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Yleistä

‒ Tilaisuuden verkkolähetystä voi 

seurata nyt ja myöhemmin tallenteena

‒ http://www.mediaserver.fi/live/kesavahti

‒ Tätä kautta voi esittää myös kysymyksiä ja 

palautetta

‒ Twitterissä voi käyttää tunnistetta 

#VAHTI, VRKn puolella olemme 

ottaneet käyttöön #digiturva
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http://www.mediaserver.fi/live/kesavahti


Materiaalit http://vm.fi/vahti-materiaalit-ja-tilaisuudet
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http://vm.fi/vahti-materiaalit-ja-tilaisuudet
http://vm.fi/vahti-materiaalit-ja-tilaisuudet


9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö 

Aku Hilve, valtiovarainministeriö 



VAHTIn toiminta 2017-2018 sekä vuonna 

2019 – tilannekatsaus 

Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus



VN-asetuksessa 16.11.2017 sekä siihen liittyvään taustamuistiossa 3.11.2017 
kuvataan Väestörekisterikeskukselle annettuja digitaalisen turvallisuuden tehtäviä:

‒ Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tuottaa valtiovarainministeriölle ja muille 
julkisen hallinnon viranomaisille julkisen hallinnon tietohallinnon 
asiantuntijatehtäviä ja palveluita. (2§ ” Julkisen hallinnon tietohallinnon 
asiantuntijatehtävät ja palvelut”)

‒ Väestörekisterikeskus:

‒ 1) valmistelee ja kehittää julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta 
ja sähköistä asiointia koskevia menetelmiä, arkkitehtuurikuvauksia, suosituksia ja 
ohjeita;

‒ 2) tarjoaa julkisen hallinnon tietohallintoa, tiedonhallintaa, tietoturvallisuutta ja sähköistä 
asiointia koskevia asiantuntijapalveluja;

‒ 3) kokoaa yleistä tilannekuvaa julkisen hallinnon tietohallinnosta, tiedon hallinnasta, 
tietoturvallisuudesta ja sähköisestä asioinnista;

‒ 4) tuottaa ja kehittää 1–3 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin liittyviä välineitä ja 
kehitysympäristöjä.

VRK:n digitaalisen turvallisuuden tehtäviä



1) Tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluihin sisältyy julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden johtoryhmän (Vahti) käytännön toiminnasta vastaaminen sekä julkisen 
hallinnon tietoturvallisuutta koskevan lainsäädännön sekä ministeriön ohjauksen 
toimeenpanoa koko julkisessa hallinnossa.

2) Tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluja on tarkoitus osaltaan kehittää Valtion tietoja 
viestintätekniikkakeskus Valtorilta siirtyvistä tehtävistä saatujen kokemusten perusteella. Palvelussa 
on tarkoitus hyödyntää myös Hanselin kilpailuttamia asiantuntijapalveluja.

3) Tarkoitus on, että Väestörekisterikeskus osallistuisi kansainväliseen yhteistyöhön muun 
muassa Euroopan Unionin julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden alueilla. Tätä kautta 
Väestörekisterikeskuksen palveluun sisältyisi myös parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen ja 
jakamista osana palvelutuotantoaan ja myös vastavuoroisesti kokemusten jakamista muille maille 
ja kansainväliselle yhteisölle.

4) Väestörekisterikeskus vastaisi Valtiovarainministeriöltä siirtyvänä tehtävänä Viestintäviraston 
GovCERT-palveluiden palvelusopimuksesta ja näiden palveluiden kehittäminen yhteistyöstä 
Viestintäviraston kanssa. Esimerkiksi tästä on valtionhallinnon laajavaikutteisten tieto- ja 
kyberturvallisuushäiriötilanteiden hallintamallin (ns. VIRT-toiminnan) kehittäminen ja sen 
toiminnasta vastaaminen sekä julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuteen sekä toiminnan 
jatkuvuuteen liittyvien harjoitusten koordinointi.

5) Julkisen hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvänä tehtävänä Väestörekisterikeskus tuottaisi julkisen 
hallinnon kyberturvallisuuteen liittyvää kokonaiskuvaa, seuraisi ja arvioisi tietoturvallisuuden 
yleistä tasoa ja kyvykkyyttä julkisessa hallinnossa tuottamalla muun muassa Vahti-toimintaan 
liittyviä selvityksiä ja kyselyjä.

Valtioneuvoston asetus Väestörekisterikeskuksen eräistä tehtävistä 5 digiturvallisuuden keskeistä tehtävää:

https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/34261

https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/34261


‒ 1) Lainsäädäntö ja muu regulaatio

‒ Esimerkkinä #GDPR ja tiedonhallintalaki

‒ 2) Kehittämisohjelmat

‒ Esimerkkinä valmistelussa oleva JUDO, Kyberturvallisuusstrategian 

toimenpideohjelma

‒ 3) Kriisiytyminen

‒ Ei toivottava tapa

Miten #digiturva kehittyy?

Johtaminen



‒ 1) VAHTIn toiminnan toteuttaminen toimintasuunnitelman 

mukaisesti

‒ Johtoryhmän, asiantuntijajaoston, hankkeiden ja tilaisuuksien osalta

‒ 2) Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman 

ja siihen liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen

‒ JUDO lähtee nyt syyskuussa lausunnoille, julkaistaan ja toimenpideohjelma 

käynnistyy loppuvuodesta

‒ 3) Tiedonhallintalain toimeenpanon ja siihen liittyvien hankkeiden 

suunnittelu – osa JUDOn avulla toteutettavia toimenpiteitä

‒ Käytännössä useita hankkeita alkaen tästä vuodesta aina vuoden 2021 loppuun

Vuoden 2018 keskeiset tehtävämme



‒ 4) JUHTA/VAHTI tietoturva- ja tietosuojayhteishankkeiden vieminen 

sovitusti loppuun

‒ Esimerkiksi työpajassa 24.8 paikalla noin 60 osallistujaa sekä verkon kautta 1024 eri 

seuraajaa 

‒ Arjentietosuoja.fi –videoilla yhteensä 

‒ Arjentietosuoja – tietosuojaa meille kaikille 189 t katselukertaa

‒ Johdon ja esimiesten koulutusvideo 13,2 t katselukertaa

‒ Tietosuojaa henkilötietoja käsitteleville 26,5 t katselukertaa

228,7 t katselukertaa ~ 0,5 miljoonaa katselijaa



VRK:n tuottamat digitaalisen turvallisuuden 

asiantuntijapalvelut

https://vrk.fi/tietoturva-asiantuntijapalvelut


‒ Neljä alihankkijaa, joilla >60 alihankkijaa ja >350 

turvallisuusselvitettyä / -selvitettävää asiantuntijaa eri puolilla 

Suomea

‒ Tällä hetkellä palvelu on käytettävissä valtionhallinnon asiakkaille, 

parhaillaan käynnissä selvitys palvelun tuottamisesta koko julkiseen 

hallintoon, ennen kaikkea kunnille

‒ Ohjeet palvelun käyttöönottamiseksi:

‒ https://vrk.fi/tietoturva-asiantuntijapalvelut

VRK:n tuottamat digitaalisen turvallisuuden 

asiantuntijapalvelut

https://vrk.fi/tietoturva-asiantuntijapalvelut


Kokonaiskuva



Vuoden 2017 toimintakertomus
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160872/16_VAHTIn_toimintakertomus_2017_kansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160872
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160872


VAHTI-barometri 2017
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Käytännössä hyvin 

turvalliseksi vastanneiden 

osuus on pudonnut 

merkittävästi. Tämän 

voi arvioida johtuneen siitä, 

että vuoden 2017 aikana tieto-

ja kyberturvallisuuteen liittyvä 

uutisointi ja julkisuuteen 

nousseet tieto- ja 

kyberturvallisuuspoikkeamat 

ovat vaikuttaneet 

henkilöstön turvallisuuden 

tunteeseen



Vuoden 2018-2019 toimintasuunnitelma
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160818/VM 12_2018 VAHTI toimintasuunnitelma FINAALI.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Muut ohjeet ja tukimateriaalit

Määräysvaltamuutoksiin varautuminen turvallisuuskriittisissä 

tieto- ja viestintäjärjestelmien sekä -ratkaisujen hankinnoissa.

Tukimateriaali - VAHTI 2/2014 – tietoturvallisuuden arviointiohje

VAHTI-kesäseminaari 31.8.2018 21



VAHTI-kesäseminaari 31.8.2018 22

http://vm.fi/documents/10623/7190948/Riskienhallintaesite_johda_my%C3%B6s_riskej%C3%A4.pdf/610b8226-f765-4ef1-923d-d42cc46496af/Riskienhallintaesite_johda_my%C3%B6s_riskej%C3%A4.pdf.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75412
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80013


Hyödynnäthän digiturvan ajankohtaiskatsauksia?
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https://vm.fi/digiturva


Hyödynnäthän digiturvan ajankohtaiskatsauksia?
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Hyödynnäthän digiturvan ajankohtaiskatsauksia?
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JHDTTK tulossa – varaa 8-9.10
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https://vm.fi/digitaalisen-turvallisuuden-teemakuukausi


Miten Suomi sijoittuu kansainvälisesti 

eri vertailuissa?



Miten meidän digi ja turvallisuus on kehittynyt?
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‒ #hyvää kannattaa parantaa

‒ Se, että Suomi sijoittuu korkealle esimerkiksi kyberturvallisuudessa, 

ei takaa sitä, ettei meidän palveluissa tai toiminnassa tapahdu 

erilaisia tieto- tai kyberturvallisuuspoikkeamia. Ottamalla laajasti 

uutta teknologiaa käyttöön, altistamme samalla itsemme 

ensimmäisinä digitaaliseen toimintaympäristöön kohdistuville uhkille. 

Toisaalta, meillä jos kenellä on myös edellytykset niistä 

selviytymiseen, mutta kehitetään edelleen tietojen jakamista ja omaa 

osaamista - #yhdessä.

‒ ”Titanic-malli” ei toimi digiturvallisuuden kehittämisessä > meidän 

pitää nähdä paremmin pinnan alle > havainnointikyvyn kehittäminen
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Suomi #1 #paras

‒ Miten me pärjämme, jos 

keskitymme oman sisäisen 

arvostelumme ja kritisoinnin 

sijaan kuuntelemaan ja 

katselemaan maamme 

ulkopuolelta tehtyjä 

arviointeja?

‒ Tilastokeskuksen Suomi 

maailman kärjessä-sivusto 

on tästä loistava esimerkki
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https://www.stat.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html


Entä tulevaisuus – miltä vuosi 2019 

näyttää?



Vuosi 2019

‒ Tulossa todella vauhdikas ja merkityksellinen vuosi, joka voidaan kiteyttää 

kahteen keskeiseen asiaan:

‒ Tiedonhallintalain toimeenpano 

‒ Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman 

toimeenpano

 Molemmat tulevat toimimaan keskeisinä digiturvaa kehittävinä 

kokonaisuuksina, joilla saavutetaan selkeä, mitattavissa oleva vaikutus 

meidän turvallisuuteen

Palaamme näihin 14.12.2018 21. VAHTI-päivässä
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Hmmm – mitä tuossa mun esityksen 

aikana oikein tapahtuikaan?


