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Julkisen hallinnon organisaatiot 
  
VRK/3468/2019 

KUTSU TAISTO19-HARJOITUKSEEN 

Väestörekisterikeskus toteuttaa marraskuussa 2019 TAISTO-harjoituskuukauden. 
TAISTO19-harjoitus on julkisen hallinnon yhteinen harjoitus, jossa harjoitellaan julki-
sen hallinnon organisaatioiden riskienhallinnassa, henkilötietojen tietoturvaloukkaus-
ten yhteydessä sekä häiriötilanteiden hallinnassa tarvittavia toimintamalleja ja pro-
sesseja.  
 
Harjoituksen toteuttamisesta ja johtamisesta vastaa Väestörekisterikeskus ja se to-
teutetaan osana Väestörekisterikeskuksen asettamaa Julkisen hallinnon digitaalisen 
turvallisuuden kehittämishanketta (JUDO-hanke). 
 
25.5.2018 sovellettavaksi tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää organisaa-
tioilta kyvykkyyttä hallita henkilötietojen tietoturvaloukkauksia. Tämä edellyttää kai-
kilta henkilötietoja käsitteleviltä organisaatioilta tarvittavia prosesseja ja toiminta-
malleja koskien tällaisia loukkaustilanteita. Koska nämä velvoitteet ovat julkishallin-
non organisaatioille vielä osin uusia, näiden prosessien luotettava ja tehokas toiminta 
edellyttää säännöllistä harjoittelua.  
 
Organisaation ottaessa käyttöön yhä enemmän digitaalisessa toimintaympäristössä 
tuotettavia tai sille tarjottavia palveluita, toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen 
merkitys organisaation ja sen tuottamien palveluiden ylläpidossa ja häiriötilanteissa 
on kansalaisten, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen säilyttämiseksi 
kriittistä. 
 
JUDO-hankkeen Digiturvan yhteishankkeessa vuonna 2019 toteutetaan työpajatilai-
suuksia digiturvan eri osa-alueilta: 1) riskienhallinta, 2) toiminnan jatkuvuus ja varau-
tuminen, 3) tietoturvallisuus, 4) kyberturvallisuus, 5) tietosuoja), joiden avulla jul-
kishallinnon organisaatiot ovat voineet kehittää osa-alueiden edellyttämiä prosesseja 
ja toimintamalleja mukaan luettuna henkilötietojen tietoturvaloukkaukset.   
 
TAISTO19-harjoituksen avulla organisaatio voi harjoitella ja varmistaa sen, että sillä 
on tarvittavat prosessit, ohjeet ja henkilöstön osaaminen mahdollisten tietoturva- ja 
tietosuojaloukkaustilanteiden hallitsemiseksi sekä häiriötilanteissa toimimiseksi ja 
vaadittavan häiriö- sekä kriisiviestinnän toteuttamiseksi. 
 
Harjoitus toteutetaan osana JUDO-hankkeen Digiturva-yhteishanketta, osallistujille 
se on maksuton. 
 
Harjoitus edellyttää organisaatiolta: 
- ilmoittautumista harjoitukseen tässä kutsussa toimitetun linkin avulla 
- valmistautumista harjoitukseen elo – marraskuussa toimitettavien ennakko-ohjei-

den mukaisesti 
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- osallistumista harjoitukseen sovittuna harjoituspäivänä sekä harjoituspäivän ra-
portointia osallistujille toimitettavan lokitiedoston avulla 

 
Itse TAISTO19-harjoituksen voi arvioida vaativan harjoituspäivänä vähintään 3 -5 hen-
kilötyöpäivän työpanoksen sekä saman verran työtä ennakolta normaalin toiminnan 
kehittämisen lisäksi.  
 
Organisaatio saa palautetta harjoituksen jälkeen pohjautuen harjoituspäivänä kerät-
täviin organisaatiokohtaisiin lokitietoihin, jonka anonymisoitu yhteenveto julkaistaan 
ja esitellään tammikuussa 2020 järjestettävässä TAISTO19-harjoituksen palautesemi-
naarissa. 
 
Harjoitus toteutetaan yhteistyössä mm. Keskusrikospoliisin, Liikenne- ja viestintävi-
raston Kyberturvallisuuskeskuksen, Poliisihallituksen, tietosuojavaltuutetun toimis-
ton, Turvallisuuskomitean sekä Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin 
kanssa. Harjoituksen toteuttamisesta ja johtamisesta vastaa Väestörekisterikeskus. 

 
Ilmoittautuminen 

 
Toivomme organisaatioiden ilmoittautuvan 31.8.2019 mennessä. Ilmoittautuminen 
pysyy myös tämän jälkeen avoimena 25.10 saakka, mutta jotta organisaatio voi val-
mistautua harjoitukseen mahdollisimman tehokkaasti, toivomme ilmoittautumisia 
ensisijaisesti tähän mennessä. 
 
Ilmoittaudu TAISTO19-harjoitukseen: 
https://www.lyyti.fi/reg/TAISTO19 
 
 
Lisätietoja TAISTO19-harjoituksesta: 
 
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, kimmo.rousku@vrk.fi, puh. 02955 35120 sekä di-
giturva@vrk.fi  
 
19.6.2019 

 
 
 

 
Janne Viskari 
Ylijohtaja 
 
 

 
 

Timo Salovaara 
Johtaja 
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