Seminaarin päätössanat
Tuija Kuusisto, tietohallintoneuvos, turvallisuusluokittelujaoston puheenjohtaja
8.9.2021
Tiedonhallintalautakunnan syysseminaari

202X
Euroopan kyberturvallisuuden
teollisuus-, teknologia- ja
tutkimusosaamiskeskus ja
kyberturvallisuuden
kansallisten
koordinointikeskusten
verkosto

2021
EU:n kyberturvallisuusstrategia
2020-2024
2018
EU:n yleinen
tietosuojaasetus

2019
EU:n
kyberturvallisuusasetus

VM: Digitaalisen
turvallisuuden strateginen
johtoryhmä
DVV: Vahti-johtoryhmä ja
asiantuntijaryhmät

2018
EU:n verkkoja tietoturvadirektiivi
(NIS)

2020
Tiedonhallintalaki
ja asetukset

2019
Kyberturvallisuusstrategia

Tiedonhallintalautakunta,
suosituksia

8.4.20
VN
periaatepäätös
julkisen
hallinnon
digitaalisesta
turvallisuudesta

2020-2023
Julkisen
hallinnon
digitaalisen
turvallisuuden
HAUKKA/JUDOhanke

10.6.21
VN periaatepäätös
kyberturvallisuusstrategian
kehittämisohjelmasta

2021-2026
HVK:
Digitaalinen
turvallisuus
2030-hanke

KANSALLINEN DIGITAALISENTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN
2

10.6.21
VN periaatepäätös
tietoturvan ja
tietosuojan
parantamiseksi
yhteiskunnan
kriittisillä
toimialoilla

202X
EU:n päivitetty
direktiivi verkkoja tietojärjestelmien suojan
parantamiseksi
(NIS 2.0)

Direktiivi kriittisten
toimijoiden
häiriönsietokyvystä (CER)

Hyvää keskustelua - esimerkkejä
Turvallisuusselvityksen ketjutus: Voiko DVV:n asiakas hyväksyä selvitykset vai onko tehtävä omat?
•

SUPO ohjeistaa että organisaatio, jonka suojattavasta tiedosta on kyse hakee
henkilöturvallisuusselvitykset.

Mitä suositellaan vastaanottajan tunnistamiseksi kun käytetään yhteiskäyttöisiä sähköpostiosoitteita
kuten kirjaamot?
•

Kirjaamo on viranomaisen virkaposti, jolla on nimetyt käyttäjät. Suositellaan viestin salausta.

Asiakirja on fossiilinen käsite kun käsitellään striimattuakin dataa
•

JulkL 5§ mukainen asiakirjan laaja määritelmä

HETUn käsittely?

•

Tietosuojalainsäädäntö rajaa henkilötietojen käsittelyä

Mikä on suosituksen julkaisuaikataulu? Joskus siinä on mennyt kuukausia?
•
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Kieliversiot, saavutettavuusvaatimukset

Tehtävääkin jäi vielä jäljelle
Onko virastoa/tiedonhallintayksikköä jolla kuvaukset/ dokumentaatio/ prosessit kunnossa siten, että näitä voisi katselmoida
yhdessä?
•

Tiedonhallintalautakunnan vuoden 2020 arviointikyselyn perusteella tietoaineistojen hallinta tiedonhallintayksiköissä ei ole
yhdenmukaista ja siinä on suurta vaihtelevuutta. Tiedonhallintalaki koetaan suhteellisen uudeksi asiaksi, josta tarvitaan lisää
koulutusta ja viestintää. Tiedonhallinta ja siihen liittyvät vastuut ja tehtävät eivät pääsääntöisesti ole vielä organisaatioiden
normaalia, päivittäistä toimintaa ja esimiestyötä. Pääsääntöisesti valtion virastot ja laitokset olivat toimeenpanossa hieman
kuntasektoria pidemmällä.

Onko tarkoitus, että kaikki virastot/ ministeriöt/ julkiset toimijat keksivät omat vaatimuksensa, eikä tehdä yhteistä viitekehystä tai
yhteisiä vaatimuksia hankintoihin?

•

Selkeä tarve yhteistyölle

Oletus on se että pilvipalvelut ovat turvattomia vaikka ne ovat valovuosien päässä edellä perinteisiä konesalipalveluja; kysymyshän
on enemmän sopimustulkinnoista ja sopimusriskeistä
•

Mitä riskejä viranomainen voi hyväksyä?

Arki on muutakin kuin word-dokumenttien käsittelyä hallintodiaarissa
•

Suositustyössä muistettava rajapintojen kautta tapahtuva tietojen siirto, infrakuvaukset…

Voidaanko jossain vaiheessa todeta että suositukset ovat korvanneet Vahti-ohjeet?
•
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Tiedonhallintalain ja sen asetusten osalta kyllä, laajemmin ei, vert DVV:n hyvät käytänteet

Kiitos
Tuija.kuusisto@vm.fi

