähetä 

tai muuten jaat tietoa 

 Sovita työskentelysi muuten fyysiseen ympäristöön  
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Toinen näkökulma – MMKT –palveluita 

käytettäessä 
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ieti itä likkaat urvallisesti 



Kimmo Rousku 

VAHTI-pääsihteeri 

Puh. 02955 30140 

Lisätieto: kimmo.rousku@vm.fi vahti@vm.fi  

www.vm.fi/vahti  – www.vahtiohje.fi – 

www.arjentietosuoja.fi  
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