
  

  
  

DigiTyy - DIGIturvallinen Työkulttuuri ja Ympäristö 

  

Tiivistelmä ja tausta  

DigiTyy – DIGIturvallinen TYökulttuuri ja Ympäristö -hanke on Kalajoen kaupungin sekä 18 muun 

hakijaorganisaation yhteishanke digitaalisen turvallisuuden prosessien ja hallintamallien kehittämiseksi. Digitaalisen 

turvallisuuden viitekehys pitää sisällään tietosuojan, tietoturvallisuuden, toiminnan jatkuvuuden hallinnan ja 

varautumisen sekä riskien hallinnan. Digiturvaryhmän tarkoituksena on edistää yhteistyön avulla kuntien ja 

kuntayhtymien lakisääteisiä velvollisuuksia digitaalisen turvallisuuden osalta. Hanketta rahoittaa 

valtiovarainministeriö.  

Toteutusaika: 2021-2023  

  

Tavoite  

Tavoitteena on kehittää osallistujien digitaaliseen yleiseen turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja hallintaa, käynnistää 

alueellinen digiturvaryhmä ja parantaa digiturvallista työkulttuuria. 

  

Toimenpiteet:   

Hankkeen alussa osallistuvien organisaatioiden nykytila kartoitetaan käyttämällä kybermittari -työkalua. Hankkeen 

edetessä käynnistetään organisaatioiden yhteinen digiturvaryhmä ja luodaan käytännöt ryhmän toiminnan 

turvaamiseksi. Ryhmän tehtävänä on yhteistyön avulla edistää osallistujien digitaalisen turvallisuuden systemaattista 

arviointia, kehittämistä ja raportointia eri instansseille (poikkeamat, vuosiraportit, tilannekuvan ylläpito jne).  

Hankkeen suunnitteluvaiheessa määritellään hankkeen aikataulun puitteissa tehtäviä toimenpiteitä ja aikataulutetaan 

niitä osallistuvien organisaatioiden kesken. Hankkeen toimenpide -vaihe käynnistyy suunnitteluvaiheen aikana, joka 

tarjoaa mahdollisuuden hallita hankkeen sisältöä ketterästi saatujen kokemusten ja havaintojen perusteella. 

Toimenpiteiden aikana ei ole tarkoitus kehittää uusia ratkaisuja, vaan omaksua käyttöön hyviä käytäntöjä ja 

toteutuksia. Myös kouluttaminen ja osaamisen kehittäminen on osa toimenpide -vaihetta. Hankkeen toimenpiteiden 

lopputuloksena on alueellisesti toimiva digiturvaryhmä, jolla on yhteneväiset tietoturvakäytännöt. 

  

Tulos:   

Tavoitteena on luoda kaikille kunnille yhtenäiset toimintamallit, joiden avulla organisaatiot voivat 

kustannustehokkaasti ja yhteistyössä huolehtia digiturvallisuuden toteutumisesta. Yhteistyöalustana toimii hankkeen 

aikana muodostettu digiturvatyöryhmä. Hankkeen aikana tehdyillä toimenpiteillä kehitetään osallistuvien 

organisaatioiden digiturvallista työkulttuuria ja parannetaan ympäristön digiturvallisuutta. 

  

Hankkeen kustannukset ja rahoitus  

Hankkeen rahoittaja on Valtionvarainministeriö, Digikannustin. Hankkeen kustannusarvio on 643 100 €. VM:ltä 

saatiin enimmäismäärä eli 85 %:a kustannuksista (546 635 €). Loput 15 % eli 96 465 € ovat kuntien omaa 

rahoitusosuutta.  

  

Vastuuorganisaatio  

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kalajoen kaupunki, Juha Matilainen: juha.matilainen@kalajoki.fi  

Muut organisaatiot: Joki ICT, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Kannonkoski, Kempele, Kivijärvi, 

Koulutuskeskus Brahe, Kärsämäki, Liminka, Muhos, Nivala, Oulainen, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, 

Perusturvaliikelaitos Saarikka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki, Ylivieska 

  

Yhteistyökumppani: Joki ICT.   
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