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• Informaatio-ohjaus tiedonhallintalain toteutuksen tukena

• Tiedonhallintalain luonnoksen keskeiset tietoturvasäännökset

• VAHTI100 informaatio-ohjauksen tukena

Aiheet



Informaatio-ohjaus

Keskeisiä ohjauskeinoja julkisessa hallinnossa

Säädösohjaus

Hanke- ja 
ohjelmajohtaminen

Rahoitusohjaus Resurssiohjaus



Informaatio-ohjaus

VAHTI100 ja 
kokonaiskuva

Esimerkki ohjauksesta käytännön tasolla

Säädösohjaus

Tiedonhallintalaki

Hanke- ja 
ohjelmajohtaminen

Julkisen hallinnon 
digitaalisen turvallisuuden 

kehittämisohjelma
(JUDO)

Rahoitusohjaus

JUDO-
Kehittämisohjelman 

rahoitus

Resurssiohjaus

VRK:lle myönnetyt resurssit 
digiturvapalveluiden 

tuottamiseen

(Laki on  ja ohjelma ovat vielä luonnosvaiheessa.)



Tiedonhallintalaki muuttaa tietoturvasäädäntöä

Tietohallintolaki 

Arkistolaki

Julkisuuslaki, 18 §

Laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa 13 §, 21 §, 22 §

Muutos Tiedonhallintalaki

Julkisuusasetus

Valtion tietoturva-asetus 

(Laki on vielä luonnosvaiheessa)



1 luku Yleiset säännökset

• 4 § Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä

3 luku Tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaaminen

• 10 § Tiedonhallintamalli, kuvaus tietoturvajärjestelyistä

• 11 § Tiedonhallinnan muutossuunnitelma, kuvattava muutoksen 
vaikutukset tietoturvallisuusjärjestelyihin sekä tiedonhallinnan riskeihin 
ja niiden minimointiin

Keskeisiä tietoturvaan liittyviä säädöskohtia 1/3

(Laki on vielä luonnosvaiheessa)



4 Luku Tietoturvallisuus

• 13 § Henkilöstön ja palvelutuottajien 
luotettavuuden varmistaminen

• 14 § Tietoaineistojen ja 
tietojärjestelmien tietoturvallisuus

• 15 § Tietojen siirtäminen tietoverkossa

• 16 § Tietoaineistojen turvallisuuden 
varmistaminen

• 17 § Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien 
hallinta

• 18 § Lokitietojen kerääminen

Keskeisiä tietoturvaan liittyviä säädöskohtia 2/3

5 luku Turvallisuusluokittelu

• 19 § Turvallisuusluokiteltavat asiakirjat

• 20 § Turvallisuusluokittelu ja 
turvallisuusluokan merkitseminen

• 21 § Turvallisuusluokiteltujen 
asiakirjojen 
tietoturvallisuusvaatimukset

• 22 § Salassapitomerkinnän tai 
turvallisuusluokitusmerkinnän 
poistaminen tai muuttaminen

(Laki on vielä luonnosvaiheessa)



7 luku Tietoaineistojen hallinta palveluja 
tuotettaessa

• 28 § Tietoaineistojen kerääminen 
viranomaisen tehtäviä varten 
(turvallinen toteutus)

• 29 § Tietojen luovuttaminen teknisen 
rajapinnan avulla viranomaisten välillä 
(turvallinen toteutus)

• 30 § Katseluyhteyden avaaminen 
tietovarantoon viranomaiselle 
(turvallinen toteutus)

• 31 § Tietoaineistojen luovuttaminen 
teknisen rajapinnan avulla muille kuin 
viranomaisille (turvallinen toteutus)

Keskeisiä tietoturvaan liittyviä säädöskohtia 3/3

8 luku Tietoaineistojen säilyttäminen ja 
arkistointi

• 32 § Tietoaineistojen 
säilytystarpeen määrittäminen 

• 33 § Tietoaineistojen 
arkistointitarpeen määrittäminen

• 36 § Tietoaineistojen siirtäminen 
arkistoon ja arkiston hallinnointi

(Laki on vielä luonnosvaiheessa)



VAHTI 100 soveltamis- ja arviointikehikko

• Tiedonhallintalain tiivis soveltamisohjeisto

• Avaa keskeisimmät tietoturvallisuuteen liittyvät vaatimukset

• Antaa tukea vaatimustenmukaisuuden arviointiin



Tiedonhallintayksikön tulee tunnistaa tietoaineistojen 

ja niitä käsittelevien tietojärjestelmien olennaiset 

tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit ja mitoittaa 

tietoturvallisuustoimenpiteet riskiarvioinnin mukaisesti.

14 §:n 1 momentin loppuosa

VAHTI100-kokonaisuudessa lain 
tietoturvallisuuteen liittyvät kohdat 
avataan vaatimus vaatimukselta.



Tiedonhallintayksikön tulee tunnistaa tietoaineistojen 

ja niitä käsittelevien tietojärjestelmien olennaiset 

tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit ja mitoittaa 

tietoturvallisuustoimenpiteet riskiarvioinnin mukaisesti.

14 §:n 1 momentin loppuosa

VAHTI100-kokonaisuudessa lain 
tietoturvallisuuteen liittyvät kohdat 
avataan vaatimus vaatimukselta.

Olennaiset tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit 

voidaan tunnistaa..

Tietoturvallisuustoimenpiteiden mitoittaminen 

voidaan toteuttaa..

VAHTI100 kertoo tiiviisti, miten lain 
vaatimukset voidaan esimerkiksi 
täyttää. Näitä esimerkkejä voidaan 
hyödyntää myös arvioinnissa.



Tiedonhallintayksikön tulee tunnistaa tietoaineistojen 

ja niitä käsittelevien tietojärjestelmien olennaiset 

tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit ja mitoittaa 

tietoturvallisuustoimenpiteet riskiarvioinnin mukaisesti.

14 §:n 1 momentin loppuosa

VAHTI100-kokonaisuudessa lain 
tietoturvallisuuteen liittyvät kohdat 
avataan vaatimus vaatimukselta.

Olennaiset tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit 

voidaan tunnistaa..

Tietoturvallisuustoimenpiteiden mitoittaminen 

voidaan toteuttaa..

VAHTI100 kertoo tiiviisti, miten lain 
vaatimukset voidaan esimerkiksi 
täyttää. Näitä esimerkkejä voidaan 
hyödyntää myös arvioinnissa.

Riskikartoitustyökalu

Asiakirjapohja riskiarvioinnista

Ohjeiden lisäksi VAHTI100-
kokonaisuuteen kootaan työkaluja.



Tiedonhallintayksikön tulee tunnistaa tietoaineistojen 

ja niitä käsittelevien tietojärjestelmien olennaiset 

tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit ja mitoittaa 

tietoturvallisuustoimenpiteet riskiarvioinnin mukaisesti.

14 §:n 1 momentin loppuosa

VAHTI100-kokonaisuudessa lain 
tietoturvallisuuteen liittyvät kohdat 
avataan vaatimus vaatimukselta.

Olennaiset tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit 

voidaan tunnistaa..

Tietoturvallisuustoimenpiteiden mitoittaminen 

voidaan toteuttaa..

VAHTI100 kertoo tiiviisti, miten lain 
vaatimukset voidaan esimerkiksi 
täyttää. Näitä esimerkkejä voidaan 
hyödyntää myös arvioinnissa.

Riskikartoitustyökalu

Asiakirjapohja riskiarvioinnista

Ohjeiden lisäksi VAHTI100-
kokonaisuuteen kootaan työkaluja.

Yksittäisiä vaatimuksia ohjeistavaa kokonaisuutta 
kutsutaan VAHTI-kortiksi



Säädösosa
Velvoittava

Ohjeosa
Ei velvoittava

Työkalu- ja tukimateriaaliosa
Ei velvoittava

VAHTI100-kortissa velvoittavat kohdat 
merkitään sinisellä värillä.



Säädösosa
Velvoittava

Ohjeosa
Ei velvoittava

Työkalu- ja tukimateriaaliosa
Ei velvoittava

VAHTI100-kortissa velvoittavat kohdat 
merkitään sinisellä värillä.

Kortin tärkein osa, eli säädöstä käytännön 
tasolle tulkitseva osa kertoo tiiviisti ja 
esimerkinomaisesti, miten säädöksen 
vaatimus voidaan toteuttaa.



Säädösosa
Velvoittava

Ohjeosa
Ei velvoittava

Työkalu- ja tukimateriaaliosa
Ei velvoittava

VAHTI100-kortissa velvoittavat kohdat 
merkitään sinisellä värillä.

Kortin tärkein osa, eli säädöstä käytännön 
tasolle tulkitseva osa kertoo tiiviisti ja 
esimerkinomaisesti, miten säädöksen 
vaatimus voidaan toteuttaa.



Säädösosa
Velvoittava

Ohjeosa
Ei velvoittava

Työkalu- ja tukimateriaaliosa
Ei velvoittava

VAHTI100-kortissa velvoittavat kohdat 
merkitään sinisellä värillä.

Kortin tärkein osa, eli säädöstä käytännön 
tasolle tulkitseva osa kertoo tiiviisti ja 
esimerkinomaisesti, miten säädöksen 
vaatimus voidaan toteuttaa.

Tukimateriaalit voivat olla esimerkiksi 
tarkistuslistoja tai mallipohjia.



Yksittäisestä säädöksestä laaditaan useampi kortti

Tiedonhallintalain luonnoksesta tunnistettu n. 40 ohjeistettavaa kohtaa.



Säädösosa
Velvoittava

Ohjeosa
Ei velvoittava

Työkalu- ja tukimateriaaliosa
Ei velvoittava

VAHTI100-kortteja täydentää ohjeisto. 
Ohjeet noudattavat väritunnisteita.



Ohjeiston laatiminen ja ylläpito on jatkuvaa 
toimintaa.

Ohjeita voidaan laatia erilaisten säädösten ja 
linjausten täytäntöönpanon tueksi.



• VAHTI100-korttien valmistelu tehdään asiantuntijajaoksissa

• Tavoitteena on julkaista tiedonhallintalain tietoturvasäädösten 
soveltamista koskevien VAHTI-korttien luonnokset kommenteille  
maaliskuun loppuun mennessä

• Tiedonhallintalain käsittely eduskunnassa loppuvuodesta (arvio)

Eteneminen


