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RE: Tietoturvastrategian luonnosversio

Yhteenveto kommenttipuheenvuoroistani kuulemistilaisuudessa 15.12.2015
Kansalaisen perusoikeuksien suojan huomioimiseksi:
Strategialuonnoksen vision ensimmäinen tulisi muuttaa muotoon ” Suomella on hyvät edellytykset tulla
tunnetuksi osaavana, menestyvänä ja luotettavana maana, jossa ELÄMINEN ON TURVALLISTA JA on
turvallista tarttua digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin”.
Strategialuonnoksen tavoite 1) tulisi muuttaa muotoon ”LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ TURVATAAN
MAHDOLLISIMMAN HYVÄ TIETOSUOJA SUOMEN KANSALAISILLE JA YHTEISÖILLE SEKÄ SUOMESSA
HARJOITETTAVALLE DIGITAALISELLE LIIKETOIMINNALLE”
Strategialuonnoksen osoin 3.1 ensimmäinen toimenpide tulisi muuttaa muotoon ” Tiedon käsittelyyn ja
tietoturvaan liittyvän lainsäädännön valmistelun ja säädösten sujuvoittamisen yhteydessä arvioidaan
erityisesti säädösten vaikutukset KANSALAISTEN ELÄMÄÄN, YHTEISÖJEN TOIMINTAAN JA liiketoiminnan
harjoittamiselle Suomessa
Strategialuonnoksen tavoite 4) ja osio 3.4:
Tavoitteessa 4) tulisi tärmentää tietoturvaa ja tietoturvan osaamista muuttamalla se muotoon ”tietoturvaa
tutkitaan, mitataan, seurataan ja kehitetään SEKÄ SIIHEN LIITTYVÄÄ OSAAMISTA LAAJENNETAAN JA
VAHVISTETAAN”
Toimenpideluetteloon tulisi lisätä tietoturvaosaajien koulutusta ja tietoturvatutkimusta koskevia
toimenpiteitä yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimusyhteisöissä. Koulutusta ja tutkimusta
tarvitaan ainakin kryptologiassa ja digitaalisten palvelujen käytön anonymisoinnissa
Strategialuonnoksen tavoite 5) ja osio 3.5:
Tavoitteessa 5) tulisi tärmentää viranomaisten suhde tietoturvan parantamiseen ja yksityisyyden suojaan
muuttamalla se muotoon ”viranomaiset auttavat KANSALAISIA JA yhteisöjä tietoturvan parantamisessa ja
sekä suojelevat niiden yksityisyyttä”.
Viimeinen toimenpide tulisi muuttaa muotoon ” Muodostetaan kansallinen verkosto, joka edesauttaa
KANSALAISIA JA SUOMALAISIA YHTEISÖJÄ osallistumaan standardointityöhön viestinnän
luottamuksellisuutta parantavien tietoturvallisten palveluiden ja laitteiden kaupallisen saatavuuden, käytön
ja viennin edistämiseksi”
Strategialuonnoksen perusteluosaan lisätään osioon 4.4 Tietoturvan hallinta forensiikkaa eli tietoturvaluokkausten
tapahtumaanalyysia koskeva alaosio.
Ystävällisin terveisin
Göran Pulkkis
Projektitutkija Yrkeshögskolan Arcada:ssa
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Hei,
1

olette ilmoittautunut tiistaina 15.12.2015 klo 9-12 järjestettävään kuulemistilaisuuteen kansallisen
tietoturvastrategian valmistelusta. Ohessa tietoturvastrategian luonnosversio kuulemistilaisuutta varten.
Toivomme, että osallistujat toimittavat lyhyen kirjallisen yhteenvedon kuulemistilaisuudessa käyttämästään
puheenvuorosta. Yhteenvedon voi toimittaa esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen tuomas.haavikko@lvm.fi.
Ystävällisin terveisin,
Tuomas Haavikko
Korkeakouluharjoittelija
Viestintäpolitiikan osasto
Liikenne- ja viestintäministeriö
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