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Turvallinen ja kriisinkestävä kunta

• Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto 

(TKK) on kuntien riskienhallinta-, 

turvallisuus- ja varautumistyötä tukeva 

verkosto. Kuntaliitto hallinnoi verkostoa ja 

varmistaa edellytykset sen toiminnalle.

• Verkoston tavoitteena on kehittää kuntien 

turvallisuuskulttuuria, turvallisuusjohtamista 

ja riskienhallintaa sekä lisätä turvallisuus- ja 

varautumistyön merkitystä ja vaikuttavuutta 

osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

• Verkosto on tarkoitettu kuntien henkilöstölle 

ja se tarjoaa asiantuntijoille mahdollisuuden 

verkostoitumiseen ja keskusteluun.
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Verkostoon tulee koko 
ajan uusia jäseniä, tällä 
hetkellä jäsenmäärä on 
lähes 300.

Verkoston jäsenyys on 
maksuton eikä velvoita 
osallistujaa sitoumuksiin.



Tervetuloa mukaan

Ilmoittaudu:
tkk@kuntaliitto.fi



Tietosuojavastaavien verkosto
• Verkostossa vajaa 500 jäsentä

• Mukana myös Kuntaliiton edustajia eri yksiköistä

• Verkoston vetovastuu strategiayksiköllä ja lakiyksiköllä

• FCG toimii kokousten sihteereinä sekä hallinnoi jäseniä

• Verkostoon osallistuminen on maksutonta ja verkoston tapahtumat ilmaisia
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Verkoston tehtävä ja tavoitteet

• Verkosto on foorumi, missä

• jaetaan tietoa
• esitetään kysymiä
• etsitään ratkaisuja
• löydetään yhteisiä neuvotteluasemia tietosuojakysymyksissä

• Tavoitteena mahdollistaa tietosuojavastaavien tehokas työskentely ja olemassa 
olevien materiaalien, mallin työtapojen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen
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Keskustelua ja ajatusten vaihtoa

• Verkostossa keskustellaan aktiivisesti eri aihealueista

• Yleinen
• Elinkeino- ja työvoimapalvelut
• Hallinto- ja henkilöstöasiat
• Hankinnat
• Maankäyttö ja ympäristö
• Opetus- ja sivistystoimi
• Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Tietosuojatyön organisointi
• Turvallisuus ja yleinen järjestys
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta
• Viestintä
• Yleinen tietousojalainsäädäntö
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Ohjaustoiminta

• Verkoston vetovastuu strategiayksiköllä ja lakiyksiköllä

• FCG toimii kokousten sihteereinä sekä hallinnoi jäseniä

• Verkostossa toimii ohjausryhmä, johon kuuluu edustajat Kuntaliitosta ja FCG:stä

• Lisäksi verkostossa toimii työvaliokunta, koostuu 14 verkoston jäsenestä
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Tule mukaan! 
Katso tarkemmat tiedot verkostosta verkkosivulta
https://www.kuntaliitto.fi/laki/julkisuus-ja-
tietosuoja/tietosuoja-asetus/kuntien-tietosuojavastaavien-
verkosto

Ilmoittautua voi tällä verkkolomakkeella:
Ilmoittautuminen kuntien tietosuojavastaavien verkostoon »

Suunnitelmissa
• yhteinen ohjausryhmä tietoturvavastaavien verkoston 

kanssa
• työvaliokunnan mahdollinen lakkauttaminen – tilalle 

pienempi ”nyrkki”

https://www.kuntaliitto.fi/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/tietosuoja-asetus/kuntien-tietosuojavastaavien-verkosto
https://link.webropolsurveys.com/S/A1AF0BE9C4F8E1E4


Tiedonhallinnan verkosto
• Verkosto on uusi, toiminta ei ole vielä vakiintunut

• Alueet: yleinen tiedonhallinta, asiakirjahallinto, arkistointi ja säilyttäminen

• Verkostossa tällä hetkellä 116 jäsentä

• Mukana myös Kuntaliiton edustajia eri yksiköistä

• Verkoston vetovastuu strategiayksiköllä, koordinaattori Tuula Seppo

• Verkostoon osallistuminen on maksutonta, toimii teamsissa
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Tiedonhallinnan verkoston tehtävä ja 
tavoitteet

• Verkosto on foorumi, missä

• jaetaan tietoa, hyviä käytäntöjä ja materiaalia
• esitetään  kysymyksiä ja saadaan vastauksia kysymyksiin
• etsitään ratkaisuja
• otetaan kantaa lausuntoihin ja kehittämiseen
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Keskustelua ja ajatusten vaihtoa

• Eri aihealueita

• Yleinen
• Hallinto- ja henkilöstöasiat
• Maankäyttö ja ympäristö
• Opetus- ja sivistystoimi ja varhaiskasvatus
• SOME-arkistointi
• SOTE, Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Talous- ja hankinta-asiat

• Mitä muuta? Tee ehdotus
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Ohjaustoiminta

• Varsinaista ohjaustoimintaa ei vielä ole

• Suunnitteilla on yhdistää toiminta ruotsinkielisen verkoston kanssa 
(informationshantering i kommunerna), yhteyshenkilö Mattias Lindroth

• Verkostoon (teams ryhmään) liittyminen:

• tuula.seppo[at]kuntaliitto.fi

• Tule mukaan !
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Kuntakentän tietoturvavastaavien 
verkosto (Kun-TVV)

ROOLI TOIMINTAMALLIRAKENNE

kuntaliitto@tietoturva.fi

mailto:kuntaliitto@tietoturva.fi


Kun-TVV v.2021

• Kun-TVV
✓ KickOff 1.4.2020

• Kun-TVV kriittinen massa saavutettu 
✓ kuntakenttä 4Q20

• Jatko huomioiden: Sisältö edellä 
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KickOff

Kuntaliiton Yleiskirje (4Q19)



ROOLI
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Kun-TVV verkoston roolista (2. asetettua ’tehtävää’)

VIRANOMAISKANAVA

KESKUSTELUALUSTA
Digitaalinen turvallisuus osana (kokonais)turvallisuutta

❖ tietoturva@kunta.fi
❖ tietoturva@kuntaliitto.fi

Yhteyskanava – viranomaisyhteistyö 
(viranomaistiedotteet - varmistetaan 
koordinoidusti mahdollisimman laajasti 
että ”sama viesti” menee eri osa-
puolille)

Digiturvakeskusteluun tarvitaan kulttuurinmuutos ... toimintatasolla

Kuntakentän 
keskustelualusta (TiHL) 

mailto:tietoturva@kunta.fi
mailto:tietoturva@kuntaliitto.fi
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’hallitusta KAAOKSESTA...’



Toimintakulttuuri muutoksesta



RAKENNE



Kun-TVV verkosto   

kuntaliitto@tietoturva.fi

Hyötynäkökulma

✓ edesauttaa tietoturva osa-alueiden 
käytänteiden hyödyntämistä ja leviämistä 
kuntakentässä

✓ viranomaistiedotteet koordinoidusti 
mahdollisimman laajasti kuntakentässä

mailto:kuntaliitto@tietoturva.fi


Valmisteleva Ryhmä/Kun-TVV

kuntaliitto@tietoturva.fi

mailto:kuntaliitto@tietoturva.fi


Keskustelualusta/Kun-TVV verkosto

kuntaliitto@tietoturva.fi

Kun-TVV verkoston huoneentaulut

https://kuntaliittofi.sharepoint.com/sites/uudistuminen/SitePages/Asiakkuudet-ja-verkostot.aspx

mailto:kuntaliitto@tietoturva.fi
https://kuntaliittofi.sharepoint.com/sites/uudistuminen/SitePages/Asiakkuudet-ja-verkostot.aspx


TOIMINTAMALLI



ISO-KUVA
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Toimintamallista




