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4. Mikäli pilvipalvelu tai
pilvipalveluteknologia tarjoavat parhaan
palveluhyödyn ja -takuun, eikä muita
esteitä ole, tulisi se ensisijaisesti valita
Valtiovarainministeriön Pilvilinjaus 18.1.2019
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161294
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Vahva trendi on, että yleiskäyttöiset,
toimialariippumattomat valmisjärjestelmät siirtyvät lähes
yksinomaan SaaS-palveluiksi. Paikallisesti (on premise)
asennettavia valmisjärjestelmiä on todennäköisesti hyvin
heikosti enää saatavissa 3–5 vuoden päästä.
Valtiovarainministeriön Pilviohje: ”Tuottavuutta pilvestä” 30.9.2020
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162451
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Missä Suomen julkinen hallinto on nyt julkisen pilven
hyödyntämisessä?
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Miksi pilveä hyödynnetään?
Julkisen hallinnon strategia
Monipaikkainen työnteko
Valtion toimitilastrategia

Julkisen hallinnon
yhteispalvelupisteet

Etäasiointiratkaisu
Miten tarjoan kansalaisille ja
yritykselle palvelut sellaisilla
sovelluksilla ja viestintävälineillä,
joihin se ovat arjessa tottuneet?
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Hybridityö
Yhteisölliset työvälineet
verkossa
Miten järjestän
yhteentoimivat
viestintäjärjestelmät eri
viranomaisten, kansalaisten
ja yritysten välillä?

Pilvipalveluiden palvelut – Eri palvelukerroksilla on eri
käyttäjäryhmät

Lisäarvo
kasvaa
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Pilven tietoturvallisuus ja Pitukri
• Tiedonhallintalaki lähtee tiedonomistajan
riskienhallinnasta
• Pitukrissa on asetettu kriteeristöön
vaatimus tiedon sijainnista Suomessa
(oikeustoimet, varautuminen)
• Kasautumisvaikutus käytännössä rajaa
julkisten pilvipalveluiden hyödyntämistä
laajasti
• Voidaanko näitä vaatimuksia tulkita
sijoittamalla luokiteltu tieto Suomeen ja
mahdollistaa teknisillä ratkaisulla sen
käsittely julkisessa pilvessä?
• Tiedossa on ratkaisuja Euroopasta, joissa
luokiteltua tietoa käsitellään kansallisesti
hyväksytyillä menettelyillä julkisessa
pilvessä
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Keskeisenä haasteena tietosuojaan liittyvät haasteet
• Tietosuojan varmistaminen liittyy keskeisesti niin pilvipalveluun tallennettavaan
dataan kuin itse palvelun käyttöön ja hallintaan liittyviin henkilön identifioiviin
tietoihin
• Globaalit julkipilven tarjoajat käsittelevät tai heillä on mahdollisuus käsitellä em.
tietoja kolmansista maista, joiden tietosuojan taso tulee varmistaa ennen tietojen
käsittelyn aloittamista
• Valtiovarainministeriössä pyritään selvittämään näitä haasteita keskitetysti ja
tuottamaan yhteisiä toimintamalleja sekä materiaalia hyödynnettäväksi
pilvipalveluiden käyttöönottoa arvioitaessa
• Virastot teettäneet laajasti tietosuojaan (tietoturvallisuuteen) liittyviä selvityksiä,
jotka tulisi saada valtiovarainministeriön käyttöön
• Tavoitteena siirtää keskustelu haasteista kohti konkreettisia riskienhallintakeinoja
• Kansalliset pilvipalvelujen sopimusehdot ja niiden neuvottelu pilvitoimittajien
kanssa
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Tiedonhallintalautakunnan suositukset pilvipalvelujen
hyödyntämisestä
• Suositus turvallisuusluokitellun tiedon käsittelystä pilviteknologialla ja
pilvipalveluissa.
• Aineisto on lausuntopalvelussa lausuttavana 15.10-15.11.2021

• Suositus pilvipalvelun elinkaaren päättämisen hallinnasta
• Aineisto tulossa lausuntopalveluun vuoden 2021 aikana
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Gartner: Hype Cycle for Digital Government Technology,
21.7.2021

10

Kotimaisen pilven ylätason toteutusvaihtoehdot
Keskeisimmät asiakastarpeet täyttävän kotimaisen pilven toteutusvaihtoehdot voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan.
Saavutettava palveluiden laajuus riippuu paljolti kategorioiden sisällä valittavissa olevista teknologioista ja kumppaneista.

J U L K I P I LV E N
L A A J E N TA M I N E N
KO N E S A L I I N

KO N E S A L I N
M U K AU T TA M I N E N
P I LV E N O M A I S E K S I

Julkipilven laajentaminen omaan
konesaliin mahdollistaa julkipilven
natiivien palveluiden ja hallintatyökalujen
hyödyntämisen rajatussa ympäristössä.

Mukauttamalla konesalista tarjottavia
palveluita enemmän pilvenomaiseksi
pystytään asiakasorganisaatioille tarjoamaan
samoja hyötyjä mitä kytkeytyy julkipilven
palveluiden hyödyntämiseen.

J U L K I P I LV E N L A A J E M P I H YÖ D Y N TÄ M I N E N
Pyritään hyödyntämään valikoidun hyperskaalapilveä Kotimaisen pilven
vaatimusten täyttämisessä kartoittamalla soveltuvuutta ja ohjeistuksien
muutostarpeita yhteistyössä pilvipalvelutarjoajien ja valtion toimijoiden kanssa.
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Julkisen pilven hyödyntäminen ja Valtori
•
•
•

•
•

Asiakasneuvottelukunta käynnistä ns. Suomi-pilveen liittyvän selvityksen
Valtori toteutti selvityksen vaihtoehtoisista etenemistavoista
Selvityksen pohjalta Valtorin asiakasneuvottelukunta päätyi 17.6.2021 esittämään Valtorille
sekä valtiovarainministeriölle vaihtoehtoa 1. Julkipilven laajempi hyödyntäminen –
tavoitetilaksi
•

Käytännössä tarkoittaa Suomi.fi –pilven rakentamista globaalien pilvipalveluihin

•

Ei pois sulje tarvetta sijoittaa tietoja Suomeen sekä globaalin pilven turvasatamapalveluille

Valtorin lähtenyt valmistelemaan tavoitetilan mukaisia palveluja
Valtori perustamassa yhteistyössä asiakkaiden kanssa pilvipalvelujen kehittämisen
yhteistyöryhmää
•

Ryhmän tavoitteena on huolehtia strategisen asiakasnäkökulman saamiseksi Valtorin tuotekehityksen
tueksi

Pisteet yhteensä
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1.
Julkipilven laajempi
hyödyntäminen

2.
Julkipilven
laajentaminen konesaliin

3.
Kotimaisen kapasiteetin
modernisointi

34,0

23,0

16,5

Pilven hyödyntämisen resurssien varmistaminen ja
hankinta
•

•

•

VM:n PATU-selvityksessä erään julkisen hallinnon merkittävän toimijan toimitusjohtaja
totesi pilvipalveluiden hyödyntämisestä: ”Julkisessa hallinnossa on kaikkiaan n. 2 000
sellaista ICT-asiantuntijaa, jotka pystyvät toteuttamaan strategisia muutoksia. Kaikki
[julkisen hallinnon organisaatiot] kilpailevat näistä osaajista”
Miten valtion (julkisen hallinnon) sisällä voisimme varmistaa riittävän osaamisen
pilvipalveluiden hyödyntämiseksi?
•

Useissa selvityksissä tullut esiin osaamiskeskusmalli ja resurssien joustava yhteiskäyttö valtion sisällä
(ns. pilvitopparoikat)

•

Markkinoiden kanssa toteutettu osaamisen ekosysteemi

Miten Hanselin (Valtorin) hankintamenettelyjä voitaisiin kehittää tukemaan laajapohjaista ja
joustavaa pilviosaamisen hyödyntämistä?
•

•
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Case UK:sta, jossa toteutettu DSP, jossa valtio rakentaa ekosysteemiä osaamisen rakentamiseksi

Miten aiomme rakentaa kyvykkyyttä pilvipalveluiden rakentamiseksi?

Kiitos!
tommi.kangasaho@vm.fi
Tietohallintoneuvos
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

