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1. JOHDANTO
1.1

TIETOTILINPÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Tilinpäätöksellä on pitkä historia organisaatioiden taloudellisen aseman raportoinnin muotona.
Tilinpäätösraportointi on menetelmänä laajentunut myös organisaation toiminnan eri osa-alueille
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen. Taloudellista tilinpäätöstä on tullut
täydentämään muitakin raportoinnin muotoja mm. henkilöstötilinpäätös. Tälle kehitykselle luonteva
jatkumo on tilinpäätösluonteisen tarkastelun ulottaminen tietovarantoihin, tietojohtamiseen,
tietojenkäsittelyyn ja tietoturvallisuuteen.1
Varkauden kaupunki on päättänyt muiden vastuullisten organisaatioiden tavoin laatia vuosittain
tietotilinpäätöksen, jonka aikataulu on sidottu taloudellisen tilinpäätöksen ja tulosraportoinnin
kanssa. Tietotilinpäätöksen laatiminen on kirjattu kaupunginhallituksen hyväksymään tietoturva- ja
tietosuojapolitiikkaan. Nyt laadittava tietotilinpäätös koskee vuoden 2018 tietojen käsittelyn
tilannetta, sekä esittelee tiiviisti muutostarpeita ja suunnitelmia vuodelle 2019. Varkauden
kaupungin tietotilinpäätöksellä ajatellaan olevan kolme päätehtävää:
·
·
·

Kokonaisvaltainen tiedonhallinnan tarkastelu
Oman organisaation tiedonhallinnan laadun ja turvallisuuden seuranta
Luottamuksellisuuden ja lainmukaisuuden osoittaminen

KOKONAISVALTAINEN TIEDONHALLINNAN TARKASTELU
Kaupunkiorganisaatiossa kuten muissakin tietoyhteiskunnan palveluorganisaatioissa tiedon määrä
ja sen käsittelytavat kasvavat koko ajan kiihtyvässä tahdissa. Varkauden kaupunki luo, käsittelee,
hallinnoi ja arkistoi suuria määriä erilaista tietoa. On todettava, että tieto on organisaation arvokkain
pääoma ja voimakkaimmin kasvava tuotannontekijä. Erilaisten tietovarantojen ympärille kehittyy
jatkuvasti uusia palveluja, jotka ovat tärkeitä kuntalaisille ja koko yhteiskunnan menestymiselle.
Tiedonkäsittelyn moninaisuuden ja tiedonhallinnan haasteiden vuoksi onkin olemassa selkeä tarve
kokonaisvaltaiseen näkökulmaan. Yksi ratkaisu tällaisiin tarpeisiin on tietotilinpäätöksen laatiminen.
Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on olla dynaaminen työkalu, joka tukee kaupunkiorganisaation
tehokkuutta ja kilpailukykyä. Tietotilinpäätös on myös osa tietojohtamista sekä siihen kuuluvaa
riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Ennen kaikkea tietotilinpäätöksestä tulee muotoutumaan
peruutuspeilin sijasta johdon päätöksentekoa tukeva dokumentti, jonka avulla kehittämistä voidaan
suunnitella. Lisäksi tietotilinpäätös vastaa asiakkaiden ja sidosryhmien tietotarpeisiin, kun
kaupungin toiminta on yhä verkostomaisempaa yhteistoimintaa.

1

Laadi tietotilinpäätös 2012, Tietosuojavaltuutetun toimisto

3

TIEDONHALLINNAN LAADUN JA TURVALLISUUDEN SEURANTA
Uusien palveluiden ja sähköisten palveluprosessien edellytyksenä on tietorakenteiden ja niiden
hallintaan liittyvien menetelmien kehittäminen. 2 Tietojen korkea laatu ja toimivat menettelytavat
näkyvät positiivisesti kaupungin toimialoilla niin asiakasrajapinnassa kuin sisäisissä
prosesseissakin.
Säännöllisesti vuosittain laadittava tietotilinpäätös mahdollistaa kuvattujen laadun ja turvallisuuden
tekijöiden johdonmukaisen seurannan ja arvioinnin. Kokonaisvaltaisena tavoitteena kaupungilla on
varmistaa tarjottavien palveluiden toimintakyky ja käytettävyys, tietoaineistojen laatu ja käytössä
olevan tietotekniikan turvallisuus.

LUOTTAMUKSELLISUUDEN JA LAINMUKAISUUDEN OSOITTAMINEN
Riskien minimointi, hyvä maineen rakentaminen, kansalaisten ja kuluttajien luottamuksen
säilyttäminen ovat asioita, joista on tulossa ratkaisevan tärkeitä kunnan toiminnan menestymiselle.2
Tietotilinpäätös kertoo eri sidosryhmille, että organisaatio näkee tärkeäksi panostaa tietojen
käsittelyssä noudatettaviin menettelytapoihin ja hyvän tietojenkäsittelytavan sekä
tiedonhallintatavan noudattamiseen, sekä toimii tietojen käsittelyssään vastuullisesti.
Lisäksi tietotilinpäätös toteuttaa tietosuojaa koskevan lainsäädännön edellyttämää
tilintekovelvollisuusperiaatetta (osoitusvelvollisuutta), jossa organisaatio itse näyttää, miten se
noudattaa lakia ja yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä.

1.2

TIETOHALLINTOJOHTAJAN KATSAUS

Nyt valmistunut tietotilinpäätös on ensimmäinen Varkauden kaupungin laatima yhteenveto, joka
kuten edellä on jo kuvattu, käsittää tietovarantojen, tietojohtamisen, tietojenkäsittelyn ja
tietoturvallisuuden tilinpäätösluonteisen tarkastelun.
Koska aiempaa tietotilinpäästöstä ei ole käytettävissä, tällä ensimmäisellä kerralla aikajana kulkee
osittain jo vuodesta 2016, painottuen kuitenkin vuoteen 2018. Jatkossa tietotilinpäätökset tulevat
olemaan oletettavasti suppeampia keskittyen tietoturvaan ja tietosuojaan. Nyt tietotilinpäätökseen
onkin kuvattu laajasti myös koko kaupungin tietohallinnollinen ympäristö kokonaiskuvan
muodostamiseksi.
Tekoälyn murros, valmistautuminen 5G aikakauteen, robotiikka, lisätty todellisuus, digitaalisten
palvelujen keskittyminen mobiililaitteisiin sekä datan määrän kasvu ovat teknotrendejä, jotka
lähivuosina ja osin jo tänä päivänä vaikuttavat kansalaisen arkeen. Onkin selvää, että Varkaudessa
mm. lähivuosien rakennushankkeissa nämä muutostekijät tulee ottaa kattavasti huomioon.
Tietoturva ja tietosuoja ovat tärkeässä roolissa, kun tuotamme kuntalaisille palveluita. Varkauden
kaupungin kehittäessä olemassa olevia palveluita tai rakentaessa kokonaan uusia, lähtökohta on
se, että kuntalainen voi luottaa niiden turvallisuuteen. Jos palveluihin ei luoteta, ei niitä myöskään
käytetä.
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Vuosi 2018 oli merkittävä vuosi monella tapaa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan
keväällä. Valmistautuminen sen velvoitteiden täyttämiseen alkoi Varkauden kaupungilla jo vuonna
2016. Vaikka olemme saaneet keskeisimmät asetuksen vaatimukset toteutettua, tietoturva- ja
tietosuojatyö ei suinkaan ole päättynyt viime kevääseen. Kyseessä on prosessi, joka tulee
jatkumaan.
Varkauden kaupunki osallistui marraskuussa Väestörekisterikeskuksen TAISTO18 harjoitukseen,
jossa julkinen hallinto harjoitteli henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa. Erittäin opettava
harjoitus, joka antoi meille toimintamalleja oikeaa tilannetta varten.
Näen erittäin myönteisenä, että henkilöstö osallistui aktiivisesti keväällä järjestettyihin GDPRkoulutuksiin, osallistujia oli yli 500 henkilöä. Koulutukset jatkuvat myös vuonna 2019, niiden
rinnalle tulee myös tietoturva- ja tietosuojaosaamista tukemaan toimialakohtaiset verkkooppimisympäristöt. On tärkeää, että henkilöstö ymmärtää tietoturvan ja tietosuojan merkityksen
omassa työssään. Tässä koulutuksilla on keskeinen rooli samoin kuin toimialojen
tietosuojavastaavilla, tietojärjestelmien pääkäyttäjillä sekä ICT-palvelujen henkilöstöllä.
Vuoden 2019 uudet hankkeet ovat jo hyvässä vauhdissa. Valtiovarainministeriö on valmistellut
julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelman (JUDO), jonka tavoitteena on
varmistaa, että julkishallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Myös Varkauden
kaupunki tulee osallistumaan tämän kehittämisohjelman toteutukseen.
Maakunta- ja soteuudistus toteutuessaan tuo merkittävät haasteet lähivuosina kuntien
tietohallinnoille nykyisten yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien uudelleen järjestelyissä sekä uusien
integroinneissa.
Vuoden 2018 aikana tehty työ luo hyvät lähtökohdat digitalisaation sekä tietoturva- ja tietosuojatyön
edelleen kehittämiseksi vuonna 2019.

Jarmo Heinonen
tietohallintojohtaja
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2. TIETOHALLINNON YMPÄRISTÖN KUVAUS
Varkauden kaupungin organisaatiossa tietohallinto sijoittuu konsernipalvelujen hallintopalveluihin.
Hallintopalvelujen vastaavana viranhaltijana toimii hallintojohtaja. Tietohallintoa johtaa
tietohallintojohtaja. Tietohallinnon tehtävänä on mahdollistaa tieto- ja viestintätekniikan avulla
palveluiden järjestäminen ja tuottaminen, palveluprosessien kehittäminen sekä johtamisen
sujuvuus.
Kaupungin tietohallinto vastaa tietohallintopalvelujen tuottamisesta koko Varkauden kaupungin
organisaatiolle mukaan lukien myös koko sosiaali- ja terveystoimi. Sen lisäksi tietohallintopalveluja
tuotetaan kaupunkikonserniin kuuluville Keski-Savon Vesi Oy:lle sekä Keski-Savon Jätehuolto llky:lle.
Vuoden 2014 alusta lukien tietohallintopalveluja on erillisellä palvelusopimuksella tuotettu
kokonaisvaltaisesti myös Joroisten kunnalle. Tämä tietotilinpäätös koskee peruskunnan toimintaa, ei
konserniyhtiöitä eikä Joroisten kuntaa.

2.1

HENKILÖSTÖ

Tietohallinto jakautuu kahteen toimintoon; kehittämis- ja johtamispalveluihin sekä ICTtukipalveluihin. Tietohallinnossa työskentelee vakituisessa työsuhteessa 10 henkilöä, määrä on
pysynyt samana viime vuodet. Tämän lisäksi Tietohallinto työllistää 3-4 htv:n mittaisesti palkkatukija työharjoitteluhenkilöstöä.
Tietohallinnon kehittämis- ja johtamispalvelujen henkilöstöön kuuluvat tietohallintojohtaja Jarmo
Heinonen ja tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen. ICT-palvelujen henkilöstöä ovat IT-suunnittelija
Raimo Itkonen, IT-asiantuntija Raimo Kumpulainen, tietoliikenneasiantuntija Pentti Kallio sekä
järjestelmäasiantuntijat Jouni Ahonen, Timo Haikarainen, Matti Järvinen, Henri Ruippo sekä Leena
Väänänen.
Tietohallinto toimii kolmessa eri toimipisteessä:
·
·
·

Kaupungintalo, Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
Terveystoimi, Savontie 55, 78300 Varkaus
Joroisten kunnantalo, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen

Eri tietojärjestelmien pääkäyttäjät ovat sijoitettu organisaatiossa omiin työyksikköihinsä. He tekevät
tiivistä yhteistyötä tietohallinnon kanssa. Tästä esimerkkinä sosiaali- ja terveystoimessa
työskentelevät potilastietojärjestelmän pääkäyttäjät, jotka antavat monipuolista tukea järjestelmän
loppukäyttäjille.

YHTEISTYÖRYHMÄT
Tietohallinnon poikkihallinnollista kehittämistä varten on perustettu tietohallinnon johtoryhmä. Sen
tehtävänä on valmistella kaupungin tieto- ja viestintäteknologian strategiset linjaukset, koordinoida,
ohjata sekä seurata alaa koskevia hankkeita.
Vuoden 2018 aikana tietohallinnon johtoryhmä kokoontui kaikkiaan 11 kertaa seuraavalla
kokoonpanolla: puheenjohtaja tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen, varapuheenjohtaja
paikkatietosuunnittelija Petri Kapanen, (kaupungininsinööri Jani Viljakainen), sihteeri
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tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen, osastonhoitaja Anita Pirttimäki (tietojärjestelmäasiantuntija
Sanna Kaskivirta), palvelualuepäällikkö Riitta Mentula-Hyvärinen (sosiaalityöntekijä Satu
Naukkarinen), varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen (opettaja Kirsi Nykänen),
keskusarkistonhoitaja Vesa Pöllänen sekä markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen.
Tietohallinnon johtoryhmän alaisuudessa toimii kaupungin tietoturva- ja tietosuojaryhmä, jonka
tehtävänä on:
·
·
·
·
·

käsitellä, kommentoida, antaa lausuntoja ja kannanottoja tietosuojaan, tietoturvaan ja
kyberturvallisuuteen liittyen
tarkastaa henkilötietoja sisältävien sopimusten tietoturva- ja tietosuojaosuudet
käsitellä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät merkittävät poikkeamat
käsitellä ja hyväksyä osaltaan projektit sovituissa tarkastuspisteissä
kehittää ja edistää organisaation tietoturvan ja tietosuojan toteutumista

Tietoturva- ja tietosuojaryhmä kokoontui vuoden 2018 aikana 14 kertaa. Työryhmän
puheenjohtajana toimi tietohallintojohtaja/tietoturvapäällikkö Jarmo Heinonen, jäseninä
tietosuojavastaavat Marja Kosunen (sihteeri), Sanna Kaskivirta ja Pia Keränen sekä
keskusarkistonhoitaja Vesa Pöllänen.

2.2

KESKEISET TOIMITTAJAT JA YHTEISTYÖTAHOT

Keskeisimpiä tietojärjestelmätoimittajia ovat Tieto Oyj, CGI Oy, Trimble Oy, Timmi Software Oy,
Triplan Oy, Wunder Finland Oy, Visma InCommunity Oy, sekä Commit Oy.
Varusohjelmistoissa ja lisensseissä tukeudutaan pitkälti Microsoft – ekosysteemiin. Infran
toimittajista suurin on Istekki Oy. Muilta osin käytetään voimassa olevia puitesopimustoimittajia;
mm. Data Enter Oy, Atea Oy sekä KuntaPro.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ovat osin ulkoistettu Taitoa Oy:lle. Myös muita palveluja
hankitaan Inhouse – toimijoilta.
Tietohallinnollista yhteistyötä tehdään useassa eri työryhmässä valtakunnallisesti, alueellisesti sekä
maakunnallisesti. Näitä ovat olleet vuoden 2018 aikana mm. Pohjois-Savon liiton tulevaisuuden
kuntien ICT-yhteistyön ohjausryhmä, YTA ICT-työryhmä, eMaaseutu ohjausryhmä, Kuntaliiton
Kokonaisarkkitehtuuriryhmä, sekä JUHTA-VAHTI tietosuojan yhteishanke.
Tietosuojalainsäädännön velvoittamana yhteistyö myös valvontaviranomaisiin eli
tietosuojavaltuutetun toimistoon, kyberturvallisuuskeskukseen ja poliisiin on huomioitu
toimintamalleissa. Muutamia ilmoituksia ja viestinvälitystä henkilötietoihin kohdistuvista
tietoturvapoikkeamista on jo tehty vuoden 2018 aikana, ja yhteistyö tulee tiivistymään kuluvana
vuonna 2019.
Sosiaali- ja terveystoimessa maakunnallista yhteistyötä tehdään alueellisessa tietohallinnon
neuvottelukunnassa, Pohjois-Savon Kanta-ryhmässä sekä alueellisessa tietosuojaryhmässä sekä
sen työvaliokunnassa.
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2.3

TIETOHALLINNON KUSTANNUKSET

Kaupungin ICT-kustannukset jakautuvat tietohallinnon sekä toimialojen kesken. Tietohallinnosta
maksetaan laajasti käytettävien palvelujen infrakustannukset ja jatkuvan palvelun kustannukset.
Näitä ovat mm. työasemien leasing-kulut, tietoliikenne- sekä konesalipalvelujen kulut. Toimialat
maksavat omassa käytössään olevien tietojärjestelmien käytön. Jokaisella tietojärjestelmällä on
kaupungin tietojärjestelmäsalkussa määritelty omistajuus, jonka mukaisesti myös niiden
kustannukset kohdennetaan.
Vuosittain talousarvion investointiosaan varataan yhteisen infran uudis- ja korvaushankintoja sekä
digitalisaation kehittämistä varten määrärahat. Tietohallinto laskuttaa toimialoja tarjoamistaan
keskitetyistä palveluista. Laskutus perustuu pääosin työasemien määrään. Vuoden 2018
toteutuneesta talousarviosta nähdään seuraavia tunnuslukuja:
·
·
·
·
·
·

Tietohallinnon (kp1510) toimintamenot 1 177 031 €
Tietohallinnon poistot 207 108 €
Sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot 1 273 677 €
Toimialojen (tili 4342) ICT-menot 1 707 071 €
Koko konsernihallinnon ICT-investoinnit 483 666 €
ICT-menot koko kaupungin toimintamenoista 1,58 %

Vertailtaessa kaupungin ICT-toimintamenoja saman kokoluokan kuntien kesken, Varkaus asettuu
keskiarvon alapuolelle. Pohjois-Savon ICT-yhteistoimintaselvityksessä vuoden 2016 lopussa
verrattiin maakunnan kuntien ICT-kustannuksia ilman sosiaali- ja terveystoimea (kuva 1). Luvut eivät
aina suoraan kerro, miten kustannustehokkaasti kunnat tuottavat tietohallintopalvelunsa.
Vertailtaessa lukuja tulee huomioida myös palvelujen ulkoistamisaste sekä kunnan
digitalisaatiokypsyys. Myös kustannusten kirjaamiskäytännöissä on kuntakohtaisia eroja.

Kuva 1. Pohjois-Savon kuntien ICT-kustannukset

2.4

TEKNOLOGIA-ARKKITEHTUURI

Varkauden kaupunki käyttää tietohallinnon ja toimialojen yhteisesti sopimia ja yleisiä
standardinmukaisia teknologiaratkaisuja, jotka takaavat kokonaisuuden ja sen osien
yhteentoimivuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden, kehitettävyyden sekä ylläpidettävyyden.
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Teknologioiden valinnassa huomioidaan teknologian kypsyys, elinkaari, käytön laajuus sekä tuen ja
asiantuntemuksen löytyminen.
Varkauden kaupungin ICT-infran keskeisimmät tunnusluvut näkyvät kuvissa 2 ja 3.

Kuva 2. Varkauden kaupungin omistamien ja hallinnoimien laitteiden määrät (kpl)

Kuva 3. Tietomassa ja tietoliikenne
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2.5

TIETOJÄRJESTELMÄ- JA TIETOARKKITEHTUURI

Varkauden kaupungin hyväksyttyjen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti
tietojärjestelmien ja sovellusten ei tule olla sidottuja suljettuihin teknologiaratkaisuihin eikä
yksittäisiin tuotetoimittajiin. Tietojärjestelmien ja niiden alustalaitteistojen, rajapintojen ja
ohjelmistojen on oltava arkkitehtuurin ja standardien mukaisia. Lisäksi kaupunki suosii avoimia
yhteisiä ratkaisuja, jotka ovat läpinäkyviä ja muokattavia.
Varkauden kaupungin käyttämiä keskeisimpiä tietojärjestelmiä on kaikkiaan yli 100. Ne ovat koottu
tietohallinnon ylläpitämään organisaation tietojärjestelmäsalkkuun. Tietojärjestelmät on luokiteltu
kriittisyyden mukaan kuvan 4 mukaisesti.

Kuva 4. Tietojärjestelmien kriittisyysluokittelu
Vuoden 2018 aikana uusia tietojärjestelmiä otettiin käyttöön useita jokaisella toimialalla. Näitä
olivat mm. uusi Intra-sovellus, ICT–palvelunhallintajärjestelmä Essi, tiedolla johtamisen järjestelmä
Kuntari, viestintäpalvelu eRaati, avustus- ja tilanvarausjärjestelmä Timmi, suomi.fi-maksut, hankintaja kilpailutusjärjestelmä Cloudia, valtuustosalin uusi kokous- ja AV-järjestelmä, terveydenhuollon
sähköinen asiointipalvelu Klinik Pro sekä DNA:n puhelinvaihdepalvelu. Hankintapäätös
asianhallintajärjestelmän päivittämisestä ja laajentamisesta tehtiin loppuvuodesta 2018.
Työterveyden yhtiöittämisen vuoksi kaupungin järjestelmistä poistui työterveyden
asiakastietojärjestelmä Acute.
Varkauden kaupungilla huomioidaan julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet
kokonaisvaltaisen suunnittelun osana. Päällekkäisen tiedon keruuta ja tuotantoa vältetään, koska
tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen vähentävät tiedon käsittelystä ja ylläpidosta koituvia
kustannuksia. Kaupungin tarjoamissa palveluissa hyödynnetään olemassa olevia
yhteistietovarantoja (mm. suomi.fi-palvelut). Lisäksi kaupungin tietoja pyritään hallitsemaan niin,
että ydintieto on määritelty ja muiden ohjelmien tiedot tukeutuvat siihen (Master Data
Management). Käytännössä toimintaa kehittävät ja muuttavat projektit ovat niitä kohtia, joissa
pyritään ottamaan huomioon kokonaisarkkitehtuurin periaatteet, ydintiedon hallinta sekä
yhdenmukaiset toimintatavat.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus on ohjannut organisaatioita henkilötietojen käsittelyn parempaan
dokumentointiin. Varkauden kaupungin tietoturva- ja tietosuojaryhmä pyrkii siihen, että
henkilötietorekisterit, käsiteltävä tietosisältö, tietojen mahdolliset luovutukset ja siirrot, sekä
käsittelyyn liittyvä teknologia olisi dokumentoitu yhtäläisesti. Vuonna 2018 uudistettiin kaikki
vanhemmat rekisteriselosteet henkilötietojen käsittelyn tietosuojaselosteiksi, sekä tehtiin useita
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uusia tietosuojaselosteita rekisteröityjen informointia varten (kuva 5). Tietosuojaselosteet ovat esillä
kaupungin verkkosivuilla julkisesti, tai intrassa, jos käsittely on vain kaupungin henkilöstön tietoja
koskevaa.

Kuva 5. Uusittuja tietosuojaselosteita
henkilörekistereistä, joissa Varkauden
kaupunki on rekisterinpitäjänä
Kriittistä henkilötietoa käsitellään Varkauden
kaupungilla yleisesti ottaen
tietojärjestelmillä, jotka luokitellaan
kriittisiksi myös palvelutoiminnan
näkökulmasta. Esimerkiksi
potilastietojärjestelmät, sosiaalityön
järjestelmä, paikkatietojärjestelmä,
opetuksen ja varhaiskasvatuksen
järjestelmät, asianhallinnan järjestelmä
salaisten asiakirjojen osalta, sekä
taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus ovat
kriittisiä niin sisällöiltään kuin
toiminnallisestikin. Muutamia
poikkeuksiakin on, esimerkiksi jätehuollon toiminta on turvattava kriittisenä, vaikka henkilötiedon
riskiluokitus ei olekaan suuri.
Keskitetty käyttäjänhallinta, kulunvalvonta ja henkilöstöhallinnan järjestelmät sisältävät
työntekijöistä laajoja tietoja, joten ne on luokiteltu kriittisiksi henkilörekistereiksi. Palkkahallinnon
järjestelmä on henkilötietojen näkökulmasta kriittinen turvattava, mutta toiminnallisesti järjestelmä
voi olla käytöltään rajoitettu pitempään kuin muut kriittisiksi luokitellut järjestelmät.
Arkistointivelvoitteiden ja eräiden lakisääteisten tiedonvaihtovelvoitteiden vuoksi Varkauden
kaupungilla käsitellään yhä merkittävästi paperista aineistoa. Asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn
siirrytään sitä mukaan, kun digitaaliset mahdollisuudet kehittyvät ja ne ovat lakisääteisten tehtävien
näkökulmasta hyväksyttäviä, sekä sopivat kaupungin kokonaisarkkitehtuuriin. Suurin jatkuva
muutos on kuitenkin tietojenkäsittelyn käytänteiden uudistamisessa ja vanhoista tavoista
poisoppimisessa.
Henkilötietojen ja kriittisiksi luokiteltujen järjestelmien suojaamiseen kiinnitetään jatkuvaa
huomiota. Tiedon käytettävyys, eheys ja laatu ovat keskeiset perusedellytykset toiminnan
tehokkuudelle, minkä vuoksi tietoturva ja tietosuoja ovat keskeisiä näkökulmia tietojenkäsittelyn
osana. Tietojen luokittelu julkisiksi tai salaisiksi vaikuttaa myös perustavanlaatuisesti tiedon
käsittelyn suunnitteluun. Rekisterinpitäjänä kaupunki huolehtii siitä, että käsiteltävät tiedot
suojataan asianmukaisesti, olipa kyseessä tietojärjestelmä tai paperinen aineisto. Tallennettuja
tietoja, käyttöoikeustietoja, sekä muita turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään
luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Usein
käsittelyyn osallistuu kumppani, jolloin ehdot on sovittu sopimuksissa.
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3. TIETOJEN KÄSITTELYÄ OHJAAVAT PERIAATTEET
EU-maiden yhteinen tietosuoja-asetus on astunut voimaan 25.5.2018 alkaen, Se vaikuttaa suoraan
Euroopassa asuvien ihmisten tietosuojaan liittyviin menettelyihin ja velvoittaa rekisterinpitäjiä ja
henkilötiedon käsittelijöitä.
Keskeisiä vaikutuksia ovat mm:
·
·
·
·
·

Osoitusvelvollisuus ja sanktiot
Rekisterinpitäjän ja henkilötiedon käsittelijän velvollisuudet
Rekisteröidyn oikeudet
Sopimukset ja tietosuoja-asetus
Vaikutustenarviointi, tietosuojavastaava sekä muut syvempää asiantuntiemusta vaativat
asiat

Tietoturvallisuutta ohjaavia lakeja ja määräyksiä ovat mm.: 3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arkistolaki (831/1994): Asiakirjojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö
Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014)
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003): Tietoturvallisuus asioinnissa ja
viranomaisten keskinäisessä tietojenvaihdossa
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004): Työntekijää koskevien henkilötietojen käsittely
Rikoslaki (39/1889): Tieto- ja viestintärikokset
Suomen perustuslaki (731/1999) 2. luku 10 §: Yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin
salaisuus
Suomen perustuslaki (731/1999) 2. luku 12 §: Viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen ja
tallenteiden julkisuus
Tietosuojalaki (1050/2018)
Turvallisuusselvityslaki (726/2014)
Työsopimuslaki (55/2001)
Vahingonkorvauslaki (41/1974)

Lisäksi on olemassa runsaasti toimialakohtaista erityislainsäädäntöä, joissa tietojen käsittelyä on
säädelty.

3
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KAUPUNKISTRATEGIA
Loppuvuodesta 2017 hyväksytyn kaupunkistrategian yhtenä poikkihallinnollisena teemana on
digitalisaatio. Tavoitteena on hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa toimintatapojen
uudistamisessa ja luoda uusia digitaalisia toimintamalleja. Organisaatiorajoja rikkovia uusia
palveluja ja palvelumuotoja synnytetään julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä.
Varkauden kaupungin digitalisaatio-ohjelma laadittiin vuoden 2016 lopulla. Sen on yksi
kaupunkistrategian toimeenpanoa tukeva keino. Ohjelman painopisteitä ovat kuntalaisten
palvelujen kehittäminen, digiosaamisen parantaminen sekä digitalisaatiota tukeva infrastruktuuri.
Digitalisaatio-ohjelman toteutuksessa hyödynnetään Varkauden kaupungin
kokonaisarkkitehtuurimenetelmää mm. projektityömallin avulla. Se auttaa hahmottamaan tiedon,
tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmat ja vaikutukset varsinaiseen toimintaan.
Vuoden 2018 aikana vahvistettiin henkilöstön digivalmiuksien parantamista käynnistämällä Soisaloopiston kanssa MS Office kurssitoiminta, jota jatketaan myös kuluvana vuonna. Osana 100 + 1
tekoa varkautelaisten hyväksi! tuottavuus- ja laatukampanjaa toteutettiin digitaalista
palvelumuotoilua koskeva pilotti DigiPalMu, johon osallistui n. 15 digitalisaatiosta kiinnostunutta eri
toimialojen henkilöä. Pilotti jatkuu myös vuonna 2019. Pilottiryhmän avulla saadaan konkreettista
oppia palvelumuotoilutekniikoista, lisätään toimialat läpileikkaavaa tiedonvaihtoa ja luodaan
yhteiskehittämisen käytänteitä. Lisäksi testataan uutta mallia kehittää ketteränä täsmäiskuna
digitaalisia palveluja kulloistakin kohderyhmää ajatellen.

TIETOJENKÄSITTELYSOPIMUKSET
Tietosuoja-asetus edellyttää, että henkilötietojen käsittelyn ulkoistamisesta on sovittava kirjallisella
sopimuksella. Asetus myös määrää, mistä asioista tietojenkäsittelysopimuksessa tulisi vähintäänkin
sopia. Niistä tärkeimpiä ovat seuraavat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tietojenkäsittelyn yksilöinti
Sitoutuminen rekisterinpitäjän
Salassapito
Tietoturva
Käsittelijän omat alihankkijat
Avustamisvelvollisuus
Tiedonantovelvollisuus
Auditointioikeus
Tietojen poistaminen

Varkauden kaupunki on tehnyt keskeisimpien tietojärjestelmätoimittajien kanssa sopimukset
henkilötietojen käsittelystä. Uusien tietojärjestelmähankintojen yhteydessä kaupunki varmistaa,
että henkilötietojen käsittelystä on sovittu kaupungin määrittelemien vähimmäisvaatimusten
mukaisesti. Kaupungin käyttämä sopimuspohja perustuu IT2018 yleisiin ja eritysehtoja
henkilötietojen käsittelystä – sopimuksiin.
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4. TIETOJEN KÄSITTELYN SEURANTA JA VALVONTA
4.1

YLEINEN VARAUTUMINEN JA TIETOTURVA

Kunnan varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin edellyttää mm. valmiussuunnittelua, henkilöstön
varaamista ja kouluttamista, toimitilojen turvallisuuteen panostamista, kaluston ja materiaalin
hankintaa, tietoturvallisuuden varmistamista sekä kaiken tämän harjoittelua ja toiminnan jatkuvaa
kehittämistä.
Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan organisaation varautumista tavalla, missä voimavarojen käyttö ja
toiminta suunnitellaan sekä priorisoidaan häiriötilanteen vaatimusten mukaisesti ottamalla
huomioon myös valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot. Varkauden kaupungin varautumista ja
valmiussuunnittelua ohjaa valmiussuunnitelman yleinen osa (kh 13.10.2014) sekä toimialojen ja
erityskohteiden omat valmiussuunnitelmat.
Varkauden kaupungin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka (kh 23.4.2018) toimii kaupungin ylimpänä
turvallisuusasiakirjana, sekä perustana toimialojen omille toimintaperiaatteille ja ohjeille, jotka
tarkentavat tässä politiikassa annettuja määräyksiä. Siinä kuvataan kaupungin tietoturvan ja
tietosuojan keskeiset periaatteet, tavoitteet, roolit ja vastuut. Politiikka – dokumentti on päivitetty
vuoden 2018 aikana huomioiden 25.5.2018 voimaan tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus.
Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino. Sen tarkoitus on suojata tietoaineisto ja
tietojärjestelmät. Tietoturva tarkoittaa muun muassa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla
varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn
oikeuksien toteutuminen.
Vuoden 2018 aikana on toteutettu tietoturvaa ja muuta yleistä varautumista koskevia
kehittämistoimia seuraavasti:
Ohjeet ja dokumentit:
· tietoturva- ja tietosuojapolitiikan päivitys
· salasanapolitiikka päivitetty VAHTI – suosituksen mukaiseksi
Fyysinen turvallisuusvalvonta:
· kaupungintalon henkilöstön kuvallisten henkilökorttien käyttöönotto
· kulunvalvonnan turvaratkaisut
· SoTe-ammattikortit myös sosiaalitoimeen ammattihenkilöiden todentamiseen
Sähkönsyötön varmentaminen:
· kaupungintalon konesalin sekä johtokeskus – tilan varavoimajärjestelmän käyttöönotto
· varavoiman säännöllinen testaus käynnistetty
Käytöstä poistettujen tietovälineiden ja tiedon hävittäminen:
· tarkennettu sopimuksin leasing-laitteiden tietoturvallista tyhjennystä
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·

käytössä GDPR-vaatimusten mukainen Encore tietoturvapalvelu, arkaluontoisten papereiden
ja tietovälineiden tuhoamisprosessi ja tietoturvasäiliöiden lisääminen

Tietoliikenteen turvaaminen:
· kaupungin sisäisen valokuituverkon laajentaminen sekä aktiivilaitteiden varmentaminen
· haittaohjelmien ja tietoliikenteen tunnistamattomien uhkien suodatus
· kehittyneempi VPN-yhteysratkaisu
· lähiverkon virusohjelmiston siirto pilvipalveluun

4.2

TIETOTURVAUHAT

Kyberturvallisuuskeskuksen Tietoturvan vuosi 2018-julkaisun mukaan erilaiset kiristyshuijaukset ja
tietojenkalastelu ovat olleet yleisempiä kuin aiempina vuosina. Lisäksi tutuiksi tulleet tilausansat ja
pankkitunnusten kalastelu eivät osoittaneet laantumisen merkkejä kuluneena vuonna. Haitallisten
seurausten riski on kohonnut niin yksilön kuin organisaationkin näkökulmasta. 4
Alkuun harmittomalta vaikuttanut tietoturvailmiö voi kasvaa epidemiaksi, joka lyhyessä ajassa
koskettaakin suurta osaa työssä käyviä ihmisiä. Tästä esimerkkinä kyberturvallisuuskeskus
mainitsee Office 365 – tietojenkalastelutapauksen, jonka varoitus oli vuodenvaihteessakin vielä
voimassa. 4
Varkauden kaupungin roskapostisuodattimesta pääsee jatkuvasti läpi huijaus- ja kalasteluviestejä.
Määrän kasvu on huomattu myös tietohallinnossa. Viestien suodattaminen ja
etukäteisvarautuminen vaikeutuvat, koska tietojenkalastelu on yhä taidokkaampaa ja
kohdistetumpaa. Lisäksi kuluttajia houkutellaan tilausansoihin valheellisella markkinoinnilla ja
lupauksilla arpajaisvoitoista tai kiristämällä arkaluonteisella materiaalilla. Sähköpostin liitetiedostot
olivat yleisin tapa levittää myös haittaohjelmia vuonna 20184.
Tietohallinnon näkökulmasta Varkauden kaupungilla on kuitenkin päästy vähällä. Yhteistyössä
palveluntarjoajan kanssa suurimmat vahingot voidaan yhä estää. Vain muutama työasema ja
käyttäjätili on jouduttu tutkimaan perusteellisemmin saastumisen vuoksi. Tietojen salassapito ei
vaarantunut huijaus- tai kalastelusähköpostien vuoksi vuonna 2018 (kuva 6).

Kuva 6. Kirjattujen tietoturvapoikkeamien luokittelu

4
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Palveluiden, tuotteiden ja prosessien digitalisointi tuo merkittäviä tehokkuushyötyjä. Samalla syntyy
uusia ketjumaisia riippuvuuksia ja kokonaisriskien näkyvyys voi pienentyä. Kesän ja syksyn aikana
suomi.fi-tunnistuspalveluun tehtiin useita palvelunestohyökkäyksiä, jotka heikensivät myös
kaupungin monien palveluiden toimintaa. Jatkossa palvelunestohyökkäyksiin varautumista on
suunniteltava entistä paremmin.
Kotimaisten viestintäverkkojen merkittävät häiriöt ovat vähentyneet teleyritysten ja sähköyhtiöiden
yhteistyöllä viime vuosina selvästi, sama trendi jatkui myös 2018 5. Varkauden kaupungilla kirjattiin
yksi merkittävä tietoliikennehäiriö, mutta se johtui kaupungin omasta toiminnasta, kun suuri määrä
mobiililaitteita lähti automaattisesti päivittämään ohjelmistojaan samaan aikaan. Tapauksesta
otettiin opiksi ja tietoturvaa saatiinkin kokonaisuudessaan parannettua verkonhallinnan osalta.
Tänä päivänä kyberturvallisuus on kansalaistaito. Tietoturvasuojausten kehittyessä ihmisten
heikkouksien hyväksikäyttö nousee entistä voimakkaammin teknisten tietoturvauhkien rinnalle.
Tekniikkaa tarvitaan edelleen, mutta lisäksi tarvitaan ihmisten osaamiseen ja käyttäytymiseen
perustuvia suojautumisratkaisuja. 4
Harjoittelu ja omista tapauksista oppien kerääminen onkin olennainen osa varautumista. Kesällä
2018 otetiin kaupungin työntekijöiden käyttöön tietoturvailmoituslomake, jonka käsittelyprosessi on
määritelty. Nyt on mahdollisuus juurruttaa tietoturva työyhteisön toimintatavaksi ja saada
ajantasainen kuva riskienhallintaa ja varautumista varten. Suunta näyttäisi olevan hyvä, koska
syksyllä 2018 kirjattuja havaintoja oli 18, kun tammikuussa 2019 kirjattuja poikkeamia on jo
seitsemän kappaletta.
Merkittävimmät tietoturvariskit, jotka kaupungin toiminnassa kirjattiin vuoden 2018 lopulla, liittyivät
enimmäkseen arkaluonteisen tiedon luottamuksellisuuden vaarantumiseen. Tietojen käytettävyyden
ja saatavuuden vaarantuminen on ollut kahdessa tapauksessa merkittävä riski ja tekniikalla oli
näissä rooli poikkeaman mahdollistajana. Luottamuksellisuuden vaarantuessa merkittävimpänä
tekijänä oli aina inhimillinen toiminta. Riskitaso on ollut pienempi, jos tieto ei ole ollut arkaluonteista
tai tapahtumaketju on voitu pysäyttää ennen todellista riskiä asianosaisille (kuva 7).

Kuva 7. Kirjattujen tietoturvapoikkeamien riskitaso
Varkauden kaupungilla tärkeänä nähdään organisaation oman osaamisen ylläpitäminen, sekä
suojattavien ja kriittisten tietojen tunnistaminen. Myös kyberturvallisuuskeskuksen mukaan
toimintaa tukevien järjestelmien tietoturvan suunnittelun tulisi olla asiantuntevissa käsissä, jotta
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vältytään ali- tai ylilyönneiltä. Lisäksi palveluita ulkoistaessa on huomioitava, että velvoitteet ja
vastuut tulee olla kirjattu riittävällä tasolla sopimuksiin. Palveluita ei voida toteuttaa tietoturvallisesti,
jos tarvittavaa osaamista ei itsellä ole. 4
Varkauden kaupunki osallistui valtakunnalliseen TAISTO18-harjoitukseen marraskuussa 2018.
Väestörekisterikeskuksen johtamaan harjoitukseen osallistui lähes 250 julkisen hallinnon
organisaatiota neljänä eri harjoituspäivänä. Osallistujien tehtävänä oli toimia kuin oikeassa
tilanteessa, jossa organisaation tietojärjestelmään on murtauduttu ja henkilötietoja on vuodettu
luvatta verkkoon. Varkaudessa harjoitukseen osallistui tietoturva- ja tietosuojaryhmä, joka valitsi
kuvitteellisen kyberhyökkäyksen kohteeksi potilastietojärjestelmän. Osana harjoitusta kaupungin
häiriö- ja poikkeusolojen johtoryhmä hälytettiin johtokeskukseen tekemään tarvittavia päätöksiä
muodostetun tilannekuvan pohjalta. Lisäksi myös ICT-palvelujen henkilöstöä konsultoitiin infraan
liittyvissä kysymyksissä. Harjoitus koettiin erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi kyberuhkiin
varautumisen kehittämisen kannalta. Harjoituksesta laadittu loppuraportti lähetettiin kaikille
osallistujille.

4.3

TIETOTURVAN AUDITOINTI

Varkauden kaupunki on toteuttanut yhden kerran ulkopuolisen tietoturvallisuuden auditoinnin. Atea
Oy:n kanssa toteutettu kokonaisarviointi perustui ISO 27001 standardissa määriteltyihin osaalueisiin. Arviointi toteutettiin vuonna 2016 pohjautuen toimitettuihin dokumentteihin, henkilöstön
haastatteluihin ja keskusteluihin työpajatapaamisten yhteydessä, sekä arvioijan tekemiin
havaintoihin.
Arvioinnissa oli mukana seuraavat osa-alueet:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus
Käyttötoimintojen turvallisuus
Tietoliikenteen turvallisuus
Tietojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito
Toimittajahallinta
Tietoturvatapahtumien hallinta
Vaatimustenmukaisuus
Turvallisuuspolitiikka
Tietoturvallisuuden organisoiminen
Henkilöstöturvallisuus
Suojattavien kohteiden hallinta
Pääsyoikeuksien hallinta
Salausmenetelmät
Liiketoiminnan jatkuvuuden tietoturvallisuus

Tietoturvallisuuden kokonaisarvioinnissa Varkauden kaupunki oli hyvällä keskitasolla tuloksella 1,8.
Suomen keskiarvo kaupunki- ja kuntasektorilla oli tuolloin 1,4, joten tulosta voitiin pitää hyvänä.
Keskiarvo ei kerro kuitenkaan koko totuutta tietoturvallisuuden todellisesta tilasta ja
kehityskohteista, jolloin toimintaa täytyi tarkastella tarkemmin osa-aluekohtaisesti.
Varkauden kaupungissa on panostettu erittäin hyvin toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja
turvallisuuspolitiikan määrätietoiseen toteuttamiseen. Tehdyistä havainnoista, taustamateriaaleista
ja haastatteluista oli selkeästi havaittavissa, että Varkauden kaupungilla tiedostetaan keskivertoa
paremmin näiden asioiden merkitys tietoturvasta ja tietosuojasta vastaavien henkilöiden
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keskuudessa. Erityismaininta tulee hyvästä ja ennakoivasta asenteesta tietoturvatyöhön, jolla
haluttaisiin toimintaa kehittää.
Selkeitä kehitystarpeita löytyi toimittajahallinnan, tietoturvaloukkausten ja -tapahtumien sekä
pääsyoikeuksien hallinnan osa-alueista. Suositus oli käydä kyseiset havainnot läpi yksityiskohtaisesti
ja laatia niistä tietoturvallisuuden kehityskartta, jossa ne on vastuutettu sekä aikataulutettu
seuraavalla kahdelle vuodelle. Selkeä havainto oli myös riskit, jotka muodostuvat hankittujen
ulkoisten palvelujen puuttuvista palvelu- ja tietoturvatasosopimuksista. On erittäin haastavaa hallita
ostettuja palveluja tarkoituksenmukaisesti ja ylläpitää haluttua varautumistasoa ilman selkeitä ja
määriteltyjä sopimuksia. Sopimuksissa määritellään vähintään sovitut ja määritelty palvelutasot,
vastuut, vasteajat, tietoturvatasot ja mahdollisista poikkeamista aiheutuvat sanktiot. Arvioinnissa
suositeltiin vähintään kevyen (tietoturva) riskien katselmoinnin toteuttamista palvelun tarjoajille,
jolloin riskit olisivat kartoitettu asianmukaisesti.
Em. auditoinnin jälkeen on jo toteutettu useita kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi EU:n yleinen
tietosuoja-asetus on tullut voimaan ja tuonut uusia velvoitteita, minkä vuoksi on paikallaan toteuttaa
uusi auditointi viimeistään vuoden 2020 aikana.

4.4

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Kaupungin tietohallinto on tehnyt muutaman vuoden välein asiakastyytyväisyyskyselyn saadakseen
palautetta tarjoamistaan palveluista. Uusin kysely toteutettiin alkuvuodesta 2019. Nyt ensimmäistä
kertaa samaan kyselyyn liitettiin myös tietosuojavastaavien toimintaa käsittävä osuus.
Kyselyyn vastasi 587 henkilöä, vastaajien määrä kasvoi edellisestä v. 2016 toteutetusta kyselystä n.
12 %. Kyselyssä selvitettiin mm. ICT-palvelujen tavoitettavuutta, tiedottamista, nopeutta, avun
saamista ensimmäisen yhteyden oton aikana sekä ongelmanratkaisukykyä (ammattitaitoa).
Lähes kaikilla osa-alueilla keskiarvot paranivat. Yleisarvio ICT-palveluista kasvoi 4,26 pisteestä 4,31
pisteeseen. Ammattitaidosta saatu palaute säilyi samana edelliseen kyselyyn verrattuna, se oli
edelleen erittäin korkea 4,42 pistettä. Tietohallinto sai kyselystä useita satoja sanallisia palautteita,
joita voidaan hyödyntää palvelujen jatkokehittämisessä.
ICT-palveluiden ammattitaito
(1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä)

Yleisarvio ICT-palveluista
(1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä)

Samassa kyselyssä selvitettiin myös tietosuojavastaavien palvelun laatua, mm. tunnettavuutta,
tavoitettavuutta, nopeutta ja ammattitaitoa. Samalla selvitettiin, mitä kanavia henkilöstö käyttää
ilmoittaessaan tietoturva- ja tietosuojapoikkeamista.
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Tietosuojavastaavan ammattitaito
(1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä)

Yleisarvio tietosuojavastaavan palveluista
(1= erittäin huono, 5=erittäin hyvä)

Tietosuojavastaavien palvelu sai kokonaisuudessaan todella hyvää palautetta, yleisarvio palvelusta
oli keskiarvoltaan hieman yli 4. Kyselyyn vastanneista ne henkilöt, jotka ovat olleet yhteydessä
tietosuojavastaavaan, ovat olleet tyytyväisiä ammattitaitoon ja palvelun laatuun.
Miten olet ilmoittanut tietoturva-/tietosuojapoikkeamasta?

Oletko ollut yhteydessä oman toimialasi
tietosuojavastaavaan?

Näkyvyyttä ja tunnettavuutta täytyy lisätä, sillä kyselyyn vastanneista 23 % ei osaa nimetä oman
toimialansa tietosuojavastaavaa. Myös tavoitettavuudessa on parantamisen varaa. Ongelma on
tietoturva- ja tietosuojaryhmässä tunnistettu ja toteutuksessa on jo useita keinoja. Muun muassa
tietosuojakävelyt tai työyksiköissä vierailut, henkilöstön infot ja kaupungin verkkosivujen sekä intran
kehittäminen ovat avainasemassa. Avoimissa kommenteissa kaivattiin myös käytännönläheisyyttä ja
selkokielisyyttä kaikessa tiedottamisessa, mikä on tietenkin myös tietosuojavastaavien tahtotila.
Sen lisäksi, että tietosuojavastaavat kehittävät oman palvelunsa laatua, tehtävänä on myös
sitouttaa henkilökunta tietosuojatyöhön. Tiedon suojaaminen tapahtuu arjen työssä, jolloin
luottamuksellisuutta vaarantavat riskit ovat usein inhimillisiä tietoturvaa vaarantavia tekoja. Kyselyn
tuloksista on nähtävissä, että tietoturva- ja tietosuojapoikkeamista ei vielä osata ilmoittaa halutulla
tavalla, mikä vaatii henkilökunnan osaamisen lisäämistä ja ohjeistamista käytännön esimerkkien
kautta.
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4.5

REKISTERINPITÄJÄN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tultua voimaan pelkkä vaatimuksenmukaisuus ei enää riitä, vaan
rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, miten se on varmistanut tietosuojavelvollisuuksien
toteutumisen toiminnassaan. Tämän osoitusvelvollisuuden vuoksi tietotilinpäätöksessä käydään läpi
nyt tietosuojalainsäädännön asettamia vaatimuksia ja kaupungin toimenpiteitä vuonna 2018.
Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen on yksi rekisterinpitäjän päävelvollisuuksista. Tietosuoja on
yksityiselämän suojaamista, ja siihen kuuluu oikeus omiin henkilötietoihin. Rekisterinpitäjällä on
velvollisuus tunnistaa rekisteröidyn henkilöllisyys, kun hän käyttää oikeuksiaan. Lisäksi
rekisterinpitäjä on velvollinen tiedottamaan avoimesti henkilötietojen käsittelystä jo ennen
käsittelytoimien aloittamista.
Varkauden kaupungilla on uudistettu verkkosivut, jonne on kerätty tietosuojaan ja rekisteröidyn
oikeuksiin liittyvä tiedotettava materiaali. Tietosuojaselosteet on uudistettu vastaamaan tietosuojaasetuksen tiedonantovelvoitteita ja tietopyyntölomakkeet on saatavilla julkisilla verkkosivuilla tai
asiakaspalvelupisteistä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi. Tällä hetkellä omia oikeuksiaan voi
toteuttaa täyttämällä paperilomakkeen ja postittamalla sen kaupungin kirjaamoon, mutta muutosta
kohti sähköistä käsittelyä ollaan toteuttamassa vuoden 2019 aikana.
Uusien palveluiden käyttöönoton yhteydessä on erityisen tarkkaan mietitty rekisteröityjen
tiedottamista yksinkertaisesti ja selkeästi, vaikka tarkemmat tiedot olisivatkin esillä
tietosuojaselosteessa. Informointiin on pyritty käyttämään tuttuja asiakkaan ja kaupungin
palveluntarjoajan välisiä kanavia, esim. Wilma-ympäristöä.
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Kuva 8. Tietosuoja lukuina 2018
Tietosuoja-asetus määrittelee uutena rekisterinpitäjän velvollisuutena ilmoitusvelvollisuuden, joka
koskee henkilötietojen luottamuksellisuuden vaarantavia tietoturvapoikkeamia. Rekisterinpitäjän
tulee ilmoittaa rekisteröidylle, jos hänen henkilötietonsa ovat vuotaneet ulkopuolisille luvattomasti.
Ilmoitus on tehtävä, jos tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön
oikeuksille ja vapauksille. Rekisterinpitäjän tulee antaa tapauksen selvityksestä tieto myös
tarvittaville viranomaisille 72 tunnin sisällä. Yhteistyövelvoitteen mukaisesti tietosuojavastaava on
vastuussa lisäselvitysten antamisesta, jos valvontaviranomainen sitä pyytää. Lisäselvityksiä ei
pyydetty vuoden 2018 aikana, mutta todennäköisesti tapaukset lisääntyvät tulevina vuosina, kun
käytänteet vakiintuvat.
Varkauden kaupungilla otettiin työntekijöiden käyttöön tietoturvailmoituslomake. Havaitut ja tietoon
tulleet tietoturvapoikkeamat kirjataan ja luokitellaan yhtenäisesti, jonka jälkeen tietoturva- ja
tietosuojaryhmä käsittelee ne määritellyn prosessin mukaisesti. Tämä mahdollistaa yhtenäisen ja
asiantuntevan toimenpiteiden suunnittelun, koordinoinnin ja dokumentoinnin.
Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että henkilötietojen käsittelylle on aina nimetty oikeusperusta.
Rekisterinpitäjän tulee huolehtia, että henkilötietoja käsitellään vain asianmukaisin edellytyksin ja
että tietojenkäsittelyn tarkoitus määritellään jo ennen kuin tietoja ryhdytään käsittelemään.
Tietosuojaselosteiden uudistamisen yhteydessä tietosuojavastaavat tarkistivat käsittelyn
oikeusperusteita ja osallistavat henkilökuntaa miettimään rekisteröidyn oikeuksia suhteessa
käsittelyn tarkoitukseen. Muutokset tietojenkäsittelyssä tai oikeusperusteiden määrittelyt tulee
eteen usein projektien yhteydessä, jonka vuoksi Varkauden kaupungin projektisuunnitelmaan on
lisätty oma osionsa tietoturva- ja tietosuojatarkastelulle.
Tietoturva- ja tietosuojaorganisaatio mahdollistaa lain velvoittaman tietosuojavastaavien tehtävien
organisoinnin ja keskinäisen vuorovaikutuksen. Roolit on kirjattu vuonna 2018 yhdistettyyn
tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan. Varkauden kaupungin tietoturva- ja tietosuojaryhmä on toiminut
aktiivisesti yhdenmukaistaen eri toimialojen käytänteitä, jakaen tietämystä ja luoden uusia
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toimintamalleja kaupungin työntekijöille. Organisoinnin avuksi on tehty vuosikello, johon kirjataan
vuosittain tietoturva- ja tietosuojatyön vaiheistus.
Varkauden kaupungilla riskienhallinta ja riskien arviointi pyritään saamaan osaksi normaalia työtä.
Tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta tarpeelliset suojatoimet on suhteutettava henkilötietojen
käsittelystä rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille aiheutuvaan riskiin. Tietoturvatarkastelun tulee
olla osana kehitystyötä, projektinhallintaa ja henkilötietojen elinkaarta.
Jotta sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja toteutuisi, tietosuojavastaavat ovat panostaneet
vuonna 2018 henkilökunnan informointiin, mikä tulee jatkumaan vielä tehokkaammin 2019.
Henkilökunnalle on järjestetty yhteisiä tietoturva- ja tietosuojainfoja. Lisäksi tietosuojavastaavat
vierailevat työyksiköissä pyydettäessä ja toteuttavat tietosuojakävelyitä työntekijöiden työpisteisiin.
Erityisesti tietosuojakävelyt on koettu hyvin hyödyllisiksi, koska kävelyn aikana arkipäivän
tietoturvahaasteet tulevat parhaiten esiin, ja sitä kautta myös kehitystoimet ovat tehokkaimmat ja
vaikuttavimmat.
Tietoturva toteuttaa tietosuojan tekniset suojausmenettelyt. Henkilötietojen luottamuksellisuuden
vaarantuminen voidaan havaita myös teknisin keinoin, mikä edellyttää Varkauden kaupungilla usein
rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välistä yhteistyötä. Erityisesti tietoturvaloukkauksen
selvittämisessä tarvitaan kumppaneiden apua. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset ovat
työllistäneet runsaasti vuonna 2018, mutta suurin sopimusuudistus näyttäisi painottuvan kuluvalle
vuodelle, koska henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia palveluntarjoajia on kaupungilla yhä
enemmän.
Rekisterinpitäjän tulee huolehtia asianmukaisesta dokumentaatiosta osana osoitusvelvollisuuden
toteutumista. Vuonna 2018 tietoturva- ja tietosuojaryhmä on uudistanut seuraavia kaupungilla
käytössä olevia dokumentteja:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka
o roolit ja vastuut
o tietoturva- ja tietosuojarikkomusten seuraamustaulukko
o tietoturva- ja tietosuojasitoumus
Salasanapolitiikka
Tietosuojaselosteet
Tietopyyntölomakkeet ja pyynnöistä kieltäytymislomakkeet
Tietopyyntöprosessit rekisteröidyn oikeuksien takaamiseksi
Määrämuotoiset vastauspohjat tietopyyntöihin
Prosessi tietoturvapoikkeaman käsittelystä
Projektisuunnitelma
Sopimusliite henkilötietojen käsittelystä
Tietoturva- ja tietosuojaryhmän kokousmuistiot
Tietoturva- ja tietosuojaryhmän tehtävät, prioriteetit ja valmiusaste
Tietoturva- ja tietosuojatyön vuosikello
Tietosuojaopas henkilöstölle
Tietosuojainfojen esitysmateriaalit
Kohdennettuja ohjeita järjestelmien ylläpitäjille tai määritellyn tiedon käsittelylle
Itsearviointipohja suhteessa tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin

ITSEARVIOINTI
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Lokakuussa 2018 Varkauden kaupungin tietosuojavastaavat toteuttivat itsearvioinnin tietosuojan
yhteishankkeen kyselyrungon pohjalta. Arvioinnissa suhteutettiin oman organisaation tasoa EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen rekisterinpitäjälle asettamiin vaatimuksiin artiklakohtaisesti.
Vastausvaihtoehtoina olivat: ainoastaan osin, tyydyttävästi, hyvin, erittäin hyvin tai ei koske meitä.
Vastauksemme painottuivat hyvin ja erittäin hyvin vaihtoehtoihin, mutta useita kehittämiskohteitakin
löytyi. Itsearvioinnissa tunnistettiin mm. seuraavia puutteita:
-

Kaupungin johdolle ei ole annettu riittävästi koulutusta
Sidosryhmille ei ole olemassa kirjallista ohjeistusta (vaihtelevasti sopimuksien osana)
Käyttövaltuuksien tarkastaminen ja käyttövaltuushallinnan uudistaminen tarvitaan
Informointia ja viestintää täytyy parantaa selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi
Henkilökunnan ohjeistus ei ole riittävä, jotta rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
voitaisiin taata yhdenmukaisesti eri toimialueilla
Projekti- ja vaikutustenarviointidokumentaatiota täytyy kehittää edelleen

5. KEHITTÄMISKOHTEET
Tiedonhallintaan ja tiedonhallintaympäristöön merkittävästi vaikuttavia projekteja ovat vuonna 2019
asianhallintajärjestelmän uudistaminen, käyttöjärjestelmäpäivitykset, opetustoimen
tunnisteratkaisun käyttöönotto, käyttövaltuushallinnan uudistamisen suunnittelu, suomi.fi-viestien
käyttöönotto ja sähköisten lomakkeiden laajamittaisempi hyödyntäminen, valtakunnallisten
tietovarantoihin siirtyminen, sekä DigiPalMu-pilotin toinen vaihe. Maakunnallisesti on käynnistynyt
selvitys sosiaalihuollon tietojärjestelmän yhtenäistämiseksi. Samoin valmistelussa on
sosiaalihuollon liittyminen valtakunnalliseen Kanta-palveluun. Projektien ja hankkeiden tilanne elää
koko ajan ja kaikkea vuoden aikana tulevia muutoksia ei voida vielä nimetä.
Useat lakimuutokset tulevat vaikuttamaan myös Varkauden kaupungin tiedonhallinnan
menettelyihin. Merkittävänä muutoksena odotetaan tiedonhallintalakia, josta hallituksen esitys (HE
284/2018 laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) annettiin
eduskunnalle 5.12.2018. Laki määrittelee merkittäviä kuvaus- ja dokumentointivelvoitteita kunnille,
jotka saattavat vaikuttaa myös kuntien tiedonhallinnan organisointiin hallinnollisella tasolla.
Nähtäväksi jää, millaisia tulkintoja lain toimeenpanosta tehdään vuoden 2019 aikana.
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Kuva 9. Tietoturva- ja tietosuojatyön vuosikello

Vuoden 2018 tietoturvapoikkeamien perusteella kaupungin on organisaationa otettava vastuuta
henkilöstönsä valistamisesta ja pidettävä heidät tietoisena esimerkiksi huijausten vaaroista.
Harkinta, tiedostaminen ja valppaus ovat tehokkaita keinoja suojautua kybermaailman haitoilta.
Päivityksistä, varmuuskopioinneista, verkon seurannasta ja salasanoista on pidettävä entistä
parempaa huolta. Jos TAISTO19 harjoitus toteutuu suunnitellusti, Varkaus harjoittelee kyberuhkiin
varautumista osallistumalla harjoitukseen.
Tietoturva- ja tietosuojaryhmä jatkaa työtään kehitetyn vuosikellon mukaisesti (kuva 9). Painopisteitä
tulevat olemaan koulutus ja tietosuojakävelyt, sopimustarkastelut palveluntuottajien osalta,
ohjeiden selkokielistäminen sekä näkyvyyden lisääminen, lomakkeiden sähköistäminen sekä
käyttövaltuuksien tarkastelut. Loppuvuodesta aloitetaan seuraavan tietotilinpäätöksen laatiminen.
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