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Asettamispäätös
Tieto-osasto / Turvallisuusyksikkö

LVM/1616/03/2016
4.10.2016

Verkko- ja tietoturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanoa tukevan työryhmän asettaminen

Asettaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asettanut
verkko- ja tietoturvadirektiivin voimaansaattamista tukevan työryhmän.
Toimikausi
07.10.2016 – 28.2.2017
Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivi (EU) 2016/1148, toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden
varmistamiseksi koko unionissa (NIS-direktiivi) on tullut voimaan 8.8.2016 ja jäsenvaltioiden tulee saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 9.5.2018 mennessä.
Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on määritettävä viranomaistehtäviä tietoturvallisuuden varmistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi eri toimialoilla.
Jäsenvaltiot on velvoitettu määrittämään sektorikohtaiset tärkeät palveluiden
tarjoajat (operators of essential services), jotka tulee kansallisilla säädöksillä
tunnistaa ja velvoittaa tekemään riskienhallintatoimenpiteitä sekä raportoimaan
palveluitaan vaarantavista tietoturvatapahtumista kansallisille viranomaisille.
Näitä toimialoja ovat direktiivin liitteessä II määritellyt energia-, liikenne-, finanssi-, terveydenhuolto- ja juomavesihuoltoalat sekä digitaaliset infrastruktuurien ylläpitäjistä internetyhdyspisteet ja nimipalveluntarjoajat. Sääntelymalli jättää kansallista liikkumavaraa ja mahdollistaa siten tarpeettoman hallinnollisen taakan
välttämisen ja direktiivin kansallisen voimaansaattamisen monin osin jo olemassa olevalla kansallisella toimialakohtaisella lainsäädännöllä tai vaikutuksiltaan
verrattain pienillä muutoksilla nykyiseen toimialakohtaiseen lainsäädäntöön.
Lisäksi jäsenvaltioiden tulee velvoittaa eräät keskeiset digitaalisten palveluiden
tarjoajat (digital service providers) niin ikään huolehtimaan toiminnassaan riskienhallinnasta sekä ilmoittamaan tietoturvaloukkauksista kansallisille viranomaisille. Digitaalisia palveluita ovat sähköiset kauppapaikat, hakukoneet ja pil-
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vipalvelut. Kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä tulee arvioitavaksi edellyttääkö direktiiviehdotus tietoyhteiskuntakaareen tehtäviä lainsäädäntömuutoksia, joilla esimerkiksi teleyrityksille nykyisin säädettyjä velvoitteita laajennettaisiin muihin digitaalisten palvelujen tarjoajiin.
Tavoitteet
Hallitusohjelmaa toteuttavan kansallisen tietoturvastrategian mukaan verkko- ja
tietoturvadirektiivin voimaansaattamisen yhteydessä on turvattava yritysten
mahdollisuudet sovittaa tietoturvariskien hallintaan liittyvät uudet velvoitteet
osaksi muiden liiketoiminnan riskiensä hallintaa. Tämän varmistamiseksi kootaan voimaansaattamista tukeva työryhmä arvioimaan nykyisen sääntelyn riittävyys ja vaikutukset kullakin direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla toimialalla.
Tehtävä
Työryhmän tehtävänä on:
-

tukea liikenne- ja viestintäministeriötä direktiivin voimaansaattamisen
valmistelussa,
arvioida vaihtoehtoisia sääntelytapoja sekä
edistää direktiivin edellyttämää yhteistyötä soveltamisalaan kuuluvien
toimialojen välillä.

Työryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

liikenne ja viestintäministeriö
Timo Kievari, yksikön johtaja, viestintäneuvos

Jäsenet

työ- ja elinkeinoministeriö
Heikki Haukirauma, kehitysjohtaja
varajäsen Johanna Ylitepsa, hallitussihteeri
valtiovarainministeriö
Jaakko Weuro, neuvotteleva virkamies
varajäsen Tuija Kuusisto, erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveysministeriö
Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija
varajäsen Maarit Puhto, tietohallintopäällikkö
Viestintävirasto
Anne Lohtander, lakimies
varajäsen Hanna Heiskanen, lakimies
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Maija Mansikkaniemi, lakimies
Liikennevirasto
Paul Kinnunen, tietoturvapäällikkö
varajäsen Maija Turunen, lakimies
Huoltovarmuuskeskus
Sauli Savisalo, johtaja
varajäsen Erkki Räsänen, varautumispäällikkö
Finanssivalvonta
Anne Nisén, riskiasiantuntija
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varajäsen Markku Koponen, toimistopäällikkö
Energiavirasto
Tarvo Siukola, johtava asiantuntija
varajäsen Sari Broman, lakimies
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira
Antti Härkönen, yli-insinööri
varajäsen Jari Knuuttila, ylitarkastaja
FiCom ry
Petri Aaltonen, toimitusjohtaja
varajäsen Jussi Mäkinen, lakimies
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Mika Susi, johtava yritysturvallisuusasiantuntija
varajäsen Veli Sinda, asiantuntija
Teknologiateollisuus ry
Marja Hamilo, asiantuntija
varajäsen Ville Peltola, toimialajohtaja
Energiateollisuus ry
Kenneth Hänninen, johtaja
varajäsen Esa Niemelä, asiantuntija
Finanssialan keskusliitto FK
Mika Linna, johtava asiantuntija
varajäsen Peter Jansson, asiantuntija
ympäristöministeriö
Riitta Autere, erityisasiantuntija (yhdyshenkilö, ei varsinainen
jäsen)
Sihteerit

liikenne- ja viestintäministeriö
Maija Rönkä, ylitarkastaja
Johanna Tuohino, ylitarkastaja

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2016

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri

Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö
Jakelu

Työryhmän puheenjohtaja, sihteerit ja jäsenet
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