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1		 JOHDANTO	

Huoltovarmuuskeskus (HVK) käynnisti vuonna 2017 huolto-
varmuuskriittisten yritysten kyberturvallisuuden paranta-
mista tavoittelevan Kyber2020-ohjelman. Ohjelman kesto 
oli 2017–2020. Kyber2020-ohjelman keskeiseksi tavoit-
teeksi määritettiin valtioneuvoston tavoitteiden toteutu-
misen edistäminen kriittisen digitaalisen infrastruktuurin 
kyberuhkilta suojaamisen ja huoltovarmuuskriittisten yri-
tysten kyberturvallisuuden parantamisen osalta. Toimen-
piteet jakautuivat kahteen kokonaisuuteen: yhteiskunnan 
huoltovarmuuskriittisiä yrityksiä tukevien kyberkyvykkyyk-
sien parantaminen sekä yritysten omien valmiuksien paran-
taminen.

Kyber2020-ohjelma oli HVK:n ensimmäinen ohjelmamuo-
toisesti toteutettu kehittämiskokonaisuus. Ohjelmalli-
nen työskentelytapa valittiin tukemaan laajojen, pitkä-
jänteisten ja useita toimi- ja hallinnonaloja koskevien kokon-
aisuuksien edistämistä. Ohjelmaa toteutettiin huoltovar-

muusorganisaation toiminnan osana, ja siihen 
osallistuivat useat huoltovarmuusorganisaation poolit. Oh-
jelman toteutukseen varattiin Huoltovarmuuskeskuksen 
vuosien 2017–2020 rahoitussuunnitelmaan käytettäväksi 
yhteensä enintään 20 miljoonaa euroa. 

Tämä raportti kokoaa tiivisti yhteen ohjelman aikaansaan-
nokset, toteutuksen ja opit. Läpi käydään ohjelman 
puitteissa toteutetut hankkeet ja ohjelman tavoitteiden 
toteutumi-nen niiden kautta.  

Kyberturvallisuuden kehittäminen HVK:ssa jatkuu Digi-
taalinen turvallisuus 2030 (DT2030) -ohjelmassa, joka 
käynnistyi vuoden 2021 alussa. Ohjelmassa rahoite-
taan digitaalisen turvallisuuden huoltovarmuutta tukevia 
projekteja noin 130 miljoonalla seuraavien viiden 
vuoden aikana. Tähtäimessä on vuonna 2030 yhteis-
kunta, jonka kriittiset toiminnot kestävät kyberhäiriöt. 
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2	 OHJELMAN	TAVOITE	

Kyber2020-ohjelman keskeinen tehtävä oli edistää 
valtioneuvoston niiden tavoitteiden toteutumista, jotka 
koskevat kriittisen (digitaalisen) infrastruktuurin suojaa-
mista kyberuhilta sekä huoltovarmuuskriittisten yritys-
ten kyberturvallisuuden parantamista. Kyber2020-oh-
jelman tavoite oli siten ollut turvata huoltovarmuus-
kriittisten yritysten toiminnan jatkuvuus normaaliolojen 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Keskeisiksi onnistumi-
sen edellytyksiksi tunnistettiin viranomaisten ja elinkeino-
elämän yhteistyön ja keskinäisen luottamuksen lisää-
minen, toimintojen häiriönsietokyky (resilienssi) ja häi-
riöhallintamalli sekä kansallisen kyberkyvykkyyden ke-
hittäminen (kuva 1). Nämä kehittämisalueet toistuivat 
ohjelman toteutukseen valittujen hankkeiden sisällössä. 

Ohjelman alkaessa vuonna 2017 sen toteutusta ohjasi valtio-
neuvoston periaatepäätökseen (24.1.2013) perustuva Suomen 
kyberturvallisuusstrategia, jossa todettiin Suomen kybertur-
vallisuuden visiosta seuraavasti:

• Suomi kykenee suojaamaan elintärkeät toimintonsa
kaikissa tilanteissa kyberuhkaa vastaan.

• Kansalaisilla, viranomaisilla ja yrityksillä on mahdolli-
suus tehokkaasti hyödyntää turvallista kybertoimin-
taympäristöä ja sen suojaamiseen syntyvää osaamis-
ta sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

• Vuonna 2016 Suomi on maailmanlaajuinen edelläkä-
vijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheutta-
mien häiriötilanteiden hallinnassa.

Lisäksi ohjelman määrityksessä otettiin huomioon Huoltovar-
muuden tavoitteista annetun valtioneuvoston päätöksen 
(5.12.2013/857) kohta: 3.2., jonka mukaan:

• yleisenä tavoitteena on, että yhteiskunnan elintärkei-
den toimintojen kannalta keskeiset yritykset ja orga-
nisaatiot ottavat jatkuvuudenhallinnassaan huo-
mioon niihin kohdistuvat kyberuhat ja pitävät yllä
tarvittavaa suojautumiskykyä. Huoltovarmuuskeskus
ja muu huoltovarmuusorganisaatio tukevat toimin-
taa selvityksin, ohjeistuksin ja koulutuksella.

• Huoltovarmuuskeskus on toteuttanut kyberturvalli-
suuden edistämiseen liittyvää tehtäväänsä ennen
kaikkea yhteistyössä Viestintäviraston kanssa. Huol-
tovarmuuskeskuksen ja Viestintäviraston välillä teh-
dyn sopimuksen mukaisesti viraston Kyberturvalli-
suuskeskus palvelee huoltovarmuuden kannalta kriit-
tisiä yrityksiä. Huoltovarmuuskriittisten yritysten
kyberturvallisuuden edistäminen on Huoltovarmuus-
keskuksen pysyvä tehtävä.

KUVA 1.  Kyber2020-ohjelman kehittämisalueet.

Toiminnan jatkuvuus normaaliolojen 
häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa
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3	 TOTEUTUS

Kyber2020-ohjelma tähtäsi kriittisen infrastruktuurin kyber-
turvallisuuden kehittämiseen, ja toteutukseen osallistui lukui-
sia sidosryhmiä ohjelmassa toteutettujen hankkeiden kautta. 
Hankkeet toteuttivat kehittämisalueiden tavoitteita. Tämän 
raportin lopussa palataan ohjelman tavoitteiden seurantaan 
ja arviointiin. 

3.1	 Toteuttajat

Kyber2020-ohjelman toteutuksesta vastasi Huoltovarmuus-
keskus. Ohjelman strategisiksi kumppaneiksi valikoitui ohjel-
man alkuvaiheessa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus 
(vuodesta 2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin 
Kyberturvallisuuskeskus) sekä huoltovarmuusorganisaatioon 
ohjelman alkuvaiheessa perustettu ICT-alaa edustava Digipoo-
li. Ohjelmaa varten palkattiin hankekoordinaattori, joka sijoi-
tettiin tiiviin yhteistyön takaamiseksi Traficomin Kyberturval-
lisuuskeskukseen. Lisäksi ohjelman toteutukseen osallistuivat 
vahvasti muut huoltovarmuusorganisaation poolit hankekoh-
taisesti. 

Elinkeinoelämän osallistuminen ohjelmaan toteutui hanke-
osallistumisten sekä hankkeiden toteutuksessa ostopalvelujen 
kautta. Kriittisen infrastruktuurin toimijat osallistuivat ohjel-
man tavoitteiden asettamiseen poolityön kautta. Merkittävä 
rooli oli Digipoolin kyber- ja ICT-ryhmillä. Lisäksi mukana on 

ollut julkishallinnon toimijoita niin poolityössä kuin toimiala-
kohtaisissa hankkeissa. Ohjelman kansainvälinen ulottuvuus 
toteutui ensisijaisesti yhteistyössä Ruotsin MSB:n (Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap) kanssa. 

3.2	 Kehittämisalueet	ja	hankkeet

Ohjelman kolmen kehittämisalueen (kuva 1) toteutus jaettiin 
seuraaviin kehittämisaiheisiin (liite 1), joita olivat 

• kansallinen havainnointikyky

• kyberosaaminen ja kyvykkyydet

• luottamus kyberriskien hallintaan

• toimialojen kyberturvallisuus

• kansainvälinen ulottuvuus

• median häiriönsietokyky (resilienssi) informaatio- 
vaikuttamista vastaan

• tulevaisuuteen tähtäävä Kyberturvallisuus 2030
-ohjelma

• ohjelman johtaminen.

Viimeistä lukuun ottamatta kukin kehittämisaihe sisälsi hank-
keita (liite 2), jotka edistivät ohjelmalle asetettuja tavoitteita.

Hanke:	 
Maturiteettikartoitus 
Kesto: 2017
Toteuttaja: HVO

Hanke:	 
Häiriötilanteet,	juridiikka 
Kesto: 2018
Toteutus: ostopalvelu

Hanke:	 
Median	resilienssi	1-2	
Kesto: 2019, 2020 
Toteuttaja: HVO

Hanke:	 
Harjoitustoiminta 
Kesto: 1/2018–12/2020 
Toteuttaja: KTK

Hanke:	KTK-DNS	
esiselvitys 
Kesto: 2020 – jatkuu 
Toteuttaja: KTK – 
ostopalvelu

Hanke:	 
Kyber-Energia	1-2
Kesto: 2018–2019 
Toteuttaja: HVO - JAMK

Hanke:	 
Kyber-vesi
Kesto: 2017–2018 
Toteuttaja: HVO

Hanke:	 
ISAC-toiminta
Kesto: 2018–12/2020 
Toteuttaja: 

Hanke:	 
Healtcare	Cyber	Range 
Kesto: 2019–2020 
Toteuttaja: HVO – JAMK/
useita

Hanke:	 
HAVARO	2.0,	
Kesto: 2018 – jatkuu 
Toteuttaja: HVO –

Hanke: Kybersanasto 
Kesto: 2018
Toteutus: 
Turvallisuuskomitea

Hanke:	 
Maatilojen	kyberkoulutus 
Kesto: 2018
Toteuttaja: HVO

Hanke:	 
DT2030	suunnittelu
Kesto: 2019 – 2020 
Toteuttaja: HVK - ostopalvelu

Hanke:	Kybermittari
Kesto: 2019- 2020 
Toteuttaja: KTK – ostopalvelu

Hanke:	 
TIETO20
Kesto: 2019–2021 
Toteuttaja: HVO – useita

Hanke:	 
TIETO18
Kesto: 2017-2018 
Toteuttaja: Digipooli

Hanke:	Kyber-terveys	1-2
Kesto: 2017–2020 
Toteuttaja: HVO - 
ostopalvelu

Hanke:	Häiriötilanteiden	 
juridinen	ohjeistus
Kesto: 2019
Toteuttaja: HVO – 
ostopalvelu

Hanke:	 
Digipoolin	toimialakartoitus 
Kesto: 2019–2020 
Toteuttaja: HVO – 
ostopalvelu

Hanke:	Rakennusten	 
digitaalinen	turvallisuus 
Kesto: 2019 – jatkuu 
Toteutus: HVO-
Rakennustietosäätiö



7

3.3	 Seuranta	ja	arviointi

Ohjelman hankekokonaisuuden etenemistä ohjaamaan ja seu-
raamaan perustettiin kuusi kertaa vuodessa kokoontuva ryh-
mä, johon kuului Huoltovarmuuskeskuksen ohjelmapäällikkö 
ja asiantuntijoita, Digipoolin poolisihteeri, Kyberturvallisuus-
keskuksen asiantuntijoita ja elinkeinoelämän edustaja. Digi-
poolin ryhmät (ICT- ja kyberryhmä) toimivat ohjelman neu-
vonantajaryhmänä, kun hankkeisiin tarvittiin elinkeinoelämän 
näkökulmaa. Digipoolin ICT-ryhmä koostuu ICT-alan yritysten 
edustajista ja kyberryhmä koostuu eri toimialojen yritysten 
edustajista.

Ohjelma oli ensimmäinen, jossa Huoltovarmuuskeskus toi 
yhteen useiden toimi- ja hallinnonalojen toimijoita, ja siksi 
ohjelman tavoitteiden saavuttamisen mittaamista kehitettiin 
ohjelman aikana. Ohjelmakauden aikana seurantaryhmä ar-
vioi hankkeiden edistymisraporttien perusteella kunkin 
hankkeen ja ohjelman etenemisen tilaa ja päätti korjaavista 
toimenpiteistä, jos sellaisia tarvittiin. Ohjelmanhankkeiden 
tuotoksia ja tavoitteiden toteutumista on kuvattu liitteissä 
1, 2 ja 3.

Ohjelman viestintää varten perustettiin koordinaatioryhmä, 
jossa Huoltovarmuuskeskus, Traficomin Kyberturvallisuuskes-
kus ja Digipooli sopivat keskenään ohjelman tulosten viestin-
nästä. Viestintää toteutettiin ensisijaisesti projektien tuotos-
ten kautta niiden toimesta, jotka projektin toteuttivat.

Ohjelman alkuvaiheessa seurannan tavoite oli, että vuosittain 
voidaan todentaa ohjelman ja hankkeiden tavoitteiden toteu-
tuminen ja niiden vaikuttavuuden laajuus sekä resurssien käy-
tön tehokkuus. Ohjelmakauden aikana kertyi seurantatietoa, 
jota käytettiin ohjelman toteutuksen tehokkuuden ja tulok-
sellisuuden arviointiin ohjelman päätyttyä. Lisäksi alussa ta-
voitteeksi asetettiin syöte-, tuotos- ja vaikuttavuusmittaristo-

jen laatiminen osa-alueille ja kokonaisuudelle, lähtötasojen 
mittaaminen ja mittaus- ja arviointimenetelmien käyttöönot-
to osana laadun- ja hankkeenhallintaa. Tuotos- ja vaikutta-
vuusmittaristoa pyrittiin työstämään ohjelman aikana, mutta 
tämä toteutui ohjelman aikana resurssisyistä vain osittain. 
Pääpaino ohjelman päättyessä on ollut tulosten arvioinnissa 
ja kokemusten hyödyntäminen Huoltovarmuuskeskuksen uu-
sissa ohjelmissa.

Digipooli toteutti Kyber2020-ohjelman osana toimialojen 
kyberturvallisuuden kyberkypsyyskartoituksen (maturiteetti-
kartoituksen) vuonna 2017 ja sen pohjalta kattavamman toi-
mialakartoituksen vuonna 2019. Jälkimmäisessä kartoitukses-
sa selvitettiin kyberturvallisuuden tasoa kahdellatoista toimi-
alalla yli sadassa yrityksessä. Mikäli kartoitus toistetaan sään-
nöllisesti tulevina vuosina, tarjoaa se kyberturvallisuutta ke-
hittäville ohjelmille yhden lähtötasotiedon ja tavan seurata, 
miten projektit vievät kohti tavoitteita. Kartoitusten tuotta-
man tiedon perusteella on mahdollista verrata tulevissa ke-
hittämisohjelmissa saavutettuja tuloksia kyberturvallisuuden 
lähtötasoon, suomalaiseen yleiseen tasoon sekä kansainväli-
seen tasoon.

Ohjelmassa havaittiin käytännön kokemuksen kautta, että 
tarkka mittaaminen on tulkinnanvaraista ohjelmallisen koko-
naisuuden toimintaympäristössä, jossa muutoksiin vaikuttavat 
lukuisat ulkoiset tekijät. On kuitenkin tarpeen asettaa hanke-
kohtaisia mittareita, jotta nähdään, toteuttavatko hankkeiden 
tuotokset lopulta ohjelman tavoitteet. Mittareiden avulla voi-
daan arvioida myös osakokonaisuuksien eli kehittämisaluei-
den edistymistä muusta toimintaympäristöstä ja ulkoisista 
vaikutuksista huolimatta. Ohjelman käytännön kokemuksista 
saatiin arvokasta tietoa mittaamisen toteuttamisesta 
niin Kyber2020-ohjelman seuraajassa eli Digitaalinen tur-
vallisuus 2030 -ohjelmassa kuin myös muiden HVK:n ohjel-
mien tulosten mittaamisessa.
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4	 TULOKSET

Kyber2020-ohjelmalle asetettiin alkuun tavoitteita, joita lähdet-
tiin toteuttamaan kehittämisalueittain toteutettavilla hankkeil-
la. Ohjelmaa toteutettiin ketterästi – toisin sanoen ohjelman 
aikana tunnistettiin tavoitteisiin sopivia hankkeita, jotka täyden-
sivät jo toteutettua kokonaisuutta. Tässä luvussa esitetään, mi-
ten ohjelmalle sen alkaessa määritetyt tavoitteet saavutettiin, 
mikä oli ohjelmassa toteutettujen hankkeiden vaikuttavuus ja 
mitä keskeisiä oppeja ohjelmallisesta toteutuksesta saatiin.

4.1	 Ohjelman	tavoitteiden	
saavuttaminen

Ohjelman tavoitteista huomattava osa saavutettiin osin tai ko-
konaan. Merkittäviä saavutettuja tavoitteita olivat esimerkiksi 
kansallisen havainnointikyvyn kasvattaminen, toimialakohtaisen 
luottamusverkostotoiminnan käynnistäminen, toimialojen 
kyberturvallisuuteen tähtäävät hankkeet sekä median toimi-
alalla informaatiovaikuttamista vastaan käynnistetty työ. Suuri 
osa ohjelman hankkeista tuotti huoltovarmuustyössä hyödyn-
nettäviä tuotoksia ja poiki jatkohankkeita, kun huoltovarmuu-
sorganisaation toimijat tunnistivat yhteisiä kehittämis-
kohteita. 

Kyber2020-ohjelma oli onnistunut alku toimi- ja hallinnonalo-
ja yhdistävän ohjelmallisen toimintatavan käynnis-
tämiselle HVK:ssa, ja siitä saadut kokemukset voidaan 
hyödyntää ohjelmallisen toiminnan jatkokehityksessä. Tätä 
ennen Huoltovarmuuskeskus oli toiminut vuosina 2011–2016 
toimeksiantajana yhteistyössä teollisuuden kanssa KYBER-
TEO-hankekokonaisuu-dessa, johon sisältyi neljä teollisuuden 
tietoturvaa kehittävää hanketta. 

Kyber2020-ohjelmassa huoltovarmuustyön kannalta haasteel-
lisimmaksi kokonaisuudeksi osoittautui kansainvälinen yh-
teistyö. Tähän keskeisin syy oli se, että HVK:n kaltaisia 
toimijoita ei kansainvälisesti tai kansallisesti muissa maissa 
tunneta, vaan vastaavat tehtävät ovat niissä jakautuneet 
usean eri toimijan kesken toimialoittain. Siksi aihe-
kokonaisuuksia ovat Suomen näkökulmasta edistäneet toimi-
alakohtaiset viranomaiset kyberturvallisuuden kansain-
välisessä yhteistyössä sekä elinkeinoelä-män kansainvälisissä 
verkostoissa. HVK:n osalta edistäminen on painottunut 
Ruotsin MSB:n (Myndigheten för samhälsskydd och 
beredskap) kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

4.2	 Ohjelman	toteuttamat	hankkeet

Kyber2020-ohjelmassa toteutettiin kaksikymmentäkaksi han-
ketta (liite 2). Hankkeet vaihtelivat pienistä ohjehankkeista 
usean vuoden projektiin, jossa rakennettiin havainnointi-
kykyyn liittyvää kansallista ekosysteemiä. Kyber2020-
ohjelman toteuttamiseen osallistui hankkeiden kautta satoja 

ihmisiä, kun mukaan lasketaan myös kansallinen TIETO18 -
kyberturvallisuusharjoitus.

Suuri osa ohjelman hankkeista oli yleishyödyllisiä ja laajasti 
kyberturvallisuutta eri toimialoilla edistäviä (esim. 
HAVARO2.0, kybersanasto, harjoitustoiminnan perustami-
nen). Toimialakohtaisia hankkeita toteutettiin yhteensä viidellä 
alalla: energia-ala, maatilat, media-ala, rakennusteollisuus, 
terveydenhoito ja vesihuolto. 

Merkittävää on, että monet ohjelman hankkeiden tuotok-
sista on yhä käytöstä tai niitä jatkokehitetään ja hyödyn-
netään Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmassa. Kyber2020
-ohjelma onnistui näin käynnistämään ja aikaansaamaan elin-
kelpoisia tuotoksia, jotka ovat jatkojalostettavissa ja hyö-
dynnettävissä pitkäaikaisesti. 

4.3	 Keskeiset	opit

Kyber2020-ohjelma osoitti ohjelmallisen työtavan toimivan 
hyvin laajojen kokonaisuuksien kehittämisen hallinnassa ja 
oh-jauksessa. Lisäksi havaittiin, että useita toimialoja ja 
hallinnonaloja kattava nelivuotinen ohjelma paransi yhtey-
denpitoa ja tiedonvaihtoa osallistujien kesken ja lisäsi 
tietoisuutta viestinnän merkityksestä yhteistyön sujumiselle. 

Hankkeiden toteutuksessa on nähtävillä, että hankkeet, 
joissa on ollut hankkeelle osoitettu projektijohto ovat 
onnistuneet saamaan enemmän vaikuttavuutta sekä jat-
kuvuutta aikaan kuin ne hankkeet, joissa vastuuhenkilöt ovat 
tehneet muuta päätyötä. Kyber-terveys on tällaisesta onnis-
tuneesta toteutuksesta hyvä esimerkki.

Ohjelman hankkeiden tuotosten vaikuttavuutta tarkas-
tellessa on koettu, että tulosten käyttöönotto ja tunnettuus 
paranivat, kun viestintä sisältyi hankesuunnitelmaan sen 
olennaisena osana. Jos viestintä rajoittui hankkeen osallistu-
jiin ja näiden lähimpiin sidosryhmiin, hanke usein jäi niin sa-
notuksi pistetoteutukseksi: sen tuloksia ei otettu laajasti 
käyttöön, eikä niitä toimialalla tunnettu. Viestintään tuleekin 
jatkossa panostaa hankekohtaisesti (projektikohtaisesti).

Hankkeiden vaikuttavuuden kannalta keskeistä on hank-
keiden tulosten käyttöönotto ja niistä viestiminen huoltovar-
muusorganisaatiossa. Ohjelman tavoitteiden mittaaminen on 
muuttuvassa toimintaympäristössä kehittyvällä alalla 
haasteellista, minkä vuoksi hankkeiden tuotosten mittaa-
miseen on syytä kiinnittää huomiota, jotta niiden perusteella 
saadaan arvioitua ohjelman hyötyjä. 
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Kansainvälisyyden huomioiminen digitaalisessa huoltovar-
muudessa osoittautui haasteelliseksi kansainvälisesti vastaa-
vien yhteiskumppaneiden puutteessa. Jatkossa huomiota on 
kiinnitettävä siihen, miten kansainvälinen vaikuttaminen ta-
pahtuu nykyisten toimijoiden kautta. Mahdollisesti COVID-19 
tilanne nostaa uusia kansainvälisen yhteistyön tapoja, jotka 
tuovat uusia yhteistyötahoja ja toimintamahdollisuuksia myös 
digitaaliseen turvallisuuteen.

Ohjauksen kannalta havaittiin, että on keskeistä erottaa oh-
jelman ohjaus ja seuranta, sekä hankkeiden ohjaus ja seuran-
ta. Tästä syystä Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmassa on 
päädytty selkeämmin erottamaan, että projektien ohjaus (en-
nen hankkeiden) ohjaus tapahtuu projektikohtaisissa ohjaus-
ryhmissä. Ohjelmalla on puolestaan oma ohjausryhmä, joka 
ohjaa ja seuraa ohjelmaan valittavia projekteja ja niiden tuo-
toksia projektiohjauksen jäädessä varsin itsenäiseksi tavoit-
teiden asettamisen jälkeen. 

4.4	 Jatkotyö

Kyberhäiriöt muodostavat yhä kasvavan merkittävän uhkate-
kijän yritysten ja pahimmillaan koko yhteiskunnan toiminnal-
le, sillä digitalisaatio lävistää kaikki yhteiskunnan osa-alueet 

ja talouden sektorit. Olemme yhä riippuvaisempia globaaleis-
ta digitaalisista ekosysteemeistä ja kansainvälisistä järjestel-
mätoimittajista. Varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on 
siirryttävä yksittäisistä järjestelmistä kokonaisten toimintoket-
jujen ja prosessien suojaamiseen, ja siihen tarvitaan yhteis-
työtä yritysten ja viranomaisten välillä.

Kyber2020-ohjelma osoittautui hyväksi tavaksi kehittää laajaa 
kokonaisuutta, jonka tarpeet ja vaikutukset ulottuvat lukuisil-
le toimialoille. Ohjelmallista toteutusta päädyttiin jatkamaan 
ja laajentamaan kattamaan koko digitaalisen turvallisuuden 
käsite. Niinpä alkuvuonna 2021 käynnistettiin Huoltovarmuus-
keskuksen Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelma. Ohjelma 
tavoittelee yhteiskuntaa, jonka kriittiset toiminnot kestävät 
kyberhyökkäykset. Viiden vuoden aikana ohjelmasta rahoite-
taan yhteiskunnan kyberturvallisuutta parantavia projekteja 
arviolta 130 miljoonalla eurolla.

Neljän Kyber2020-ohjelmassa toteutetun hankkeen toteutus 
ja tulokset jäivät kesken. Niiden toteutus jatkuu ja on siirretty 
osaksi Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmaa. Lisäksi yhden-
toista Kyber2020 -ohjelman hankkeen tulosten ja tuotosten 
pohjalta jatketaan kehittämistyötä Digitaalinen turvallisuus 
2030 -ohjelmassa.
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LIITE	1	 Ohjelman	tavoitekohtainen	toteutuminen	
kehittämisaiheittain

Kehittämisaihe Tavoite Toteutuminen

Kansallinen  
havainnointikyky

Kehitetään tietoturvauhkien tunnistamisen ja 
tietoturvapoikkeamien havainnoinnin kykyä Toteutunut

Yritysten tiedonvaihto tietoturva-asioista tehostuu ja 
ulottuu kattamaan arvoverkot Kesken

Viestintä, tilannekuva 
ja tiedonvaihto

Jatketaan ja edelleen kehitetään hyvin vastaanotettua 
CERT-toimintaa Toteutunut

HVO (huoltovarmuusorganisaatio) ja Kyberturvallisuus-
keskus tuottavat verkostojensa avulla tarvittavia  
tilannekuvatuotteita

Toteutunut osin

Kyberosaaminen ja 
kyvykkyydet

Parannetaan yritysten toimintavalmiuksia vakavien 
kyberloukkaustilanteiden varalle Toteutunut osin

Luottamus 
kyberriskien 
hallintaan

Tunnistetaan teknologisia murroksia ja niiden tuomia 
tarpeita huoltovarmuuden parantamiseen. Toteutunut osin

Kehitetään kriittisten arvoverkkojen toimintojen 
keskinäisen riippuvuuden ymmärrystä. Toteutunut osin

Kehitetään kriittisten arvoverkkojen toimintojen 
kyberuhkariippuvuuden ymmärrystä. Toteutunut osin

Toimialojen  
kyberturvallisuus

Perusvalmiudet kuntoon eri toimialojen tyypillisten 
uhkaskenaarioitten osalta

Toteutunut neljällä toimialalla 
(energia, vesihuolto, terveyden-
huolto ja rakennusala) 

Hyödynnetään ja kotoutetaan muualla tehtyjä käyttö- 
kelpoisia malleja Toteutunut osin

Kansainvälinen 
ulottuvuus

Suomen tulee päästä osalliseksi verkostoista, joissa 
kyberturvallisuutta koskevaa tietoa jaetaan aktiivisesti  
ja mahdollisimman reaaliaikaisesti ja jossa on mahdol- 
lisuus osallistua kyberturvallisuutta koskeviin kehitys-
hankkeisiin.

Yhteistyö Ruotsin MSB:n kanssa 
aktivoitunut, muutoin ei ole  
toteutunut ohjelman kautta

Median resilienssi  
informaatiovaikuttamista 
vastaan

Parannetaan Julkisen sanan neuvoston normien  
mukaan virallisen median kykyä hankkia, käyttää ja 
levittää luotettavia tietosisältöjä

Toteutunut

Kyberturvallisuus 2030

Suomalaiset huoltovarmuuskriittiset yritykset ja kyber-
turvallisuuspalveluja tuottavat yritykset ovat mukana 
Euroopan tasolla edistyksellisessä ekosysteemissä, joka 
tuottaa turvallisia digitaalisia palveluita ja mahdollistaa 
niiden turvallisen käytön.

Ei toteutunut ohjelmassa 

Ohjelman johtaminen

Ohjelmaa johdetaan yhtenä kokonaisuutena vuodet 
2017–2020 siten, että sen jokaiselle osa-alueelle syntyy 
itsenäinen kyky jatkaa vuodesta 2021 lähtien kybertur-
vallisuuden arviointia ja kehittämistä yhteistoiminnassa 
muiden osa-alueiden kanssa

Edistynyt ohjelman aikana.  
Jatkuu Digitaalinen turvallisuus 
2030 -ohjelmassa

Muuta
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Hanke Aika Toteuttaja Jatko Tuotos
1. Maturiteetti 

 kartoitus 2017 HVO -  
Digipooli

Digipoolin  
toimialakartoitus

Toimialat kattava ylätason selvitys.  
Laadittiin haastattelemalla toimialojen edustajia.

2. Kyber- 
Energia 1 2018 HVO ja  

ostopalvelu Kyber-Energia 2
Luottamukselliset yrityskohtaiset työpajat alueellisissa  
energialaitoksissa, kyberturvan hallintamalli pk-yrityksille, 
malliluonnos ”Cyber security for lean IoT procurements”

3. Kyber- 
sanasto 2018 Turvallisuus- 

komitea Ei tiedossa https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/06/
Kyberturvallisuuden-sanasto.pdf

4. TIETO18- 
 harjoitus 2018 HVO -  

Digipooli
Hanke:  
TIETO20

https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tieto18-harjoitus-valmen-
taa-suomea-selviamaan-kyberturvallisuushairioista/

5. Häiriö- 
tilanteiden 
juridiikka

2018 Ficom
Hanke:  
”Häiriötilanteiden  
juridinen ohjeistus”

https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/up-
loads/2020/01/24095937/HVK-suosituksia-kyberh%C3%A4i-
ri%C3%B6tilanteessa.pdf

6. Kyber-Vesi 2017-
2018

HVO -  
ostopalvelu

Suunnitelmissa  
DT2030

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitosten-kyber-
turvallisuuteen-uusia-tyokaluja-kyber-vesi-hankkeesta/

7. Maatilojen 
kyber- 
koulutus

2018 Ei tiedossa https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/up-
loads/2019/02/13115209/Maatilojen-kyber-opas.pdf

8. Kyber- 
Terveys

2017-
2018 Kyber-Terveys 2 https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/kyber/416/kyber-ter-

veys_-hanke_valmistuu
9. Median 

resilienssi 1 2019 HVO -  
Mediapooli

Median  
resilienssi 2 https://xn--someksikirja-kcb.fi/

10. Kyber- 
Energia 2

2018-
2019

HVO -  
ostopalvelu

Suunnitelmissa  
DT2030

https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/up-
loads/2020/01/14134817/VTT-KyberENE.pdf

11. Häiriö- 
tilanteiden 
juridinen 
ohjeistus

2019 Ficom Ei tiedossa
https://www.ficom.fi/wp-content/uploads/2020/11/
HVK_ohjeet-ja-lainsaadanto-kyberhairiotilantees-
sa_2019_978-952-5608-73-1.pdf

12. Median 
resilienssi 2 2019 HVO -  

Mediapooli
uusi projekti  
DT2030

13. ISAC- 
toiminta

2017-
2020

Kyberturval- 
lisuuskeskus jatkuva toiminta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilanne-

kuva-ja-verkostojohtaminen/isac-tiedonvaihtoryhmat

14. Digitaalinen 
turvallisuus 
2030 -ohjel-
man suun-
nittelu

2019-
2020

Huolto- 
varmuus- 
keskus

Ohjelma  
käynnistymässä

Ohjelman tavoitetilan kuvaus, kehittämisalueet ja kehittä-
misaiheet, huoltovarmuusorganisaation näkemys projektien 
ensisijaisuusjärjestyksestä.  Ohjelman esittelyasiakirjat Huol-
tovarmuuskeskuksen hallituksen käsittelyyn

15. Digipoolin 
toimiala- 
kartoitus

2019-
2020

HVO -  
Digipooli uusinta DT2030

https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/up-
loads/2020/10/05091400/Kyberturvallisuuden-nykyti-
la-eri-toimialoilla.pdf

16. Harjoitus- 
toiminta

2017-
2020

Kyberturval-
lisuuskeskus

Jatkuva toiminta.  
Jatkokehitys DT2030

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/harjoi-
tustoiminta

17. Health Care 
Cyber Range

2019-
2020 JAMK

Terveydenhuollon  
toimijoiden harjoitus 
uudessa kyberharjoi- 
tusympäristössä 
DT2030-ohjelmassa

https://jyvsectec.fi/2019/01/healthcare-cyber-range-hccr/

18. Kybermittari 2020 Kyberturval-
lisuuskeskus

suunniteltu jatko- 
kehitys DT2030

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilan-
nekuva-ja-verkostojohtaminen/kybermittari

19. Kyber- 
Terveys 2 2020 HVO,  

ostopalvelu Kyber-Terveys 3 https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/kyber/534/kyber-ter-
veys_-hankkeen_road_show_digiloikasta_turvallisuusloikkaan

20. Rakennusten
digitaalinen 
turvallisuus

kesken HVO -  
ostopalvelu

suunniteltu  
jatkokehitys  
DT2030

https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103207

21. KTK-DNS 
-esiselvitys kesken Kyberturval-

lisuuskeskus selvityksessä

22. HAVARO 2.0 kesken Kyberturval-
lisuuskeskus jatkuu DT2030 https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/havaro-palvelu

23. TIETO20 kesken HVO -  
Digipooli TIETO22 https://www.digipooli.fi/fi/tieto20

LIITE	2	 Kyber2020-ohjelman	hankkeet

https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kyberturvallisuuden-sanasto.pdf
https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kyberturvallisuuden-sanasto.pdf
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tieto18-harjoitus-valmentaa-suomea-selviamaan-kyberturvallisuushairioista/
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/tieto18-harjoitus-valmentaa-suomea-selviamaan-kyberturvallisuushairioista/
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/01/24095937/HVK-suosituksia-kyberh%C3%A4iri%C3%B6tilanteessa.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/01/24095937/HVK-suosituksia-kyberh%C3%A4iri%C3%B6tilanteessa.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/01/24095937/HVK-suosituksia-kyberh%C3%A4iri%C3%B6tilanteessa.pdf
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitosten-kyberturvallisuuteen-uusia-tyokaluja-kyber-vesi-hankkeesta/
https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesihuoltolaitosten-kyberturvallisuuteen-uusia-tyokaluja-kyber-vesi-hankkeesta/
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2019/02/13115209/Maatilojen-kyber-opas.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2019/02/13115209/Maatilojen-kyber-opas.pdf
https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/kyber/416/kyber-terveys_-hanke_valmistuu
https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/kyber/416/kyber-terveys_-hanke_valmistuu
https://xn--someksikirja-kcb.fi/
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/01/14134817/VTT-KyberENE.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/01/14134817/VTT-KyberENE.pdf
https://www.ficom.fi/wp-content/uploads/2020/11/HVK_ohjeet-ja-lainsaadanto-kyberhairiotilanteessa_2019_978-952-5608-73-1.pdf
https://www.ficom.fi/wp-content/uploads/2020/11/HVK_ohjeet-ja-lainsaadanto-kyberhairiotilanteessa_2019_978-952-5608-73-1.pdf
https://www.ficom.fi/wp-content/uploads/2020/11/HVK_ohjeet-ja-lainsaadanto-kyberhairiotilanteessa_2019_978-952-5608-73-1.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilannekuva-ja-verkostojohtaminen/isac-tiedonvaihtoryhmat
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilannekuva-ja-verkostojohtaminen/isac-tiedonvaihtoryhmat
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/10/05091400/Kyberturvallisuuden-nykytila-eri-toimialoilla.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/10/05091400/Kyberturvallisuuden-nykytila-eri-toimialoilla.pdf
https://cdn.huoltovarmuuskeskus.fi/app/uploads/2020/10/05091400/Kyberturvallisuuden-nykytila-eri-toimialoilla.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/harjoitustoiminta
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/harjoitustoiminta
https://jyvsectec.fi/2019/01/healthcare-cyber-range-hccr/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilannekuva-ja-verkostojohtaminen/kybermittari
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/palvelumme/tilannekuva-ja-verkostojohtaminen/kybermittari
https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/kyber/534/kyber-terveys_-hankkeen_road_show_digiloikasta_turvallisuusloikkaan
https://www.varmuudenvuoksi.fi/aihe/kyber/534/kyber-terveys_-hankkeen_road_show_digiloikasta_turvallisuusloikkaan
https://kortistot.rakennustieto.fi/kortit/RT%20103207
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/havaro-palvelu
https://www.digipooli.fi/fi/tieto20
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LIITE	3:	 Tehtäväkohtainen	toteutuminen	kehitysalueittain

KANSALLINEN	HAVAINNOINTIKYKY

Kansallinen	havainnointikyky

Tavoite

Kansallisen havainnointikyvyn parantamiseksi tavoitteeksi asetettiin kehittää tietoturvauhkien tunnistamisen ja tieto-
turvapoikkeamien havainnoinnin kykyä. Näin yritysten tiedonvaihto tietoturva-asioista tehostuu ja ulottuu kattamaan 
arvoverkot.

Keskeiset	tehtävät

Keskeiseksi tavoitteen toteutumisen kannalta nähtiin HAVARO-järjestelmän (tietoturvaloukkausten havainnointi- ja  
varoitusjärjestelmä) piirissä olevan asiakaskunnan laajentaminen. Tämän toteuttamiseksi määritettiin tavoite muo-
dostaa ekosysteemi HAVARO-järjestelmän ympärille. Lisäksi tilapäistä laajentamista tukisi siirrettävä, ns. Reissu-HA-
VARO-järjestelmä, jolla mahdollistetaan tarvittaessa näytteenotto myös muiden kuin HAVARO-asiakkaiden verkkolii-
kenteestä.

Liittyvät	hankkeet

Havaro 2.0

Toteutuminen

HAVARO 2.0 -hankkeen suunnittelu käynnistettiin vuoden 2016 loppupuolella, jolloin kolmivuotinen kehityssuunnitelma 
laadittiin vuosille 2017–2019. Hankesuunnittelussa pyrittiin huomioimaan suomalaista tietoturvakenttää ja huoltovar-
muuskriittisten organisaatioiden tarpeita mahdollisimman laajasti. Loppuvuodesta 2017 ja alkuvuodesta 2018 valmis-
tellulla kilpailutuksella hankittiin ohjelmistokehitystyötä monipuolisella osaamisella varustetulta kehitysryhmältä. Jär-
jestelmän toteuttajaksi valikoitui Reaktor Innovations Oy. Varsinainen palvelun ohjelmistokehitys ketterillä menetelmillä 
käynnistyi syksyllä 2018. Ensimmäiset tuotokset otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa.

Keväällä 2019 todettiin että projektin kaikkia tavoitteita ei saavuteta alkuperäisessä aikataulussa. Projektin ohjausryh-
mälle tuotiin päivitetty suunnitelma, jossa perustoteutus saatetaan valmiiksi kesään 2020 mennessä, ja jatkokehitysvai-
he vuoden 2021 loppuun mennessä.

Keskeinen hankkeen tavoite saavutettiin keväällä 2020, jolloin pilotissa mukana olleille ensimmäisille kaupallisille palve-
lukeskuksille pystyttiin avaamaan palvelun käyttöliittymä ja käynnistämään tuotannonkaltainen käyttö tilapäisillä pilotti-
sopimuksilla. Palvelun lopullisen tuotantoversion kehitystyö viimeistellään kevään 2021 aikana.

Tuotantopilotin käynnistyminen vuoden 2020 kesällä päätti perustoteutusvaiheen, jota jatketaan palvelun viimeiste-
lyyn, täydentämiseen ja laadunvarmistukseen keskittyvällä jatkokehitysvaiheella, joka jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Hankkeen aikana reissu-HAVARO-järjestelmää on pilotoitu, mutta ei toteutettu tuotantokäyttöön. Ekosysteemin  
muodostaminen jatkuu Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmassa HAVARO2.0 käyttöönotossa ja jatkokehityksessä.
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VIESTINTÄ,	TILANNEKUVA	JA	TIEDONVAIHTO
Nimi

Tavoite

Jatketaan ja edelleen kehitetään hyvin vastaanotettua CERT-toimintaa. HVO ja Kyberturvallisuuskeskus tuottavat verkos-
tojensa avulla tarvittavia tilannekuvatuotteita. 

Keskeiset	tehtävät

Kehitetään toimialakohtaista CERT-toimintaa luomalla toiminta- ja rahoitusmalli, joka mahdollistaa Kyberturvallisuus-
keskuksen toimialakohtaisen tietoturvapalvelun kehittämisen. Lisäksi kehitetään liiketoiminta-/strategisen tason tilan-
nekuvaa siten, että nykyisen teknisen tietoturvatilannekuvan lisäksi tuotetaan yleisemmän tason trendiraportteja, jois-
sa tuodaan esille sekä globaaleja että Suomessa havaittuja trendejä ja uhkia tietoturva-, turvallisuus- ja liiketoiminta-
johdon näkökulmasta.

Työskentelyn tueksi kehitetään turvallisuusyhteistyöportaali, jolla mahdollistetaan sekä osapuolten välinen kyberuhkia 
ja niiden torjuntaa koskeva tiedonvaihto, että useiden eri toimijoiden kyberturvallisuuspalveluiden tarjoaminen huolto-
varmuuskriittisille yrityksille yhden kanavan kautta.

Lisäksi tunnistettiin tarve lisätä kyberuhkiin ja niiden torjuntaan liittyvää tietoa ja ymmärrystä perustamalla tiedonvaih-
toryhmä kriittisten tietovarantojen haltijoille ja ylläpitäjille. Tämän tueksi kehitetään turvallisuusyhteistyöportaali, jolla 
mahdollistetaan sekä osapuolten välinen kyberuhkia ja niiden torjuntaa koskeva tiedonvaihto, että useiden eri toimijoi-
den kyberturvallisuuspalveluiden tarjoaminen huoltovarmuuskriittisille yrityksille yhden kanavan kautta.

Liittyvät	hankkeet

Kyberturvallisuuskeskuksen jatkuvat palvelut -sopimus, ISAC-hanke, Kybersanasto, Maturiteettikartoitus, Digipoolin 
toimialakartoitus

Toteutuminen

Kyber2020-ohjelman kautta on rahoitettu Kyberturvallisuuskeskuksen huoltovarmuuskriittisille organisaatioille tarjot-
tavia jatkuvia palveluita. Näiden palveluiden tavoitteena on turvata kansallista huoltovarmuutta ja kehittää huoltovar-
muuskriittisten yritysten kyberturvallisuutta. Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa huoltovarmuuskriittisille yrityksille seu-
raavia palveluita: tietoturvaloukkausten keskitettynä ilmoituspisteenä toimiminen, tietoturvapoikkeamien analysointi 
ja selvittämisen tukeminen, kyberturvallisuuden tilannekuvan muodostaminen ja jakelu, HAVARO-palvelun tuot-
taminen, yhteistyöverkostotoiminta, harjoitustoiminta sekä haavoittuvuuksien hallinta ja haavoittuvuuskoordinaatio.

Ohjelmassa Kyberturvallisuuskeskukseen perustettiin ISAC-hanke kehittämään toimialakohtaisen tietoturvatoiminnan 
kehittämistä. Toiminnan kehittämiseksi hankkeessa otettiin käyttöön ISAC-toiminnan maturiteettimalli sekä toteutettiin 
useita muita toiminnan kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten työkalu- ja prosessikehitystä.

Tarkasteluajanjakson aikana perustettiin uudet ISAC-ryhmät vesihuoltoon (VESI-ISAC), finanssialalle (FINANSSI-ISAC)  
sekä logistiikkaan ja liikenteeseen (L-ISAC). ISAC-toimintaan osallistuvien organisaatioiden lukumäärä on kasvanut tasai-
sesti ja on tällä hetkellä noin 300. Toimintaan osallistuvat organisaatiot ovat pääsääntöisesti yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen ylläpitämisen kannalta kriittisiä toimijoita. Toiminnan hyödyllisyyttä mitataan vuosittain toteutettavalla pa-
lautekyselyllä. Vuonna 2020 toteutetussa palautekyselyssä toimintaan osallistuvat organisaatiot antoivat toiminnasta 
saamalleen hyödylle arvosanan 4,5 (asteikolla 1–5). Siten toiminnan voidaan perustellusti arvioida kehittäneen toimin-
taan osallistavien toimijoiden ja tätä kautta edelleen koko yhteiskunnan kyberturvallisuutta. 

Lisäksi ohjelman puitteissa pidettiin tietoturvaseminaarit vuosina 2018, 2019 ja 2020. Seminaarit järjestettiin yhteis-
työssä Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa. 

Turvallisuusyhteistyöportaali ja liiketoiminta-/strategisen tason tilannekuvan tuotanto ei toteutunut ohjelman aika-
na. Sen sijaan molempien käyttötarpeiden määritys on edennyt ja suunnitelmissa on portaalimainen toteutus tilan-
nekuvatiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmassa. Liiketoimintalähtöistä tietoa 
kyberturvallisuuden nykytilasta saatiin digipoolin toimialakartoituksesta, joka on suunnitelmissa toistaa kehityksen 
seuraamiseksi.
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KYBEROSAAMINEN	JA	-KYVYKKYYDET
Nimi

Tavoite

Osaamisen ja kykyjen kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin yritysten toimintavalmiuksia parantaminen vaka-
vien kyberloukkaustilanteiden varalle.

Keskeiset	tehtävät

Tavoitteen toteutumiseksi tunnistettiin tärkeäksi luoda kaikkein huoltovarmuuskriittisimmille yrityksille puitteet (tekni-
nen harjoitusympäristö, ohjattu harjoittelu) harjoitella yhdessä toimintaa vakavissa kyberuhkatilanteissa. Samalla tue-
taan muiden huoltovarmuuskriittisten yritysten omaehtoista kyberuhkiin liittyvää harjoittelua. Lisäksi tavoitteeksi ase-
tettiin kehittää yrityksille kohdennettavaa kyberuhkien torjuntaan liittyvää ohjeistusta ja toteuttaa (HVK:n tai Kybertur-
vallisuuskeskuksen) julkisella internet-sivustolla oleva kyberturvallisuuden kypsyysarvio (itsearviointi).  

Lisäksi tunnistettiin tarve osana ohjelman kansainvälistä ulottuvuutta vaihtaa kyberuhkien torjunnan parhaita käytäntöjä 
valittujen kumppanimaiden kanssa. Mainittuna on myös tavoite toteuttaa Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoama neuvon-
tapalvelu huoltovarmuuskriittisille yrityksille.

Liittyvät	hankkeet

Harjoitustoiminta, Kybermittari, Häiriötilanteiden juridinen ohjeistus, HVK:n yhteistyö Ruotsin MSB:n kanssa.

Toteutuminen

Harjoitustoiminta-hankkeessa käynnistettiin Kyberturvallisuuskeskukseen toiminto, jonka avulla kyetään tarjoamaan 
harjoitukseen tukea huoltovarmuuskriittisille yrityksille ja toimintaa on mahdollisuus laajentaa havaittujen tarpeiden 
mukaan. Vuonna 2020 Kyberturvallisuuskeskus tukee uusien toimijoiden harjoittelutoiminnan käynnistämistä, tarjoaa 
skenaariopankin sekä kyberharjoitustoiminnan pelikirjan sekä asiantuntija-apua harjoituksen toteuttamisessa. Harjoi-
tukset voidaan järjestää markkinalähtöisesti Kyberturvallisuuskeskuksen tarjotessa laaja-alaiselle harjoituskentälle staat-
tisia resursseja. Kyberturvallisuuskeskuksen asiantuntijat osallistuvat harjoituksiin tarpeen ja kykynsä mukaan.

Harjoitustoiminnan kehittämishankkeen tavoitteet oli käytännössä saavutettu vuoden 2019 loppuun mennessä; tuettiin 
huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden valmiutta ja halua harjoitella, tunnistettiin ja kerättiin huoltovarmuuskriittisil-
tä organisaatioilta harjoitteluun liittyviä kehittämiskohteita ja muokattiin palvelua ilmenneiden tarpeiden mukaan, vah-
vistettiin organisaatioiden kykyä omatoimiseen harjoitteluun tuottamalla harjoitusohje ja skenaariotuote sekä tarjottiin 
käytännön tukea harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämän lisäksi aktiivisilla toimilla tuotiin yhteen harjoitus-
palveluita tarjoavat yksityisen sektorin toimijat ja palvelua tarvitsevat organisaatiot.

Harjoittelun ja harjoitteluympäristön kehittäminen on suunniteltu jatkuvaksi Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman 
puitteissa. 

Kybertuhkien torjuntaan on ohjelman aikana laadittu useita ohjeita tukemaan huoltovarmuuskriittisten yritysten toimin-
taa. Lukuisia ohjeita on toteutettu osana Kyberturvallisuuskeskuksen jatkuvia palveluita. Lisäksi Huoltovarmuusorgani-
saation avulla on laadittu esimerkiksi häiriötilanteiden juridinen ohjeistus Ficomin toimesta. Kybertoimintaympäristön 
arviointiin on kehitetty arviointityökaluksi Kybermittari, joka on verkkosivuilta vapaasti kaikkien yritysten saatavilla.

Kansainvälinen ulottuvuus on lähtenyt liikkeelle Huoltovarmuuskeskuksen toiminnassa säännöllisellä yhteistyöllä Ruot-
sin MSB:n kanssa, jossa kyberturvallisuudelle on asetettu oma strateginen kehityskokonaisuus. Merkittävä osa tiedon-
vaihdosta tapahtuu maiden CERT-toimintojen välillä jakaen parhaita käytäntöjä kyberhavainnoinnista ja tietoturvalouk-
kaustapauksista. Strategisen tason yhteistyötä jatketaan kehittämään esimerkiksi nykytila-arvioinnin ja harjoitustoimin-
nan yhteistyön kautta Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmassa.

Neuvontapalvelun toteutus on ohjelman puitteissa jäänyt rajalliseksi.
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