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• Digi- ja väestötietoviraston toteuttama maksuton palvelu

• tarkoitettu kaikille julkisen hallinnon organisaatioille

• työkalu, jonka tarkoituksena tukea organisaatioiden omaa digitaalisen 

turvallisuuden seurantaa ja raportointia

• korvaa DVV:n Digiturvapalveluiden aiemmin toteuttamat vuosittaiset kyselyt
‒ tällä hetkellä organisaatioiden käytettävissä Digiturvan kokonaiskuva

(aiemmin ”Digiturvakysely”)

‒ Myöhemmin syksyllä julkaistaan Digiturvan riskienhallintatieto

(aiemmin ”Digiturvallisuuden riskikysely”)

• Digiturvapalvelut seuraa julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden 

hallinnollista tilannekuvaa ja tuottaa vuosittaisia raportteja palveluun 

tallennettujen tietojen perusteella.

Yleistä kokonaiskuvapalvelusta
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• Organisaatiot voivat ylläpitää ja päivittää tietojaan omien tarpeidensa mukaan 

Digiturvan kokonaiskuvapalvelussa.

• Tänä vuonna DVV:n Digiturvapalvelut pyytää organisaatioita täydentämään 

tietonsa 24.8.2022 mennessä.

• Jatkossa organisaatiokohtaiset tiedot pyydetään päivittämään alkuvuodesta 

vuodenvaihteen tilanteen perusteella.

• Kokonaiskuvapalveluun tallennettujen tietojen pohjalta Digiturvapalvelut 

tuottaa vuosittaisen yhteenvetoraportin.

Yleistä kokonaiskuvapalvelusta
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• Digiturvan kokonaiskuvapalvelu on käytettävissä Suomi.fi-palveluhallinnan 

kautta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

• Kokonaiskuvapalvelun käyttöönotto edellyttää, että organisaatio on ottanut 

käyttöönsä maksuttoman Palvelutietovarannon (PTV): 

https://dvv.fi/palvelutietovaranto

‒ Palveluja tuottavat organisaatiot -luettelo ilmoittaa, onko PTV-käyttöönotto tehty: 

https://www.suomi.fi/organisaatio

• PTV-tukimateriaaleja: 

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/palvelut/palvelutietovaranto
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Käyttöönotto

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
https://dvv.fi/palvelutietovaranto
https://www.suomi.fi/organisaatio
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/palvelut/palvelutietovaranto


• Organisaation Palveluhallinnan pääkäyttäjän on myönnettävä käyttövaltuudet Digiturvan 

kokonaiskuvapalveluun

• Käyttövaltuutus tehdään Käyttäjähallinnan kautta, määriteltävä palvelu on Digiturvan kokonaiskuva 

ja oikea käyttöoikeustaso on Ylläpitäjä

• Tukimateriaaleja pääkäyttäjälle:
‒ Organisaation käyttäjähallinta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddee7381d2f300670b9597

‒ Uuden käyttäjän kutsuminen: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddf026d5baef0047be6db0

• Jos organisaation pääkäyttäjä ei ole tiedossa, ota yhteyttä: digiturva@dvv.fi
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Käyttövaltuudet

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddee7381d2f300670b9597
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddf026d5baef0047be6db0
mailto:digiturva@dvv.fi


• Digiturvan kokonaiskuvapalveluun siirrytään Palveluhallinnan etusivulta ja organisaation tietojen 

syöttäminen aloitetaan ”Tee uusi arviointi” -kohdasta. Lopuksi tulokset julkaistaan.

• Jos organisaatio on vastannut vuonna 2021 toteutettuun Digiturvakyselyyn, nämä tiedot on viety 

palveluun pohjatietoina. Historiatietoja ei tule poistaa.

→ Ota tarvittaessa yhteyttä digiturva@dvv.fi

• Kokonaiskuvapalvelun käyttöönoton ja organisaation tietojen täydentämisen DL 24.8.2022.
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Kokonaiskuvapalvelun käyttö 

mailto:digiturva@dvv.fi


• en ny avgiftsfri tjänst för alla organisationer inom den offentliga förvaltningen

• stöder kontinuerlig strategisk uppföljning och rapportering av den digitala säkerheten 

i organisationen 

• ersätter årliga enkäter om digital säkerhet

• tjänsten används via Serviceadministrationen: https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/

och är bunden till Servicedatalagret: https://dvv.fi/sv/servicedatalager

• Organisationens huvudanvändare kan ge rättigheter till Tjänsten för helhetsbild via 

Serviceadministrationens Användarhantering. Rättighetsnivån är Ansvarig.

• Den ansvariga kan gå till Tjänsten för helhetsbild via Serviceadministrationens Egna 

Suomi.fi-tjänsters länk ”Digital säkerhetsöversikt”.

• Vänligen ta i bruk Tjänsten för helhetsbild och komplettera organisationsuppgifter i 

tjänsten senast den 24.8.2022.
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Tjänsten för helhetsbild av den digitala säkerheten

https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/
https://dvv.fi/sv/servicedatalager


dvv. f i

Yhteydenotot:
digiturva@dvv.fi


