
19. VAHTI-päivä 2016 

VAHTI 



19. VAHTI-päivä 

‒ 9.00    Tilaisuuden avaus 

           VAHTI:n puheenjohtaja Aku Hilve, valtiovarainministeriö 

‒ 9.10    Ministerin tervehdys 

           Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, valtiovarainministeriö 

‒ 9.30    VAHTI-henkilöstön ja johdon tietoturvabarometrin tulokset ja johtopäätökset,  

           VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö 

‒ 10.15   Tauko 

‒ 10.30   VAHTI-riskienhallintamallin ja prosessin esittely 

            Ryhmän pj Ari Uusikartano, UM 

‒ 11.00   VAHTI 4/2016 Sähköisten asioinnin tietoturvaohje 

            Ryhmän pj Kimmo Janhunen, ORK 

‒ 11.30   VAHTI kuntien tietoturvajaoston toiminta vuonna 2016 

            Jaoston puheenjohtaja Harri Ihalainen, Rovaniemen kaupunki 

‒ 11.50   Lounastauko (omakustanteinen) 
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‒ 12.45   Digitaalinen turvallisuus toiminnan digitalisaation ja robotisaation mahdollistajana, professori Jarno Limnéll, 

Aalto-yliopisto 

‒ 13.00   VAHTIn toiminta v 2017-2019 

            Ylijohtaja, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö 

‒ 13.20   Paneeli – Julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden tilanne ja johtaminen Suomessa   

‒              Puheenjohtajana ja moderaattorina Aku Hilve, VM 

‒              Anna-Maija Karjalainen, VM 

‒              Jarno Limnéll, professori, Aalto-yliopisto 

             Simo Tanner, erityisasiantuntija, Kuntaliitto 

‒              Vesa Valtonen, turvallisuuskomitean pääsihteeri, TK 

‒              Ari Uusikartano, tietohjallintojohtaja, UM 

‒ 14.15    Kahvitauko 

‒ 14.45    Miten VAHTI kehittää tieto- ja kyberturvallisuutta v 2017-2018 

             VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, VM 

‒ 15.15     VAHTIn uusi portaali ja hallintamalli, VAHTI 100-pilottivaatimukset 

              Erityisasiantuntija Kirsi Janhunen, VM 

‒ 15.50     Erikoisohjelmanumero: VAHTI 20 v 2017  - alkusoitto juhlavuodelle' 

 

              Päivän yhteenveto 

              Aku Hilve, VM 

‒ 16.15    Tilaisuus päättyy 
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VAHTI-pääsihteeri Aku Hilve 



 Ministerin tervehdys 





Esittely 

‒ Raportti 

‒ Taustatiedot 

‒ Keskeiset havainnot 

‒ Johtaminen 

‒ Miten tästä eteenpäin? 
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Raportin esittely 



Taustatiedot 

‒ 97 organisaatiota - 13 915 vastausta 

‒ 66 virastoa - 30 kuntaa - 1 sairaanhoitopiiri 

‒ Potentiaalisia vastaajia oli kaiken kaikkiaan 168 195, joista valtiolla 48 069 ja 

kuntasektorilla 120 126. Kyselyyn vastasi yhteensä 13 915 henkilöä. Vastaajista 

valtiolla työskenteli 6 655 henkilöä eli 47,8 % vastaajista ja kuntasektorilla 7 260 

henkilöä eli 52,2 % vastaajista. Koko kyselyn vastausprosentiksi tuli 8,27 %, 

valtion 13,84 % ja kuntasektorin 6,04 %. Potentiaalisten vastaajien määrä oli 

valtionhallinnossa keskimäärin 717 per organisaatio ja kuntasektorilla 3 875. 

Valtionhallinnon organisaatiosta tuli keskimäärin 95 vastausta ja kuntasektorilta 

234 vastausta. Kuntasektorin luvussa on mukana myös sairaanhoitopiirin 

vastaajat.  

‒ Kaikista vastaajista henkilöstöä oli 81,6 %, esimiehiä 13,0 % ja johtoryhmän 

jäseniä 5,3 %.  
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‒ Pyytäisin tänne eteen paikalle osallistujia seuraavista 

organisaatioista 

‒ Rajavartiolaitos 

‒ Tampereen kaupunki 

‒ Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 

‒ Energiavirasto 

‒ Savonlinnan kaupunki 
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Keskeiset havainnot 



Tärkein havainto – turvallisuuden tunne ja 

asenne ovat kunnossa – mahdollistaja! 



Tietoturvallisuus nähdään mahdollistajana 

‒ Vastaajilta kysyttiin, millaisena vastaajat kokivat 

tietoturvallisuuden merkityksen. He saivat valita neljästä 

vaihtoehdosta sopivimman. Vaihtoehdot olivat:  

‒ ”Tietoturvallisuus mahdollistaa laadukkaan toiminnan ja 

antaa organisaatiostani luotettavan kuvan.” 

‒ ”Tietoturvallisuutta tarvitaan, jotta voin käsitellä työssä 

tarvitsemiani tietoja.” 

‒ ”Ymmärrän, miksi tietoturvallisuutta tarvitaan, mutta se 

aiheuttaa ylimääräistä työtä.” 

‒ ”Tietoturvallisuus on jatkuva riesa, en ymmärrä mihin sitä 

tarvitaan.” 
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Tietoturvallisuus nähdään mahdollistajana 

‒ Tietoturvallisuus koettiin mahdollistajana. Peräti 60,8 % vastaajista valitsi ensimmäisen vaihtoehdon.  

Vaihtoehdon 2 valitsi 32,3 %. Suurin osa niistä, jotka eivät valinneet ensimmäistä vaihtoehtoa, pitivät 

tietoturvallisuutta tarpeellisena. Vaihtoehdon 3 valitsi 6,7 %. Heille tietoturva oli ymmärrettävä asia, 

vaikka se aiheuttikin ylimääräistä työtä. Ainoastaan 0,2 % vastaajista valitsi vaihtoehdon 4. Näille 

vastaajille tietoturva oli toiminnan hankaloittaja.  
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Tietoturvallisuus nähdään mahdollistajana 

‒ Toiseksi selvitettiin vastaajien kokemusta, tietoturvallisuuden 

toteuttamisesta organisaatioissa ja toteuttamisen vaikutuksesta 

työntekoon. Vastaajat saivat jälleen valita neljästä vaihtoehdosta 

sopivimman.  Kysymys kuului: Miten koet, että tietoturvallisuus on 

toteutettu organisaatiossasi? Vaihtoehdot olivat: 

‒ ”Erittäin hyvin - työnteko ja palveluiden käyttö on sujuvaa ja vaivatonta” 

‒ ”Hyvin, mutta se saattaa satunnaisesti vaikeuttaa työntekoani” 

‒ ”Huonosti, koska se haittaa ja vaikeuttaa työntekoani usein” 

‒ ”Erittäin huonosti, koska se haittaa ja vaikeuttaa työntekoani jatkuvasti” 
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Tietoturvallisuus nähdään mahdollistajana 

‒ Tietoturvallisuus koki toteutuvan erittäin hyvin 35,1 %, jolloin työnteko ja palveluiden käyttö oli sujuvaa ja 

vaivatonta. 61,1 % vastaajista valitsi vaihtoehdon 2 eli tietoturvallisuus oli toteutettu heidän 

organisaatioissaan hyvin, mutta se saattoi satunnaisesti vaikeuttaa työntekoa. Tietoturvallisuuden koki 

toteutuvan huonosti 3,2 %, jolloin se haittasi vastaajan työntekoa usein. Ainoastaan 0,5 % koki, että 

tietoturvallisuus haittasi ja vaikeutti heidän työtään jatkuvasti. 
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Tietoturvallisuus nähdään mahdollistajana 

‒ Osallistujia pyydettiin vastaamaan heidän kokemukseensa 

perustuen, miten turvalliseksi he kokivat työskentelyn 

käyttämillään päätelaitteilla. Kysymyksessä ei kysytty 

erikseen, miten turvalliseksi työskentely koettiin työantajan 

laitteilla ja omilla laitteilla, vaan tietoa haettiin kaikkiin 

päätelaitteisiin liittyen.  

‒ Kaikista vastaajista suurin osa (96,4 %) koki olonsa joko 

hyvin turvalliseksi tai melko turvalliseksi päätelaitteilla 

työskennellessään. Melko turvattomaksi tai hyvin 

turvattomaksi olonsa tunsi yhteensä alle 2 %. 1,6 % ei 

ollut miettinyt asiaa tarkemmin.  
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Tietoturvallisuus nähdään mahdollistajana 
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Miten eri osa-alueet huolestuttavat? 



Huolestuttaako – vähän – hyvä tulos! 
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Suurin toteutunut huoli – ei mikään yllätys? 

‒ Tekniset ja tietoturvallisuuteen liittyvät ongelma? 
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Koulutusta ja ohjeistusta tarvitaan lisää 
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Vastaajista koulutusta ja 

ohjeistusta riittävästi oli saanut 

keskimäärin 29,7 %. 

Valtionhallinnossa tilanne oli 

kuntasektoria parempi. Jonkin 

verran koulutusta ja 

ohjeistusta oli saanut 

keskimäärin 39,8 %, valtiolla 

useammin kuin kunnissa. 

Koulutusta ja ohjeistusta ei 

ollut saatu ollenkaan 22,1 % 

tapauksista. Kuntasektorilla 

tämä oli valtionhallintoa 

huomattavasti yleisempää. 4,3 

% vastaajista ei osannut 

sanoa, kuinka paljon 

koulutusta ja ohjeistusta oli 

saanut ja 4,0 % ilmoitti, ettei 

tarvitse niitä.  

  



TOP 3 -kehittämiskohdetta 

‒ Kysymyksiin annetut vastaukset vaihtelivat runsaasti kohdittain. 

Riittävän koulutuksen osalta heikoin tilanne oli mobiililaitteiden 

käytön, tietojen luokittelun sekä tiedostojen salaamisen 

suhteen. Näissä osa-alueissa erityisesti kuntasektorilla koulutus 

oli jäänyt vähäiseksi tai olemattomaksi. Kuntasektorilla oli toisaalta 

enemmän epävarmoja vastaajia.  

‒ Mobiililaitteiden käyttöä oli ohjeistettu enemmän 

valtionhallinnossa. Niiden vastaajien määrä, jotka kertoivat, 

etteivät tarvitse ohjeistusta ja koulutusta, oli kohdassa varsin 

korkea (8,0 %). Tämä voi johtua siitä, ettei mobiililaitteita käytetä 

tai siitä, että mobiililaitteiden käyttö on vastaajille tuttua vapaa-

ajalta. 
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TOP 3 –kehittämiskohdetta - mobiililaitteiden 

käyttöön saatu koulutus ja ohjeistus 
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1(1) 
 

 
 

Koulutus ja ohjeistus Kaikki % Valtio % Kunnat % 

Riittävästi  2494 18,0 % 1339 20,2 % 1155 16,0 % 

Jonkin verran  5283 38,1 % 2725 41,0 % 2557 35,4 % 

Ei ollenkaan  4338 31,3 % 1783 26,8 % 2555 35,4 % 

Ei osaa sanoa  639 4,6 % 260 3,9 % 379 5,2 % 

Ei tarvitse  1108 8,0 % 534 8,0 % 574 8,0 % 

Yhteensä 13862 100,0 % 6641 100,0 % 7220 100,0 % 

 Ehdottomasti tärkein kehittämiskohde! Sekä itse käytön ja hyödyntämisen 

että turvallisuuden näkökulmasta! 



TOP 3 –kehittämiskohdetta - tietojen luokitteluun 

saatu koulutus ja ohjeistus 
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Koulutus ja ohjeistus Kaikki % Valtio % Kunnat % 

Riittävästi  2507 18,1 % 1588 23,9 % 918 12,7 % 

Jonkin verran  5191 37,4 % 2969 44,7 % 2222 30,8 % 

Ei ollenkaan  3775 27,2 % 1272 19,2 % 2503 34,7 % 

Ei osaa sanoa  1841 13,3 % 608 9,2 % 1233 17,1 % 

Ei tarvitse  548 4,0 % 204 3,1 % 344 4,8 % 

Yhteensä 13862 100,0 % 6641 100,0 % 7220 100,0 % 

 
‒ Tiedostojen salaamiseen ei ollut saanut ollenkaan koulutusta 37,5 

% vastaajista, mikä oli korkein luku täysin vailla koulutusta olleita 

vastaajia. 5,3 % ilmoitti, ettei tarvitse ohjeita. 



TOP 3 –kehittämiskohdetta - tiedostojen 

salaamiseen saatu koulutus ja ohjeistus 
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Koulutus ja ohjeistus Kaikki % Valtio % Kunnat % 

Riittävästi  2574 18,6 % 1292 19,5 % 1282 17,8 % 

Jonkin verran  4527 32,7 % 2460 37,0 % 2066 28,6 % 

Ei ollenkaan  5195 37,5 % 2205 33,2 % 2990 41,4 % 

Ei osaa sanoa  835 6,0 % 313 4,7 % 522 7,2 % 

Ei tarvitse  731 5,3 % 371 5,6 % 360 5,0 % 

Yhteensä 13862 100,0 % 6641 100,0 % 7220 100,0 % 

 

Tiedostojen salaamiseen ei ollut saanut ollenkaan koulutusta 37,5 % 

vastaajista, mikä oli korkein luku täysin vailla koulutusta olleita 

vastaajia. 5,3 % ilmoitti, ettei tarvitse ohjeita. 

 



Johto ja esimiehet vs koko henkilöstö 
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Erikseen keskeinen uhka - salasanat 
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‒ Tietoturvapoikkeamat ja 

häiriötilanteet – noin 

kolmasosa ei tiedä, miten 

tulee toimia! 
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TOP 3 – parhaiten toteutuneet 

‒ Paras tilanne riittävän koulutuksen ja ohjeistuksen 

suhteen oli turvalliseen toimintaan organisaation 

toimitiloissa (44,4 %), sähköpostin käyttöön (43,7 %) ja 

henkilötietojen käsittelyyn (43,5 %) liittyen.  

‒ Sitä, miksi näihin osa-alueisiin liittyen oli saatu niin paljon 

enemmän ohjeistusta ja koulutusta kuin edellä mainittuihin 

tietoturvallisuuden osa-alueisiin tulisi pohtia. Kuinka 

saataisiin esimerkiksi mobiililaitteiden käytön ohjeistus ja 

koulutus sähköpostin käyttöön saadun koulutuksen ja 

ohjeistuksen tasolle? 
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TOP 3 – parhaiten toteutuneet - Turvalliseen toimintaan 

organisaation toimitiloissa saatu koulutus ja ohjeistus 
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Toimitilojen tietoturvallisuus on vähintään hyvällä tasolla, tosin 

sillä on hyvin pitkäaikaiset juuret 

 

1(1) 
 

 
 

Koulutus ja ohjeistus Kaikki % Valtio % Kunnat % 

Riittävästi  6149 44,4 % 3600 54,2 % 2548 35,3 % 

Jonkin verran  5784 41,7 % 2508 37,8 % 3276 45,4 % 

Ei ollenkaan  1380 10,0 % 370 5,6 % 1010 14,0 % 

Ei osaa sanoa  412 3,0 % 127 1,9 % 285 3,9 % 

Ei tarvitse  137 1,0 % 36 0,5 % 101 1,4 % 

Yhteensä 13862 100,0 % 6641 100,0 % 7220 100,0 % 

 



TOP 3 – parhaiten toteutuneet - sähköpostin 

käyttöön saatu koulutus ja ohjeistus 

Sähköpostin käyttöä oli samoin ohjeistettu ja koulutettu hyvin. 

Kuntasektorilla on valtionhallintoa enemmän kehittämistarpeita. 
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1(1) 
 

 
 

Koulutus ja ohjeistus Kaikki % Valtio % Kunnat % 

Riittävästi  6060 43,7 % 3239 48,8 % 2821 39,1 % 

Jonkin verran  6110 44,1 % 2796 42,1 % 3313 45,9 % 

Ei ollenkaan  1395 10,1 % 491 7,4 % 904 12,5 % 

Ei osaa sanoa  149 1,1 % 67 1,0 % 82 1,1 % 

Ei tarvitse  148 1,1 % 48 0,7 % 100 1,4 % 

Yhteensä 13862 100,0 % 6641 100,0 % 7220 100,0 % 

 



TOP 3 – parhaiten toteutuneet - henkilötietojen 

käsittelyyn saatu koulutus ja ohjeistus 
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Koulutus ja ohjeistus Kaikki % Valtio % Kunnat % 

Riittävästi  6031 43,5 % 2765 41,6 % 3266 45,2 % 

Jonkin verran  5412 39,0 % 2655 40,0 % 2756 38,2 % 

Ei ollenkaan  1582 11,4 % 742 11,2 % 840 11,6 % 

Ei osaa sanoa  277 2,0 % 128 1,9 % 149 2,1 % 

Ei tarvitse  560 4,0 % 351 5,3 % 209 2,9 % 

Yhteensä 13862 100,0 % 6641 100,0 % 7220 100,0 % 

 Henkilötietojen käsittelyyn oli saatu myös runsaasti koulutusta. 

Kuntasektorilla riittävästi koulutusta oli saatu valtionhallintoa useammin. 

Valtionhallinnossa oli myös enemmän vastaajia, jotka sanoivat, etteivät 

tarvitse koulutusta ja ohjeita 

  



Johtaminen 



Vain johtoryhmän vastaukset 

‒ Eri osa-alueiden tärkeyttä arvioitiin asteikolla 0-4. Vaihtoehdot olivat 

seuraavat:  

Tärkeys  Vaikeus  Toteutuminen 

‒ 4 erittäin tärkeää  erittäin vaikeaa erittäin hyvin 

‒ 3 tärkeää   melko vaikeaa  melko hyvin 

‒ 2 ei kovin tärkeää  melko helppoa  melko huonosti 

‒ 1 ei lainkaan tärkeää erittäin helppoa erittäin huonosti 

‒ 0 en osaa arvioida    en osaa arvioida en osaa arvioida 
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Erittäin tärkeää, keskivaikeaa, toteutuu kohtalaisesti   
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Palataan tähän tarkemmin 

iltapäivän paneelissa! 



Positiivisia havaintoja 

‒ Johtaminen 

‒ Tärkeintä että henkilöstö noudattaa ohjeita   

  3,82 2,61 2,82 

  

‒ Sitoutuminen tietoturvallisuuden toteuttamiseen johtoryhmän jäsenenä  

  3,76 2,22 3,18 

 

‒ Tiedonkulku organisaation sisällä toimii ja organisaation ylin johto saa 

turvallisuudesta tarpeeksi tietoa 

  3,73 2,45 2,86 
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Kehitettävää 

‒ Teemme tai teetämme tietoturva-auditointeja ja muita 

tarkastuksia säännöllisesti. 

  3,35 2,49 2,51 

 

‒ Johto käsittelee tietoturvatilannetta säännöllisesti. 

  3,31 2,31 2,53  

 

‒ Häiriötilanteiden hallintaa harjoitellaan riittävästi  

  3,30 2,70 2,07 

 - vähiten tärkeä – huonoiten myös toteutuva 
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Miten tästä eteenpäin? 



Miten edetään - raportti 

‒ Mediatiedote julkisuuteen 

‒ 13.12 VAHTI-päivässä – tänään - esittely 

‒ Toimenpideohjelma tuodaan v 2017 ensimmäiseen VAHTI-

johtoryhmään yhdessä organisaatiokyselyn tulosten kanssa 

‒ Päätös uudesta kyselystä ja sen valmistelu keväällä 
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Mitä pitää tehdä? 

‒ Koulutuksen säännöllisyys 

‒ Perehdytys kaikille ja ennen kaikkea kaikille uusille henkilöille 

‒ Tiedottamisen säännöllisyys  

‒ Muuttuvista uhkakuvista – intranet ja sitten esimerkiksi kuukausittainen 

tiedottaminen 

‒ Mietimme, voisimmeko miten tätä toteuttaa jatkossa 

keskitetymmin 

‒ Sama koskien tietoturva- ja tietosuojakoulutusta – palaan tähän 

iltapäivän esityksessäni 
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TOP 4 - pikavoitot 

‒ 1. Salasanojen hallinta 

‒ Ja salasanojen hallintaohjelma 

‒ 2. Mobiililaitteiden käyttökoulutus ja ohjeistus 

‒ 3. Tietoaineistojen luokittelu 

‒ 4. Tietoturvapoikkeamissa sekä yleensä häiriötilanteissa 

toimiminen 
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Kimmo Rousku 

VAHTI-pääsihteeri 

kimmo.rousku@vm.fi 

Puh. 02955 30140 

@kimmorousku 

Kutsuthan minut verkostoosi? 

 

http://www.vahtiohje.fi  

mailto:kimmo.rousku@vm.fi
http://www.vahtiohje.fi/


Miten VAHTI kehittää digitaalista turvallisuutta v 

2017-2018 



Esitykseni 

‒ Aluksi hieman pilkahdusta siitä, mitä on tulossa 

‒ Siis miksi ja mitä meidän pitää jatkossa turvata – mikä on tämä 

toimintaympäristömme merkittävä muutos? 

 

‒ Makupaloja ja ideoita siitä, mitä voisi olla nyt tulossa v 2017 

– 2018 ja ennen kaikkea teidän aktivointia ilmoittamaan 

meille, miten me voisimme paremmin tukea teidän työtänne? 
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Pilkahduksia tulevaisuudesta 

‒ 22.11 Seminaari ja raportti teknologian mahdollistamista asioista, 

joita emme ole vielä osanneet hyödyntää 

‒ http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-

digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari 

‒ Video esityksistä 

‒ Risto Linturi | Cristina Andersson | Sari Stenfors | Timur Kärki | Kimmo Rousku 

‒ Esiintyjien materiaalit 

‒ Raportti 

‒ Piirrosmuistiinpanot esityksistä 

 

VAHTI-päivä 13.12.2016 46 

http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari
http://vm.fi/tapahtumat/2016-11-22/pilkahduksia-tulevaisuuteen-digitalisaation-ja-robotisaation-mahdollisuudet-seminaari


Muistutus:  

Meidän täytyy pitää mielessä, että tämän kaiken 

digitalisaation, keinoälyn ja robotiikan 

mahdollistaja on - teknologian kehittyminen –
kehitysvauhti tulee entisestään nopeutumaan, 

miten me käännetään tämä eduksi ja miten 

mahdollistamme menestymisen eri tasoilla?  

 

                 #jotaintarttistehdä 
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Nykyinen 

kyvykkyytemme 

teknologian 

hyödyntämiseen 

 

Teknolgiset mahdollisuudet 

https://openclipart.org/detail/243821/swan-silhouette-3


Miten toteutamme tämän teknologian 

tehokkaamman hyödyntämisen? Mikä 

tämän raportin taustalla oleva malli on? 
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Raporttimme – olkaa hyvä! 

1. Johdanto 

2. MTK | ATK | ICT | digitalisaatio & robotisaatio – 

lyhyt historia ja pala tulevaisuutta 

3. Teknologiamurroksesta hallinnon toimenpiteiksi 

4. Kestävästi kehittyen kohti tulevaisuutta 

5. Lohkoketjuteknologian mahdollisuudet – Graalin 

malja vai Pandoran lipas? 

6. Toiminnan digitalisaatio – miten sudenkuopat 

vältetään? 

7. Digitaalinen turvallisuus kehityksen ja toiminnan 

mahdollistajana 
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Miksi ripottelemme tuhkaa päällemme? 

 

 

 

    #suomi_on_numero_1 
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”Jos meillä asiat sisältä päin 

näyttävät olevan välillä 

todella huonosti, kuinka  

huonosti ne ovat oikeasti  

muissa maissa?” ;-)  

http://www.tilastokeskus.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html?_ga=1.60654245.944906822.1481085344


Olemmeko tuudittautuneet liikaa turvallisuuden 

tunteeseen – ”Muumilaaksossa” kaikki hyvin? 

54 

Filippiinit 55 m Turkki 50 m Yahoo 500 m 
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http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001909043.html
http://www.iltasanomat.fi/digitoday/tietoturva/art-2000001907984.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/09/ttn201609231341.html
http://downdetector.com/status/level3/map/


Niin, eihän täällä Pohjolan perukoilla mitään 

tapahdu? 
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Niin, eihän täällä Pohjolan perukoilla mitään 

tapahdu? 
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Niin, onko tällaiset poikkeamat ohimenevä 

ilmiö, jotka a) laantuvat b) yleistyvät 

 

#ongelmat_yleistyvät_vaikutus_kasvaa 



Mitä kaikkea digitaalisen turvallisuuden 

toteuttamiselta edellytetään? 
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Kimmon #neljä suositusta 



#1. Saatavuus | eheys | luottamuksellisuus 

‒ Valtaosa, lähes kaikki meidän tuottama tieto on julkista! 
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Saatavuus 

Eheys 

Luottamuksellisuus 

Kimmo Rousku 

28081999-1234 
Tietosuoja 

Turvallisuuden minimitaso 

Tietoturvallisuuden minimitaso 



#2. Henkilöstö ja johto 

‒ 1. Henkilöstö on kuuluisa heikoin lenkki, kunnes 

henkilöstölle 

‒ on ohjeistettu, kuinka turvallisuudesta tulee huolehtia 

‒ on koulutettu tarvittavat toimintamallit 

‒ on tarjolla turvalliset palvelut 

‒ tiedotetaan säännöllisesti ajankohtaisista uhista ja hyvistä käytännöistä 

‒ Sekä 

‒ organisaation johto toimii esimerkkinä, mikä mahdollistaa myös 

turvallisuuskulttuurin ja -asenteen syntymisen 

‒ Miten? VAHTI-tietoturvabarometrin raportti nostaa esille 

selkeitä kehittämiskohteita vuodelle 2017 
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https://openclipart.org/detail/219973/alert-phishing


#3. Riskienhallinta kuntoon 

‒ Me olemme jokainen oman elämämme 

riskienhallintapäälliköitä! 

‒ Riskienhallinta mahdollistaa niiden ottamisen! 

‒ Miten tämä toteutetaan? 

‒ VAHTI julkaisee uuden, kevennetyn riskienhallintamallin ja ohjeen ensi 

vuoden alkupuolella – voidaan soveltaa kaikkialle – myös vapaa-aikaan 

ja sukulaisiin! 
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#4. Ei kukaan yksikseen - vaan kaikki yhdessä  

‒ 1980-luvulla tietoturvallisuus oli helppoa kun kaikki toiminta tapahtui 

sen yhden ainoan PC-tietokoneen ääressä. 

‒ Nyt ajasta ja paikasta riippumaton työnteko mahdollistaa lähes 

kaiken mahdollisen missä tahansa 

‒ Kun siirrymme työpaikan ulkopuolelle, miten voimme varmistaa 

riittävän turvallisuuden? 

‒ Tämän takia annettuja ohjeita pitää *kaikkien* noudattaa 

‒ Olemme usein liian sinisilmäisiä – jatkossa enemmän harkintaa 

‒ Miten? Aina kun edes epäilet jotakin, ota yhteys organisaatiosi 

vastuuhenkilöihin sekä organisaatio tietoturvapoikkeamissa 

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukseen 
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https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/ilmoituksetjamuutlomakkeet/tietoturvailmoituksetja-hakemukset/ilmoitustietoturvaloukkauksesta.html


Miten VAHTI voi auttaa? 



Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ VAHTI-tietoturvabarometri 

‒ Uuden kyselyn mahdollistaminen elo-lokakuu 2017 ja vuosittain siitä 

eteenpäin 

‒ Havaintojen perusteella korjaussarja 

‒ Valtorilla käynnissä hankinta verkkokoulutusympäristöstä – nyt kannattaisi 

rakentaa ja toteuttaa julkiselle hallinnolle yhtenäinen malli digitalisaation 

tueksi tarvittavan digitaalisen turvallisuuden toteuttaminen 

‒ ja siis tarvitaan yhä enemmän ajankohtaistiedotusta – ”Varo, karhu” – ei 

enää toimi, koska elämme keskellä vaarallista digitaalista viidakkoa 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ Lainsäädäntötyön tukeminen 

‒ Mikäli (tieto)turvallisuuden lainsäädäntöön tulee muutoksia, VAHTIn 

tehtävänä on huolehtia toimeenpanosta ja sen tuesta 

‒ Tämän takia esimerkiksi olemme liikkeellä proaktiivisesti VAHTI-100-

vaatimusten osalta 

‒ Samoin meidän tulee muutenkin varmistaa, että esimerkiksi EU-tietosuoja-

asetuksen vaatimustenmukaisuuden osalta tehtävä työ organisaatioissa on 

synkronissa muun vaatimustenmukaisuuden kanssa 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman päivitys 

‒ VM ja VAHTI ovat olleet aktiivisesti mukana päivitystyössä, samoin 

VAHTI vastaa omalta osaltaan sille kuuluvien osa-alueiden 

kehittämisestä  

‒ Esimerkiksi häiriötilanteiden hallinnan osalta jatkamme VIRT-toimintamallin 

kehittämistä ja laajentamista kuntatoimijoiden puolella 

‒ Mittaaminen ja mittaristo 

‒ Meillä on nyt v 2016 saatu toteutettua ensimmäistä kertaa laaja 

henkilöstön ja johdon näkemyksiä selvittävä VAHTI-tietoturvabarometri 

‒ Tämän rinnalle tulisi laatia paremmin organisaation toiminnan tukeen liittyvä 

digitaalista turvallisuutta havainnoiva mittaristo 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ Yhteishankkeet 

‒ Olemme julkaisseet tai julkaisemassa ohjeen kolmeen keskeiseen osa-

alueeseen 

‒ Riskienhallinta (2017) – toiminnan jatkuvuuden hallinta (VAHTI 

2/2016) – sekä tietoturvapoikkeamissa toimiminen (2017) 

‒ Nämä muodostavat yhtenäisen ketjutuksen eli organisaatiossa tulee olla 

toimiva riskienhallintamalli, jota käytetään organisaation kriittisten toimintojen 

jatkuvuuteen liittyvien uhkien arvioinnissa 

‒ Tässä yhteydessä tulee toiminnan häiriöiden vaikutus ja toiminnan tärkeys 

arvioida ja priorisoida esimerkiksi BIA-vaikutusarviotyökalulla 

‒ Sekä varmistaa samalla, että organisaatiossa on kyvykkyys toimia erilaisissa 

(tietoturvapoikkeamissa) 

‒ Mielestämme tästä voisi saada hyvän aihion julkisen hallinnon 

ensimmäistä VAHTI-yhteishanketta varten? 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ Yhteishankkeet - tietosuojatyön tukeminen 

‒ Enemmän osana JUHTAn alaisen tietoturva, tietosuoja ja varautumisen 

ryhmän toimintaa – olemme miettimässä myös täällä yhteishankkeen 

toteuttamista: 

‒ Laaja henkilöstökoulutuskokonaisuus – koko henkilöstö ja erikseen 

henkilötietoja käsittelevät 

‒ Tällä huolehdittaisiin tarvittavan koulutuksen toteuttamisesta kattavasti 

‒ Yhteishanketta toiminnan kehittämiseksi tietosuojan minimitason 

saavuttamiseksi – osoitusvelvollisuuden (”accountability”) todentamisen 

mahdollistamiseksi 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ Yksittäisiä osa-alueita 

‒ KYHA-harjoitukset jatkuvat v 2017, järjestelyvastuu siirtyy takaisin 

puolustusvoimille – sen sijaan tulemme miettimään, miten saisimme 

varmistettua ylimmän johdon harjoittelun kehittämisen 

‒ Tarvittaisiin varmaan HäöS –tyyppinen ratkaisumalli? 

‒ Tarvitaanko julkiseen hallintoon Bug Bounty-ohjelma? Kokemukset 

noista ovat olleet erittäin hyviä 

‒ Vaikka tietosuoja-asetus tuo 72h ilmoitusvelvollisuuden henkilötietojen 

tietoturvaloukkauksista, saadaanko me sillä sekä NIST-direktiivin 

täytäntöönpanolla varmistettua riittävä kynnys erilaisista turvallisuuteen 

liittyvistä poikkeamista ilmoittamiseen? 

‒ Jatkossa tilannekuvan saaminen | reagointikyvyn kehittäminen ovat erittäin 

tärkeä osa-alue uusien uhkien nopeamman kehittymisen johdosta 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ Tietoturva-arviointien kehittäminen 

‒ Kuten Aku toi aamulla esille, meidän pitää jatkossa saa kokonaiskuva – 

kokonaisukuvia useammalta eri turvallisuuden osa-alueelta 

‒ Yksi keskeinen liittyy tietoturvallisuuden arviointeihin 

‒ Laitamme tästä alkuvuodesta tarkempaa ohjetta ja toimintamallia, kuinka 

tältä osin tulee toimia – tämä parantaa nyt myös jälkikäteen tehtyjen 

arviointien kustannustehokkuutta, kun paremmin saamme tietoon, mitä tältä 

osin on tehty! 

‒ Luottamus & luottamusverkoston rakentaminen! 
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Toimintasuunnitelma v 2017-2019 

‒ VAHTI-tiedottaminen 

‒ Osana uutta johtioryhmää aktivoimme tiedottamisen 

‒ tietoturva@organisaatio.fi –malli pitää saada jalkautettua 

‒ Tuotamme vähintään neljä kerta vuodessa – sopivan VAHTI-

johtoryhmän kokouksen jälkeen tarkempaa tietoa VAHTIn toiminnan 

etenemisestä 
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mailto:tietoturva@organisaatio.fi


Mikä sinun ehdotus on? 

‒ vahti@vm.fi tai kimmo.rousku@vm.fi 
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