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Kyberturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano-ohjelma
Julkisen hallinnon digiturvallisuuden teemakuukausi
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Turvallisuuskomitea – tehtävät ja kokoonpano

1. Avustaa kokonaisturvallisuuden hallintaan tähtäävässä varautumises-
sa ja varautumisen yhteensovittamisessa.

2. Seuraa ja arvioi Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ympäris-
tön ja yhteiskunnan muutosten vaikutuksia kokonaisturvallisuuden 
järjestelyihin.

3. Seuraa hallinnon eri alojen ja tasojen toimia kokonaisturvallisuuteen 
liittyvien varautumisjärjestelyjen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

4. Sovittaa tarvittaessa yhteen laajoja ja tärkeitä varautumista koskevia 
asiakokonaisuuksia, kuten valtakunnallisen varautumisen yhteensovit-
taminen sekä yhteistyömuotojen, toimintamallien, tutkimuksen ja 
harjoitustoiminnan kehittäminen.
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Tilapäiset asiantuntijat
• Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja 
• SPR:n puheenjohtaja KUVA 3
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laaja turvallisuuskäsitys
kaikki sellaiset 
turvallisuuskysymykset, jotka voivat 
aiheuttaa merkittävää haittaa tai 
vaaraa Suomelle,
ja sen väestölle

kokonaisturvallisuus
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaaminen viranomaisten, elinkeinoelämän 
sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana 
(VNS12, s.90)

Valtion 
johtaminen

Henkinen 
kriisinkestävyys

Väestön 
toimeentuloturva 
ja toimintakyky

Talouden ja 
infrastruktuurin 

toimivuus

Sisäinen 
turvallisuus

Suomen 
puolustuskyky

Kansainvälinen 
toiminta

kokonaismaanpuolustus
sotilaalliset ja siviilialojen toimet, 
joilla turvataan valtion itsenäisyys 
sekä kansalaisten 
elinmahdollisuudet ja turvallisuus 
ulkoista, muiden valtioiden 
aiheuttamaa tai muuta uhkaa 
vastaan

Kokonaismaanpuolustuksesta 
kokonaisturvallisuuteen 

Yhteensovittaminen – yhteiset toiminnot

toimintaympäristön seuranta ja analysointi, strateginen suunnittelu, 
turvallisuuden tutkimus, yhteistoiminnan konseptien harjoittelu ja 

kehittäminen sekä kriisijohtaminen

8.10.2018 3

https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/YTS_2017_suomi.pdf
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Suomi – digitalisaation kärkimaita

4

Arvioita:

 EU The Digital Economy and Society 
Index (2017), Finland 2

 UN eGoverment Index (2016), Finland 5

 World Economic Forum (WEF) (2015), 
Finland 2

 The Fletcher School (2013), Finland 7 

Position Country

1 Singapore

2 Sweden

3 United Kingdom

4 Finland

5 Australia

6 Netherlands

7 South Korea

8 USA

9 Canada

10 Denmark

11 Norway

12 Japan

13 Switzerland

14 New Zealand

15 France

16 Germany

17 Estonia

Olemme jo varsin kehittynyt
digitaalinen yhteiskunta
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Kriittinen infrastruktuuri yritysten hallussa
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Vaikuttaminen koko

yhteiskuntaan mahdollista



www.turvallisuuskomitea.fi

Sanastoa

• http://www.tsk.fi/tiedo
stot/pdf/Kyberturvallis
uuden_sanasto.pdf
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http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Kyberturvallisuuden_sanasto.pdf
http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Kyberturvallisuuden_sanasto.pdf
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Kyberturvallisuusstrategian eteneminen

Strategia ja sen toimeenpano 
ovat jatkuva prosessi

24.1.2013 11.3.2014 

Kyberstrategia +
taustamuistio

• Visio 
• Strategiset

linjaukset

Toimeenpano-
ohjelma

• 74 toimenpidettä

20.4.2017 -

Uusi toimeenpano-
ohjelma

• 22 toimenpidettä

2020 -

Uusi kyberstrategia
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Kyberturvallisuudella tarkoitetaan tavoitetilaa, jossa 
kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa sen toiminta 

turvataan. 
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Kymmenen strategista linjausta
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1. Yhteistoiminta-
malli

2. Tilanne-
tietoisuus,

kyberturvallisuus-
keskus

3. Yhteiskunnan
elintärkeiden
toimintojen

turvaaminen ja 
jatkuvuudenhallinta

4. Kyber-
rikollisuuden

torjunta

5. Kyberpuolustus
osana kansallista
puolustuskykyä

6. Aktiivinen
kansainvälinen
yhteistoiiminta

7. Osaaminen ja 
yhteinen

ymmärrys

8. Ajantasainen
lainsäädäntö

9. Kyber-
turvallisuust-

ehtävät ja palvelu-
mallit

10. Toimeenpano ja 
seuranta
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Uusi toimeenpano-ohjelma
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1. Johtamisella varmistetaan kyberturvallisuuden 

vision saavuttaminen

3. Kansalaisten, elinkeinoelämän ja hallinnon 

kyberosaaminen edistää digitalisaation kehitystä

2. Yhteiskunnan digitalisoidut elintärkeät toiminnot 

ovat turvatut
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Toimeenpano-ohjelma

• kokoaa yhteen yhteiskunnallisesti merkittävät ja laaja-alaiset 
kyberturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet

• jäsentää ja vastuuttaa toimenpiteet tarkoituksenmukaisiksi 
kokonaisuuksiksi

• mahdollistaa toimenpiteiden seurannan ja mittaamisen ja sen 
myötä Suomen kyberturvallisuuden tilan arvioinnin

• yhdessä kyberstrategian kanssa muodostaa digitalisaation 
turvallisuuden, varautumisen ja valmiuden elementin
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Toimeenpano-ohjelman merkitys
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 22 toimenpidettä

 Vuosittainen arviointi ja raportointi

 Toimenpiteitä voidaan matkan varrella muokata

 Keskeisiä toimenpiteitä: 

• johtamisen ja yhteistyön mallien arvioiminen

• kyberturvallisuusfoorumi

• seurantamittariston laatiminen

• kyberkysymykset kv. foorumeilla

• julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden 
turvaaminen

• osaamisen kehittämisen vahvistaminen

• tiedustelulainsäädäntö
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Uusi toimeenpano-ohjelma
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Toimeenpano

Strategia ja sen toimeenpano 
ovat jatkuva prosessi

Kyberturvallisuus-
foorumi

TK jäsenet + yritysten
toimitusjohtajat + 

tutkijat
1 x vuosi

Asiantuntijatason
seminaarit
2 x vuosi

Seurantamittaristo
vuosittain

Harjoitustoiminta:
Järjestetyt

harjoitukset: 
Hallitus, TK, VP;
KYHA, TIETO18
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Strategia ja sen toimeenpano 
ovat jatkuva prosessi

Viron
kyberindeksi

VAHTI-
kysely

Edistymisen mittaaminen

Toimeenpano-
ohjelman seuranta

Kyberturvallisuuden
tila
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Mitä on saavutettu 2013 jälkeen?
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o 2 toimeenpano-ohjelmaa 2014 ja 2017

o Kyberturvallisuuskeskuksen perustaminen 2014

o KRP:n kyberrikollisuuden torjuntakeskus 2015

o Yritysklusteri (FISC)

o Tiedustelulainsäädäntöhankkeiden käynnistys

o HVK:n Kyber 2020 –ohjelma

o MPK:n kyberturvallisuuskurssit

o VAHTI-toiminnan uudistus ja kehittyminen

o VIRT-toimintamalli

o 2017 toimeenpano-ohjelman myötä

• Ylimmän johdon kyberturvallisuusfoorumi

• Asiantuntijatason kyberverstaat

o VALHA-, TIETO- ja KYHA -harjoitukset

o Useita selvityksiä:

• 2016 Kyberosaaminen Suomessa (TEAS)

• 2017 Suomen kyberturvallisuuden nykytila (TEAS)

• 2017 Tarkastuskertomus kybersuojauksen järjestämisestä Suomessa

• 2018 Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa (TEAS)
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• Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen

• Kyberosaamisen kasvattaminen

• Kyberomavaraisuus

• Muuta huomioitavaa:
• Elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen 

mahdollistaen Suomalaisen kyberliiketoiminnan kehittymisen

• Miten suomalaista kybertuvallisuusosaamisesta 
saataisiin vientimenestys

• YTS ja kokonaisturvallisuuden malli ovat meidän keskeisiä 
menestystekijöitä, joita tullaan myös tässä nostamaan osin 
esille

• Erityisesti uuden strategian visuaaliseen ulkoasuun ja 
viestintään tullaan kiinnittämään erityistä huomiota

• Aikataulu
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Uuden kyberstrategian suuntaviivat
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Turvallisuuskomitea

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL 31, 00131 HELSINKI

Puhelin: +358 295 16001

tk@turvallisuuskomitea.fi

www.turvallisuuskomitea.fi
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Kiitos!

mailto:tk@turvallisuuskomitea.fi

