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OSA 1:  ALKUSANAT / JOHDANTO 

Huoltovarmuuskeskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan 
sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Ohjelma rahoittaa digitaalista turvallisuutta kehittäviä projekteja arviolta 
130 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä. Ohjelma on osa Huoltovarmuuskeskuksen strategis-
ten tavoitteiden ja Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteutusta. 

Kyberturvallisuus on erityisasemassa koko yhteiskunnan krii-
sinsietokyvyn kannalta, sillä digitalisaatio lävistää kaikki yh-
teiskunnan osa-alueet ja talouden sektorit. Samaan aikaan se 
tekee meidät yhä riippuvaisemmaksi globaaleista digitaalisis-
ta ekosysteemeistä ja kansainvälisistä järjestelmätoimittajista. 
Riskien tunnistaminen ja ennakointi on yhä vaikeampaa, ja 
häiriöt laajenevat nopeasti ja vaikuttavat muihinkin kuin vain 
hyökkäyksen kohteeseen. Kybervaikuttaminen ja -hyökkäykset 
ovat myös osa globaalia politiikkaa, ja digitalisaation väärin-
käytön keinot muuntuvat nopeasti. Lisäksi tiedon luotettavuu-
den ja eheyden turvaaminen korostuu kybervaikuttamisen 
lisääntyessä. Varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on 
siirryttävä yksittäisistä järjestelmistä kokonaisten toimintoket-
jujen ja prosessien suojaamiseen, ja siihen tarvitaan yhteis-
työtä.

Ohjelman painopisteitä ovat kyberhäiriöihin varautuminen, 
toimintakyky häiriöiden sattuessa, yhteistyö yhteiskunnan ja 
yritysmaailman eri toimijoiden välillä sekä tulevaisuuden il-
miöiden ennakointi. Painopisteitä esitellään myöhemmin täs-
sä dokumentissa tarkemmin.

Ohjelman painopistealueet, tavoitteet ja ensimmäiset projek-
tit on määritetty tiiviissä yhteistyössä eri alojen yritysten edus-
tajien ja asiantuntijoiden kanssa. Taustalla on vuosina 2017–
2020 toteutettu KYBER2020-ohjelma ja sen opit sekä Huolto-

varmuuskeskuksen tulevaisuusskenaariot, jotka kiinnittävät 
huomiota digitaalisen toimintaympäristön muutosten vaiku-
tuksiin yhteiskunnassa. Skenaarioista käyvät hyvin ilmi yritys-
ten ja muiden sidosryhmien tarpeet turvata digitaalista huol-
tovarmuutta muutoksen keskellä. Keskeistä on elintärkeiden 
toimintojen kyberturvallisuus sekä ratkaisut arjen kybertur-
vallisuuden ennakointiin. Ohjelmasuunnitelma on laadittu 
Huoltovarmuuskeskuksen ja Kyberturvallisuuskeskuksen yh-
teistyönä. 

Ohjelma pyrkii sekä löytämään ratkaisuja että kannustamaan 
niiden käyttöön. Toteutettavien projektien kautta yrityksiä au-
tetaan luomaan kestäviä yhteistyörakenteita ja toimintatapo-
ja sekä kansallisesti elinkelpoista liiketoimintaa ja verkostoja, 
joissa yritykset ja viranomaiset toimivat yhdessä. Ohjelman 
alle kuuluvien projektien tarkoituksena on tuottaa pitkäaikais-
ta huoltovarmuudellista hyötyä tukemalla alulle markkinaeh-
toista toimintaa, joka tukee huoltovarmuuden toteutumista. 

Tavoitteena on, että ohjelman kautta myönnetty rahoitus kan-
nustaa myös muita tahoja investoimaan kyberturvallisuuteen, 
mikä entisestään laajentaa panostuksen yhteiskunnallisia vai-
kutuksia. Ohjelman onnistuminen edellyttää, että yritykset ja 
muut yhteistyökumppanit sitoutuvat ohjelman tavoitteiden 
toteuttamiseen ja jalkauttamiseen. Yhdessä rakennetaan 
kyberiskun kestävää yhteiskuntaa.
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Yritykset tietävät mihin  
varautua ja miten, sietävät 

kyberiskuja ja palautuvat niistä 
toimintakuntoon  

nopeasti. 

Yrityksillä ja viranomaisilla  
on tahto, yhteistyöverkostot  

ja yhteiset toimintamallit  
kriittisten toimintojen  

suojaamiseksi. 

Kansainvälinen yhteistyö  
täydentää kansallista osaamista  
ja kykyä havainnoida ja torjua 

huoltovarmuuden kannalta 
kriittisiä uhkia.

OSA 2:  OHJELMAN VISIO

Ohjelman visio on “Yhteiskuntamme kriittiset toiminnot kestävät kyberhäiriöt”. Visio tiivistää, mitä Digitaa-
linen turvallisuus 2030 -ohjelmaan sisällytettävillä projekteilla halutaan saada pitkäjänteisesti aikaan. Vision 
kulmakivet täsmentävät vision onnistuneen toteutumisen perusedellytykset.

Vision kulmakivet

Yhteiskuntamme kriittiset toiminnot  
kestävät kyberhäiriöt

Vision onnistumisessa on kolme keskeistä kulmakiveä 
1)  yritykset, joilla on kyky kestää kyberiskuja
2)  kansalliset verkostot, jotka vahvistavat yritysten ja yhteiskunnan häiriönsietokykyä
3)  kansainväliset verkostot, jotka vahvistavat kansallista kyvykkyyttä 
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OSA 3:  TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS

Ohjelmalla vastataan jatkuvaan toimintaympäristön muutokseen, joka näkyy muun muassa Huoltovarmuus-
keskuksen laatimissa vuoteen 2030 ulottuvissa tulevaisuuden skenaarioissa. Yhteiskunnan digitaalinen ver-
kottuminen, vahvat globaalit järjestelmäekosysteemit, kyberhyökkäykset ja kehittyvä teknologia vaikuttavat 
yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin, yritysten varautumiseen ja suojautumiseen.  

Digitaalisesti verkottuneessa yhteiskunnassa kriittiset toimin-
not rakentuvat automatisaation, koneoppimisen ja kehittyvän 
tekoälyn varaan. Toimintoja tukevien järjestelmien kehittämi-
sessä ja tuotantovaiheen varautumisessa sekä jatkuvuuden-
hallinnassa keskitytään usein teknisiin suojauksiin, jolloin toi-
minnon kokonaisuus jää hahmottumatta ja paikoin suojauk-
sitta.  Varautumiskäytäntöjen ja jatkuvuudenhallinnan kapeas-
ta järjestelmäkeskeisyydestä olisikin siirryttävä kokonaisten 
toimintoketjujen ja prosessien suojaamiseen. 

Olemme yhä riippuvaisempia globaaleista digitaalisista eko-
systeemeistä ja kansainvälisistä järjestelmätoimittajista. Geo-
poliittiset teknologiablokit ja kauppapolitiikan häiriöt tarkoit-
tavat, että kansallisten toimijoiden on kehitettävä kansainvä-
lisiä kumppaniverkkoja aktiivisesti.

Kybervaikuttaminen ja -hyökkäykset ovat osa globaalia poli-
tiikkaa ja digitalisaation väärinkäytön keinot muuntuvat no-
peasti. Kompleksisessa infrastruktuurissa riskien tunnista-
minen ja ennakointi heikkenevät, häiriöt laajenevat nopeam-
min ja ne vaikuttavat muihinkin kuin vain hyökkäyksen koh-
teeseen. Kyberhyökkäykset heikentävät yhteiskunnan luot-
tamusta digitaalisiin palveluihin. Tiedon luotettavuuden ja 
eheyden turvaaminen korostuu kybervaikuttamisen lisään-
tyessä.

Kehittyvä teknologia vaatii yrityksiltä, viranomaisilta ja lain-
säätäjiltä ketteriä ja joustavia ajattelumalleja. Elinkeinoelämä 
reagoi liiketoimintalähtöisesti teknologian luomiin kehitys-
mahdollisuuksiin. Lainsäädännöllä turvataan toimintoja, joi-
den varaan yhteiskunta on rakentanut riippuvuuksia. 
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OSA 4:  OHJELMAN STRATEGISET  
  PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

VARAUTUMINEN 
Kriittisen digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen 

riippuvuudet ymmärretään niiden toiminnan 
turvaamiseksi

Toimintaympäristön muutos, ohjelman visio ja yritysten tarpeet muodostavat lähtökohdat ohjelman strate-
gisille painopisteille. Painopisteiden kautta määrittyvät keskeiset tavoitteet, joihin ohjelmassa toteutettavilla 
projekteilla pyritään.

Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelma rakentuu neljän kes-
keisen painopisteen ympärille: 

1) varautuminen, 2) toimintakyky, 3) yhteistyöverkostot ja  
4) tulevaisuus. Painopisteille on määritelty aihealueet, tavoit-
teet ja tahtotila vuoteen 2026 asti. Projektikokonaisuudet on 
alustavasti suunniteltu vuosille 2021–2022. Ohjelman projek-
tit tarkennetaan suunnitelman perusteella vuosittain. Osa täs-
sä asiakirjassa kuvatuista projekteista on vasta suunnitteilla ja 
voivat merkittävästi muuttua toteutukseltaan. Projektiaiheita 
päivitetään tarpeen mukaan edistämään ohjelman tavoitteita 
jo saadut tuotokset huomioiden. 

Tavoitteenasettelussa korostuu toimintojen suojaaminen ja häi-
riöiden sietäminen. Nämä saavutetaan esimerkiksi ennakoimal-
la uhkia, muodostamalla kokonaisvaltaista tilannekuvaa, ym-
märtämällä riippuvuusketjuja ja kansainvälisellä yhteistyöllä. 

Varautuminen

Varautumisen tärkeimmät tavoitteet ovat kriittisen digitaali-
sen infrastruktuurin ja palvelujen riippuvuuksien ymmärtämi-
nen ja turvaaminen sekä yhteistoimintamallien harjoittelu. 
Myös yritysten varautuminen sekä kyber- ja digiosaamisen 
kasvattaminen kuuluvat tähän painopisteeseen.

Infrastruktuurin, teknisen ympäristön ja eri toimijoiden ver-
kottuessa huoltovarmuusorganisaation on syvennettävä ym-
märrystään digitaalisen infran ja palveluiden riippuvuussuh-
teista ja mahdollisista riskikeskittymistä. Kriittiset digitaaliset 
palvelut, kuten pilvipalvelut tai tunnistuspalvelut, on kyettävä 
turvaamaan eli pitämään käytettävissä, palauttamaan tai kor-
vaamaan vastaavilla palveluilla nopeasti. 

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää esi-
merkiksi kansallisten ja kansainvälisten riippuvuussuhteistei-
den (muun muassa tietoliikenneyhteyksien ja pilvipalveluiden) 
sekä uusien teknologioiden turvallisuuden selvittämistä. Li-
säksi kehitetään digitaalisten palveluiden ja viestintäverkkojen 
toimintavarmuutta ja korvattavuutta.

Keskeinen osa varautumista on aktiivinen viranomaisten ja 
yritysten välinen yhteistyö. Yhdessä kehitetyt toimintamallit 
toimivat kansallisen harjoittelun perustana. Harjoitustoimin-
taa kehitetään ja lisätään niin alueellisesti, kansallisesti kuin 
kansainvälisesti toimialojen riippuvuudet huomioiden.  

Turvallisuusosaamisen on oltava kiinteä ja läpileikkaava osa 
yritysten johdon, asiantuntijaryhmien ja muun henkilöstön 
osaamista. Tarvittavan osaamisen kehittämiseksi yrityksille 
voidaan tarjota esimerkiksi toimialakohtaista tietoturvan ver-
rokkitietoa tai työkaluja hyödykkeiden ja palveluiden tietotur-

Toimintaympäristön muutos

• Digitaalisten ekosysteemien  
hallinta on globaalia

• Riippuvuus automaatiosta,  
koneoppimisesta ja  
tekoälystä

• Riskienhallinta kompleksises-
sa infrastruktuurissa  
monimutkaistuu

• Häiriöiden leviäminen  
hallitsemattomasti

• Kriittiset toiminnot ovat 
kumppaniverkostossa

• Luottamus digitaalisiin 
palveluihin kyseenalaistuu

VISIO
Yhteiskuntamme 

kriittiset  
toiminnot  
kestävät  

kyberhäiriöt

TOIMINTAKYKY 
Tiedonvaihtoa tukee kattava havainnointi- ja 

analysointikyky, johon riittävät työkalut

YHTEISTYÖVERKOSTOT 
Tiedonvaihtoverkostot toimivat aktiivisesti  
määritetyin tiedonjakomallein ja vastuin

TULEVAISUUS 
Huoltovarmuuteen vaikuttavia nousevia ilmiöitä 

tutkitaan yhteistyössä yritysten, tutkimus- ja 
oppilaitosten kesken



8

van arviointiin. Yritysten varautumisen tasoa pyritään paran-
tamaan myös määrittelemällä toimialakohtaisia kyberturval-
lisuuden perustason suosituksia.

Ohjelman avulla edistetään huoltovarmuudelle kriittisten toi-
mijoiden tietoisuutta teknologiavalintoihin liittyvistä parhais-
ta kansainvälisistä käytännöistä ja suositelluista standardeista. 
Lisäksi selvitetään käytäntöjen ja standardien soveltumista 
toimialakohtaisiin perustasoihin. 

Toimintakyky

Toimintakyvyn keskeisimmät tavoitteet ovat havainnointi- ja 
analysointikyvykkyyden parantaminen sekä tiedonvaihto ja 
jaetun tilannekuvan ylläpitäminen. Lisäksi häiriöitilanteiden 
hallinta ja informaatiovaikuttamisen tunnistamiseen teknisin 
keinoin nousivat esiin.

Toimintaympäristön muutostahti edellyttää kansallisen ha-
vainnointi- ja analyysikyvyn jatkuvaa kehittämistä yritysten ja 
viranomaisten yhteistyönä. Kehittyneempi havainnointi- ja 
analyysikyky mahdollistaa tietoon perustuvan ja oikea-aikai-
sen päätöksenteon. Tulevaisuudessa havainnointi- ja analyy-
sikyvyn tulisikin perustua laaja-alaiseen dataan ja koneoppi-
misella tuettuun kohdennettuun analyysiin. Erityisesti yritys-
ten ja viranomaisten teknistä kyvykkyyttä tietoturvauhkien 
tunnistamiseen ja torjumiseen tulisi kehittää.  Tarkoituksena 
on myös nopeuttaa tilannekuvan jakamista ja automatisoida 
vasteita kyberhyökkäyksiin. 

Osana toimintakyvyn edistämistä on tarpeen kehittää yhtei-
nen tiedonvaihto- ja havainnointialusta yhtenäisen tilanneku-
van ylläpitämiseksi. Kriittisillä toimijoilla tulisi olla saatavilla 
oman toiminnan kannalta ajantasainen ja olennainen tieto 
sen hetkisestä tilanteesta. Lisäksi tilannekuvan tulisi sisältää 
arvio tulevasta eli ennakointia tukevaa tietoa. Alusta pyrkii 

mahdollistamaan toimintakulttuurin muutoksen, jossa eri toi-
mijat voisivat harjoittaa tiedonvaihtoa luottamuksellisesti. Ha-
vainnointialustan ohella suunnitteilla on kanavien rakentami-
nen eri sektoreiden nopeaan tiedottamiseen. 

Häiriötilanteiden hallintaa kehittämällä voidaan nopeuttaa 
organisaatioiden toipumista tietoturvapoikkeamista. Kan-
sallisen häiriöiden hallintakyvyn tulisi perustua yhteistyö-
hön, verkostoihin ja yhteisiin toimintamalleihin. Ohjelmassa 
alustavaksi toimenpiteeksi onkin kirjattu kaupallisten ja 
viranomaisten tietoturvavalvomoiden välisen yhteistyön 
lisääminen laajoissa kyberhäiriötilanteissa.

Informaatiovaikuttamisen lisääntyessä tiedon luotettavuu-
den ja eheyden turvaaminen korostuu. Menettelyjä ja vä-
lineitä informaatiovaikuttamisen tunnistamiseen ja torjumi-
seen kehitetään ohjelman puitteissa. Tavoitteena on myös, 
että viranomaisilla olisi tekninen kyvykkyys havaita infor-
maatiovaikuttamiseen pyrkiviä ilmiöitä sosiaalisessa me-
diassa ja sähköisissä viestimissä.

VARAUTUMINEN
• Ymmärretään ja turvataan kriittisen digitaalisen 

infrastruktuurin ja palvelujen riippuvuudet 

• Hallitaan kyberriskejä verkostoissa elinkaaren läpi

• Edistetään kyberymmärrystä ja -osaamista 
yhteiskunnassa

• Säännölliset harjoitukset ovat osa suunniteltua 
varautumiskehitystä

TOIMINTAKYKY
• Parannetaan havainnointi- ja analysointikyvyk-

kyyttä

• Toimialat reagoivat havaintoihin asianmukaisesti

• Työvälineet tehostavat tiedonvaihtoa ja jaettua 
tilannekuvaa

• Otetaan käyttöön laaja-alaisen kyberhäiriötilan-
teen toimintamalli 

YHTEISTYÖVERKOSTOT
• Aktiiviset tiedonvaihtoverkostot käyttävät 

yhteisiä toimintamalleja tiedonjakoon

• Toimijat tuntevat verkostolliset vastuunsa ja 
roolinsa

• Kansainvälinen yhteistyö edistää kansallista 
huoltovarmuutta

• Hyödynnetään kansainvälisiä tietovarantoja 
aktiivisesti

TULEVAISUUS
• Tunnistetaan nousevien ilmiöiden vaikutus 

huoltovarmuuteen

• Tutkimus- ja koulutusyhteistyö yritysten, 
tutkimus- ja oppilaitosten kesken tuottaa tietoa 
ja osaajia kriittisen infrastruktuurin tarpeisiin

• Tutkimustuloksista valikoituu kehityskohteita 
digitaalisen turvallisuuden edistämiseen
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Yhteistyöverkostot

Painopisteen keskeisimmät tavoitteet ovat yhteistoimintamal-
lien kehittäminen ja kansainvälisessä yhteistyössä vaikuttami-
sen syventäminen. Lisäksi kehitetään kansallista yhteistyötä 
ja poolitoimintaa. 

Häiriötilanteiden yhteistoimintamallit tulisi toteuttaa yritysten 
ja viranomaisten välisessä yhteistyössä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa esimerkiksi yleisten toimintaperiaatteiden ja me-
nettelytapaohjeiden luomista erilaisiin tarpeisiin, parhaiden 
käytäntöjen jakamista sekä mallien luomista kohdistettuihin 
hyökkäyksiin vastaamiseksi. Erilaiset toimintamallit ja keinot 
yritysten ja viranomaisten välillä sovitetaan yhteen. 

Kansainvälisen vaikuttamisen osalta tulisi tiivistää yhteistyötä 
mm.  EU:n ja Ruotsin huoltovarmuudesta vastaavien viran-
omaisten kanssa, mikä mahdollistaisi kansainvälisen yhteis-
työn varautumistoimenpiteissä, pääsyn viimeisimpään kan-
sainväliseen tutkimus- ja tilannetietoon sekä kehityksen sisäl-
töön vaikuttamisen. Kansainvälisen yhteistyön syventäminen 
vaatii viranomaisten roolien ja tavoitteiden tarkentamista.

Yhteistoimintamallien ja kansainvälisyyden ohella myös kan-
sallista yhteistyötä ja poolitoimintaa on kehitettävä. Yhteis-

työn tulisi olla toimialarajat ylittävää ja luonnollinen osa or-
ganisaatioiden toimintaa. Keinoja voisivat olla toimialojen 
luottamuksellisten tiedonvaihtoryhmien (ISAC, Information 
Sharing and Analysis Centre) toiminnan tehostaminen, Kyber-
turvallisuuskeskuksen toimialakohtaisen palvelun kehittämi-
nen sekä poolitoimikuntien tukeminen uusien kyberprojektien 
tunnistamisessa ja projektiehdotusten laatimisessa. 

Tulevaisuus

Tulevaisuus-painopiste tarkoittaa alan nousevien ilmiöiden 
tutkimusta yhteistyössä tutkimusyhteisön kanssa niin kansal-
lisesti kuin kansainvälisesti. 

Tavoitteena on parantaa varautumista uusien ilmiöiden tuotta-
miin kyberriskeihin. Tutkimusyhteisöltä halutaan huoltovar-
muuden ja digitaalisen turvallisuuden kannalta merkittävää tie-
toa nousevien ilmiöiden aiheuttamista riskeistä. Käytännössä 
yhteistyö tutkijayhteisön kanssa voisi tarkoittaa kehittyvien tek-
nologioiden hyödyntämistä harjoituksissa tai digitaalisen tur-
vallisuuden kansainvälisten mittareiden tutkimista. Lisäksi ta-
voitellaan kriittisen kansallisen tietoturvaosaamisen varmista-
mista esimerkiksi laajentamalla koulutusyhteistyötä kansallises-
ti ja kansainvälisesti sekä vahvistamalla kryptografiaosaamista.
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OSA 5:  OHJELMAN VAIKUTTAVUUS

Ohjelman vaikuttavuudella tarkoitetaan sen ansiosta saavutettua kehitystä suomalaisen yhteiskunnan digitaa-
lisessa turvallisuudessa. Ohjelma rajautuu huoltovarmuuden turvaamiseen, mutta vaikutukset voivat ulottua 
laajemminkin yhteiskunnan kyberturvallisuuden parantamiseen käynnistäen uutta toimintaa, investointeja ja 
vahvistaen yhteistyörakenteita.

Tavoitteena on, että ohjelman vaikutukset ulottuvat laajem-
malle kuin sen alla toteutettavat projektit. Projektit aktivoivat 
mukaan toimintaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka muodos-
tavat kehittyviä yhteisöjä toimintatapoineen. Toiminnan tuek-
si toteutettavat työkalut osoittavat tarpeellisuuteensa, omak-
sutaan laajasti käyttöön ja kehittyvät itsenäisesti. 

Kokonaisuudessa ohjelma toimii uusien ratkaisujen käynnis-
täjänä ja kannustaa niiden käyttöön. Toteutettujen projektien 

kautta yrityksiä autetaan luomaan kestäviä yhteistyöraken-
teita ja toimintatapoja sekä kansallisesti elinkelpoista liike-
toimintaa ja verkostoja, joissa yritykset ja viranomaiset toi-
mivat yhdessä. Ohjelman projektit tuottavat pitkäaikaista 
huoltovarmuudellista hyötyä esimerkiksi panemalla alulle 
markkinaehtoista toimintaa, joka tukee huoltovarmuuden 
toteutumista. Onnistumisen edellytyksenä on yritysten vah-
va sitoutuminen ohjelman tavoitteisiin, toteutukseen ja tuo-
tosten jalkautukseen.
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LIITE 1.  OHJELMAN PROJEKTIEN REUNAEHDOT  
  JA PRIORISOINTI

Ohjelmaan valittavien projektien tulee parantaa mahdollisimman monen yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjän 
huoltovarmuutta. Edellytyksenä on myös, että laki ei velvoita projektin tuloksista hyötyviä huoltovarmuudelle kriittisiä toimi-
joita rahoittamaan esitettäviä varmistamistoimenpiteitä omalla kustannuksellaan. Projektien tuloksilla tulee olla olennainen 
merkitys koko yhteiskunnan huoltovarmuudelle ja kansalaisten turvallisuudelle, eikä tavoiteltavaa huoltovarmuus- tai turval-
lisuustasoa saavutettaisi markkinaehtoisesti riittävän nopeasti.

Projektien rahoituksessa noudatetaan valtiontukilainsäädännön periaatteita, joten se ei saa aiheuttaa kilpailuhäiriöitä. Tässä 
eduksi on, että projektin toteuttaja tai toteutuksen hankintaorganisaatio on julkinen organisaatio tai (valtakunnallisesti) mer-
kittävä toimija. Huoltovarmuuskuskuksen rahoituksen edellytyksenä on, että haetulla rahoituksella katetaan vain niitä lisäkus-
tannuksia, joita syntyy, kun toteutetaan vaadittava lisätty turvallisuustaso. Projektilla voi olla muitakin rahoittajia ja erialisia 
tavoitteita. Muut tavoitteet eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa Huoltovarmuuskeskuksen tavoitteiden kanssa ja Huoltovar-
muuskeskus osallistuu rahoituksellaan vain omien tavoitteiden toteutumisen rahoitukseen.

Lisäksi projektien valinnan ja tarvittaessa priorisoinnin perusteena käytetään lisäksi seuraavia kriteerejä:  

• Tukee kriittisten yritysten liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa

• Tukee kriittisten toimialojen jatkuvuudenhallinta

• Edistää viranomaisten ja yritysten yhteistoimintaa

• Kehittää toimialan yhteisiä rakenteita ja toimintatapoja 

• On varautumiseen liittyvä (yhteis)harjoitus

• Kriittisen (digitaalisen) infrastruktuurin kriisinsietokykyä ja toimintavarmuutta parantavat varautumistoimenpiteet

• Parantaa aineellista varautumista

• Tukee huoltovarmuuden tilannekuvan hahmottamista ja seuraamista

• Muodostuu elinkelpoista liiketoimintaa, joka selviää tulevaisuudessa ilman Huoltovarmuuskeskuksen rahoitusta (ra-
kentuva ekosysteemi)

• Vaikutukset ovat pitkäaikaisia

• Projektin tuloksien omistajuus, jatkokehittäminen ja ylläpito on tiedossa projektia aloitettaessa (sidosryhmien sitou-
tuneisuus ja tuki)

• Asianomaisen hallinnonalan ministeriön projektia puoltava lausunto
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OHJELMAN TOTEUTTAJAT

 
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuu-
den ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskus vastaa Digitaalinen 
turvallisuus 2030 -ohjelman suunnittelusta, ohjaamisesta, rahoituspäätöksistä ja projektiportfolion hallinnoinnista yhdessä 
sidosryhmiensä kanssa.

Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskus (Kyberturvallisuuskeskus) kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja 
-palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta sekä tuottaa tietoturvallisuuden tilannekuvaa. Kyberturvallisuuskeskus on 
Huoltovarmuuskeskuksen keskeinen yhteistyötaho Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman suunnittelussa ja tavoitteiden 
viemisessä käytäntöön.

Digipoolilla ja sen toimintaan osallistuvilla organisaatioilla on ohjelmassa neuvoa antava ja toimintaa tukeva rooli. Digipoo-
lin yritysryhmät tuottavat projektiaihioita Huoltovarmuuskeskuksen ohjelmaan ja tukevat tulosten ottamista käyttöön huol-
tovarmuuskriittisten yritysten toiminnassa. Tuotoksia hyödynnetään myös uusien ohjelman kokonaisuutta täydentävien 
projektien ideoimiseksi. 

Muut sidosryhmät osallistuvat ohjelman suunnitteluun ja tavoitteiden viemiseen käytäntöön projektien ja erikseen määritet-
tävien ohjausroolien kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi:

• huoltovarmuusorganisaation toimialakohtaiset poolit, jotka edesauttavat toimialallaan digitaalisen turvallisuuteen 
varautumistoimien valintaa, kehitystä ja toteutusta

• yritykset, jotka osallistuvat digitaalista turvallisuuden tarpeiden määritykseen, ohjelman projekteihin ja projektien 
tuotosten jalkautukseen omassa toiminnassaan. Lisäksi useat yritykset ovat toteuttamassa projekteja, kun projektei-
hin haetaan toteuttajia ostopalveluina tehtävien hankintojen kautta.

• viranomaiset, jotka osallistuvat digitaalisen turvallisuuden toteutumiseen huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla.

• oppilaitokset, jotka tekevät digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää tutkimusta, opetusta tai yrityksiä tukevaa kehitystä

• järjestöt, jotka edistävät digitaalista turvallisuutta
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