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TIETOHALLINTOJOHTAJAN KATSAUS
Tämä on kolmas Varkauden kaupungin laatima tietotilinpäätös. Tietotilinpäätös tunnuslukuineen ja
mittareineen osoittaa, kuinka tietosuoja toteutuu kaupungin toiminnoissa. Tietotilinpäätöksen avulla
myös osoitamme noudattavamme voimassaolevaa lainsäädäntöä.
Tietohallintoa ja tiedonhallintaa koskevaa lainsäädäntöä tulee tätä nykyä lähes vuosittain. Vuoden
2020 yhtenä merkittävänä hankkeena on ollut EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimien muutosten
toteutus kaupungin verkkosivustolla. Tämä työ valmistui ajallaan Laura Rosenbergin johdolla.
Vuoden alusta lukien tuli voimaan tiedonhallintalaki, joka asettaa julkishallinnolle mm. tarkennettuja
ja täsmennettyjä suunnittelu-, kuvaus- ja tietoturvavelvoitteita. Mm. kuntien ja kaupunkien on
siirtymäajan jälkeen kyettävä tuottamaan julkaisukelpoisia arkkitehtuurikuvauksia ja arvioimaan
muutosten vaikutuksia tiedonhallinnan kokonaisuuteen.
Vuoden 2020 aikana Varkauden kaupunki on lain siirtymäajan puitteissa laatinut
tiedonhallintamallin sekä asiakirjajulkisuuskuvauksen. Työ on vaatinut mm. tietoturva- ja
tietosuojaryhmältä kymmeniä palavereja ja työpajoja. Tämän valmistelutyön aikana on myös oman
toimintaympäristön ja prosessien tuntemus kasvanut merkittävästi. Tiedonhallintamalli ei suinkaan
ole valmis, vaikka lain vaatimukset on meillä saavutettu. Tiedonhallintamalli on jatkuvasti
päivitettävä kokonaisuus, jota tulee myös hyödyntää toimintaympäristön muutostilanteessa.
Tiedonhallintalain vuoden 2021 velvoitteisiin kuuluu, että kaupungin tietojärjestelmien käytöstä ja
niistä tehtävistä tietojen luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tietojärjestelmän käyttö
edellyttää tunnistautumista tai muuta kirjautumista. Ei ihan pikku juttu tämäkään.
Vuoden 2020 todennäköisesti merkittävämmäksi tietoturvatapahtumaksi on noussut
julkisuudessakin esillä ollut psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto- ja kiristystapaus. Tapaus
muistuttaa siitä, että tietoturvaan on panostettava siitäkin huolimatta, että panostukset maksavat
rahaa. Vastaamon kohdalla huolimattomuudet ja laiminlyönnit aiheuttavat nyt rahallisten
menetysten lisäksi merkittäviä mainehaittoja ja lisäksi tietomurron uhrit ovat tilanteessa syyttömiä
sijaiskärsijöitä.
Varkauden kaupunki siirtyi keväällä 2020 Microsoft O365 pilvipalveluihin. Oman haasteensa
muutosprojektiin aiheutti samaan aikaan alkanut korona pandemia. Muutosprojekti saatiin
etätyöskentelystä huolimatta vietyä onnistuneesti läpi. Korona pandemia on muuttanut ihmisten ja
yritysten suhtautumista etätyöhön myönteisempään suuntaan. Etätyöskentelystä näyttäisikin tulevan
pysyvästi yleisempää jatkossa, vaikka pandemia tulisi hiipumaan pois.
Vuoden vaihteeseen ajoittuu tietohallintojohdon vaihtuminen. Jään vuoden 2021 alusta alkaen
eläkkeelle ja uutena tietohallintojohtajan aloittaa Mika Maaranen.
Työvuodet kaupungin tietohallinnossa ovat olleet antoisia ja mielenkiintoisia.
Yhteistyöverkosto on vuosien aikana kasvanut, yhdessä olemme saaneet paljon
aikaan, yhtenä niistä tämä vuosittain julkaistava tietotilinpäätös.
Kiitos!
Jarmo Heinonen
tietohallintojohtaja
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1. JOHDANTO
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 2020 tietojen käsittelyn tilannetta, sekä esittelee
tiiviisti muutostarpeita ja suunnitelmia vuodelle 2021. Tietotilinpäätöksen painopiste on tietojen
käsittelyyn sekä tietoturva- ja tietosuojatyöhön liittyvien ajankohtaisten asioiden lisäksi tarkastella
muutoksia edelliseen raporttiin.
Varkauden kaupungin tietotilinpäätöksellä ajatellaan olevan kolme päätehtävää:
•
•
•

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

Tieto määrittää organisaation mahdollisuuksia ja riskejä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Varkauden kaupungin velvollisuus on huolehtia hallussaan pitämiensä tietojen laadusta,
tarkoituksenmukaisuudesta ja hyvän hallintotavan mukaisesta käsittelystä sekä tietoturvasta. Tämä
tietotilinpäätös osaltaan osoittaa, että suhtaudumme vastuullisesti tiedon käsittelyyn ja
hyödyntämiseen.
Tietotilinpäätöksen laadinnan koordinoi tietohallinto. Mukana oli kirjoittajia myös tietoturva- ja
tietosuojaryhmästä, markkinoinnista ja viestinnästä sekä asiakirjahallinnosta. Tietotilinpäätös on
käsitelty 18.2.2021 Varkauden kaupungin tietoturva- ja tietosuojaryhmässä. Se esitellään lisäksi
tietohallinnon johtoryhmässä, kaupungin johtoryhmässä, yhteistyötoimikunnan kokouksessa ja
kaupunginhallituksessa. Varkauden kaupungin tietotilinpäätös on julkinen ja luettavissa
kokonaisuudessaan kaupungin verkkosivuilla.
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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 tietohallinto- sekä
tietoturva- ja tietosuojapalveluja 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, vuoden 2020
aikana siihen ei ole tullut muutosta. Lisäksi Tietohallinto työllistää 3-4 htv:n mittaisesti palkkatuki- ja
työharjoitteluhenkilöstöä.
Tietohallinnon kehittämis- ja johtamispalvelujen henkilöstöön kuuluvat tietohallintojohtaja Jarmo
Heinonen ja tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen. Tietohallintojohtajan virkaan rekrytoitiin Mika
Maaranen, joka perehtyi viranhoitoon marras-joulukuulla neljän viikon ajan.
ICT-palvelujen henkilöstöä ovat IT-suunnittelija Raimo Itkonen, IT-asiantuntija Raimo Kumpulainen,
tietoliikenneasiantuntijat Pentti Kallio ja Henri Ruippo, järjestelmäasiantuntijat Jouni Ahonen, Timo
Haikarainen, Matti Järvinen sekä ICT-palveluvastaava Leena Väänänen. Tietohallintoasiantuntijan
äitiyslomansijaisena toimi vuoden 2020 aikana IT-suunnittelija, vastaavasti terveystoimen IT-tukeen
palkattiin em. ajalle järjestelmäasiantuntija Jussi Kansanen.
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.
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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 2020 aikana tietohallinnon johtoryhmä kokoontui kaikkiaan 9 kertaa seuraavalla
kokoonpanolla: puheenjohtaja tietohallintojohtaja Jarmo Heinonen, varapuheenjohtaja
paikkatietosuunnittelija Petri Kapanen, (kaupungininsinööri Jani Viljakainen), sihteeri
tietohallintoasiantuntija Marja Kosunen/IT-suunnittelija Raimo Itkonen, osastonhoitaja Anita
Pirttimäki (tietojärjestelmäasiantuntija Sanna Kaskivirta), palvelualuepäällikkö Riitta Mentula
(sosiaalityöntekijä Pia Keränen), varhaiskasvatuspäällikkö Anne Kumpulainen (opettaja Kirsi
Nykänen), keskusarkistonhoitaja Vesa Pöllänen sekä verkkomediasuunnittelija Laura Rosenberg.
Tietoturva- ja tietosuojaryhmä on vuodesta 2018 alkaen seurannut tietoturvallisuuden yleistä
kehittymistä, uhkia ja riskejä sekä tietoturvallisuuden toteutumista kaupungissa. Ryhmä analysoi ja
arvioi em. kokonaisuutta ja tekee siihen perustuen kehitysehdotuksia ja linjauksia kaupungin
tietoturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi ryhmä tarkastaa henkilötietoja sisältävien sopimusten
tietoturvan ja tietosuojan, käsittelee tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät merkittävät poikkeamat
sekä toimii koko kaupunkiorganisaation tukena tietoturva- ja tietosuoja-asioissa.
Tietoturva- ja tietosuojaryhmä kokoontui vuoden 2020 aikana 11 kertaa. Työryhmän
puheenjohtajana toimi tietohallintojohtaja/tietoturvapäällikkö Jarmo Heinonen, jäseninä
tietosuojavastaavat Marja Kosunen/Raimo Itkonen (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. Ulkoisista
palvelininfran palveluntuottajista suurin on Istekki Oy. Muilta osin infran hankinnoissa on käytetty
voimassa olevia puitesopimustoimittajia; mm. Tiera Oy, Atea Oy sekä Sarastia Oy.
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ovat osin ulkoistettu Sarastia Oy:lle. Myös muita palveluja
hankitaan Inhouse – toimijoilta.
Tietohallinnollista yhteistyötä tehdään useassa eri työryhmässä ja hankkeessa valtakunnallisesti,
alueellisesti sekä maakunnallisesti. Näitä ovat olleet vuoden 2020 aikana mm. Pohjois-Savon
tietohallintofoorumi kehittämisryhmineen, YTA ICT-työryhmä, Kohti eKuntaa hanke, Kuntaliiton
Kokonaisarkkitehtuuriryhmä, tietosuojavastaavien verkosto sekä maakunnallinen arkistovastaavien
foorumi.
Toimialojen valtakunnallinen tietohallintoon vaikuttava yhteistyö: tekninen toimiala; Kuntaliiton ja
Maanmittauslaitoksen kanssa osoitejärjestelmän ja rakennustietojen sähköisten valtakunnallisten
”keskusrekisterien” kehittäminen, sekä ympäristöministeriön (RYTJ) hanke sähköisen kaavatietojen
”rekisterin” luominen.
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Tietosuojalainsäädännön velvoittamana yhteistyö myös valvontaviranomaisiin eli
tietosuojavaltuutetun toimistoon, kyberturvallisuuskeskukseen ja poliisiin on huomioitu
toimintamalleissa.
Sosiaali- ja terveystoimessa maakunnallista yhteistyötä tehdään alueellisessa tietohallinnon
neuvottelukunnassa, Pohjois-Savon Kanta-ryhmässä sekä alueellisessa tietosuojaryhmässä sekä
sen työvaliokunnassa. Lisäksi Sosiaali- ja terveystoimessa toimii maakunnallinen Proconsona / Omni
360 johtoryhmä.

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.
Taulukko 1. Tietohallinnon kustannusten vertailu vuosilta 2018 - 2020

Tunnusluku

2018

2019

2020

Tietohallinnon (kp1510)
toimintakulut

1 177 031 € 1 224 468 € 1 358 920 €

Tietohallinnon poistot

207 108 €

Sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot

1 273 677 € 1 381 606 € 1 358 920 €

Toimialojen (tili 4342) ICT-kulut

1 707 071 € 1 774 438 €

2 152 061€

Koko konsernihallinnon ICTinvestoinnit

384 181 €

168 712 €

152 012 €

ICT-menot koko kaupungin
toimintakuluista

1,58 %

1,48 %

157 771 €

139 312 €

1,72 %

Taulukon 1 luvuista voidaan todeta, tietohallinnon toimintakulut ovat kasvaneet edellisestä
vuodesta n. 9,0 %. Kustannusten nousu on ollut tiedostettua jo talousarvion laadinnan aikana, joten
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tietohallinnon käyttötalouden toimintakulut toteutuivat liki suunnitellusti 0,48 % yli budjetoidun.
Tietohallinnon toimintakulut jakautuvat henkilöstökuluihin (48,9 %), palvelujen ostoihin (29,8 %)
sekä muihin toimintakuluihin (21,3 %). Kustannusten nousuun edellisvuodesta vaikutti mm.
kasvaneet henkilöstökulut, kun ICT:n henkilöresursseja on jouduttu suuntaamaan hyvinvointikeskus
Aallon ICT-projektiin. Lisäksi osaltaan kustannuksiin vaikutti uuden tietohallintojohtajan rekrytointi ja
perehdyttäminen, sähköpostijärjestelmän O365 pilvisiirtymän toteutus, sekä Microsoft
lisensointimallin muuttuminen kuukausi-veloitettavaksi.
Merkittävin muutos ICT kustannuksissa on tapahtunut toimialoilla, joiden ICT-vuosikustannus on
noussut vuoden aikana 21,25 % tai euromääräisesti noin 377 000 euroa. Suurin osa toimialojen
kasvaneista kustannuksista johtuu sosiaali- ja terveystoimen ICT-kulujen kasvusta.

2.4

TEKNOLOGIAYMPÄRISTÖ

Varkauden kaupunki käyttää tietohallinnon ja toimialojen yhteisesti sopimia ja yleisiä
standardinmukaisia teknologiaratkaisuja, jotka takaavat kokonaisuuden ja sen osien
yhteentoimivuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden, kehitettävyyden sekä ylläpidettävyyden.
Teknologioiden valinnassa huomioidaan teknologian kypsyys, elinkaari, käytön laajuus sekä tuen ja
asiantuntemuksen löytyminen.
Laitekannan kehitystä kuvataan pylväsdiagrammilla kuvassa 1. Tietokoneiden osalta
pöytätietokoneiden lukumäärässä on hienoista laskua, kun taas kannettavien tietokoneiden käyttö
on selvästi lisääntymässä. Myös tablettien ja etenkin älypuhelinten määrä on lisääntynyt selvästi ja
on todennäköistä että kehitys jatkuu samansuuntaisena. Vuodelle 2021 on toteutumassa
merkittävää noin 600 uuden kannettavan tietokoneen hankinta. WLAN laitteiden määrä lisääntyy
noin 86 laitteella vuoden 2021 aikana.

Kuva 1. Varkauden kaupungin omistamien ja hallinnoimien laitteiden kappalemäärät
Palvelinten määrä on pysynyt pitkälti edellisvuoden tasolla. Palvelinten lukumäärän kehitys vuodesta
2018 alkaen esitetään kuvassa 2.
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Kuva 2: Fyysisten ja virtuaalisten palvelinten määrä.
Vuoden 2019 alussa tietohallinto otti käyttöön ESSI – palveluhallintajärjestelmän. Sen avulla
kootaan kaikki tukipyynnöt, erilaiset tilaukset ja häiriöilmoitukset yhden kanavan kautta
tietohallintoon. Palveluhallintajärjestelmä mahdollistaa myös tukipyyntöjen toteutuksen seurannan
sekä kattavan raportoinnin.
Essi järjestelmän kautta avattujen tukipyyntöjen määrä nousi 2764 kappaleeseen (kuva 3). Essi
palvelua laajennettiin vuoden 2020 aikana mm. lisäämällä sivutoimilupailmoitukset ja hakemukset
Essin kautta kirjattavaksi.

Kuva 3. ICT-tunnuslukuja
Kuvan 3 tunnusluvuista esille nousee käyttäjätunnusten lukumäärän väheneminen vuoden 2020
aikana. Tässä on taustalla O365 projekti, jonka aikana turhia käyttäjätunnuksia siivottiin pois
tietojärjestelmistä. Vuoden 2020 aikana myös toteutettiin integraatio henkilöstöhallinnon Populus
ERP järjestelmän ja Essin välille. Tuon integraation avulla saadaan tiketti Essi järjestelmään
jokaisesta päättyvästä työsuhteesta. Avatun tiketin avulla tietohallinto pystyy poistamaan turhaksi
9

jäävät käyttäjätunnukset ajantasaisesti, eikä turhia tunnuksia ja sähköpostilaatikoita jää
ylläpidettäväksi. Ajantasainen lisenssien poistaminen on myös kustannuskysymys, koska lisenssit
ovat osittain kuukausihinnoiteltuja.
ICT-tunnusluvuista voidaan myös havaita, että niin matkapuhelinliittymien, kuin
mobiilidataliittymienkin määrä on pienessä kasvussa.

2.5

TIETOJÄRJESTELMÄT JA TIETOVARANNOT

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 120 (taulukko 2).
Ne ovat koottu tietohallinnon ylläpitämään organisaation tietojärjestelmäsalkkuun. Vuoden 2020
aikana tietojärjestelmäsalkku päivitettiin ns. työasemasovellusten osalta ja samalla arvioitiin
kriittisyydet uudestaan. Tietojärjestelmiä on vuoden aikana tullut muutama lisää, mutta
tietojärjestelmäsalkusta aika-ajoin myös poistuu tietojärjestelmiä. Vuoden 2020 lopussa Varkauden
käyttämän ”TaskuWarkaus” apin toimittaja meni konkurssiin, joka on syynä kyseisen järjestelmän
käytöstä poistumiselle.
Taulukko 2. Tietojärjestelmien määrä

Tunnusluku

2018

2019

2020

Tietojärjestelmät

115

121

125

Kriittiset tietojärjestelmät

17

18

19

Loppuvuonna 2020 palveluntarjoaja irtisanoi Varkauden käyttämän HR ERP järjestelmän
ylläpitosopimuksen päättyväksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Varkauden tavoitteena on jatkaa
käyttämänsä HR ERP järjestelmän käyttöä edelleen. Yhtenä vaihtoehtona voi olla palvelun
hankkiminen suoraan järjestelmätoimittajan konesalista. Ratkaisut tehdään vuoden 2021 aikana.
Varkauden kaupungissa toteutettiin tietojärjestelmäpohjainen tiedonhallintamalli vuoden 2020
aikana.
Työvuorosuunnittelujärjestelmän sähköisen asioinnin laajennuksen hankinta tehtiin joulukuussa
2019 ja järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2020 aikana.
Kriittistä henkilötietoa käsitellään Varkauden kaupungilla yleisesti ottaen tietojärjestelmillä, jotka
luokitellaan kriittisiksi myös palvelutoiminnan näkökulmasta. Esimerkiksi potilastietojärjestelmät,
sosiaalityön järjestelmä, paikkatietojärjestelmä, opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelmät,
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asianhallinnan järjestelmä salaisten asiakirjojen osalta, sekä taloushallinnon kokonaisuus ovat
kriittisiä niin sisällöiltään kuin toiminnallisestikin.
Henkilötietojen ja kriittisiksi luokiteltujen järjestelmien suojaamiseen kiinnitetään jatkuvaa
huomiota. Tiedon käytettävyys, eheys, laatu ja luottamuksellisuus ovat perusedellytykset toiminnalle,
minkä vuoksi tietoturva ja tietosuoja ovat keskeisiä näkökulmia tietojenkäsittelyn osana. Tietojen
luokittelu julkisiksi tai salaisiksi vaikuttaa myös merkittävästi tiedon käsittelyyn. Rekisterinpitäjänä
kaupunki huolehtii siitä, että käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti
Tallennettuja henkilötietoja, käyttöoikeustietoja, sekä muita turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Joskus henkilötietojen käsittelyyn osallistuu kumppani, esimerkiksi tietojärjestelmän toimittaja.
Kumppani käsittelee vain sellaista henkilötietoa, mikä on tarpeen palvelun toimittamisessa. Kun
henkilötietojen käsittelyyn liittyy sopimuskumppani, henkilötietojen käsittelystä sovitaan kirjallisesti
sopimuksessa. Loppuvuonna 2020 valmisteltiin erillinen palvelutuottajan tietoturva- ja
tietosuojasopimuspohja, jota käytetään vuodesta 2021 lähtien palveluntuottajien sopimusliitteenä.
Pääsääntöisesti henkilötiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai eri viranomaisilta. Toisille
rekisterinpitäjille henkilötietoja luovutetaan ainoastaan asianomaisen suostumuksella tai
lainsäädännön perusteella. Tarkemmin henkilötietojen siirrot on kerrottu tietosuojaselosteissa
kaupungin verkkosivuilla.
Tietojärjestelmien välille rakennetaan rajapintoja, jotta tieto voitaisiin siirtää yhdenmukaisesti ja
laadukkaasti järjestelmästä toiseen. Tietovirtojen näkökulmasta merkittäviä ovat taloushallinnon
järjestelmät, joihin on rajapintoja useista kaupungin tietojärjestelmistä. Sosiaali- ja terveystoimen
järjestelmistä siirretään ja luovutetaan tietoja kaupungin ulkopuolisiin järjestelmiin (esim. Kantapalvelu) ja myös luvanvaraisesti tutkimuskäyttöön.

Kuva 4. Lähetetyt kirjeet, laskut sekä näiden sähköisyysaste
Arkistointivelvoitteiden ja eräiden lakisääteisten tiedonvaihtovelvoitteiden vuoksi Varkauden
kaupungilla on yhä merkittävästi paperista aineistoa. Asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn siirrytään
sitä mukaan, kun digitaaliset mahdollisuudet kehittyvät, ne ovat lakisääteisten tehtävien
näkökulmasta hyväksyttäviä ja sopivat kaupungin kokonaisarkkitehtuuriin. Oman kiireellisyytensä
asiakirjojen sähköistämiseen tuo tiedonhallintalain vaatimukset. Vaikka teknologia mahdollistaisi
asioiden sähköisen käsittelyn, vanhat toimintamallit elävät yhä. Esimerkiksi kirjeitä lähetetään
asiakkaille ja potilaille huomattava määrä (kuva 4) ja vaikka laskutusaineisto lähtee kaupungin
järjestelmistä sähköisesti, asiakkaat valitsevat vielä harvoin laskujen sähköisen käsittelyn, ja silloin
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tulostuspalvelusta lähetetään paperinen lasku kotiin. Vaikka muutos on hidasta, trendi suuntaa
lievästi sähköiseen suuntaan, erityisesti osto- ja myyntilaskujen osalta.

ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI
Aineistojen säilyminen, käytettävyys ja todistusvoima ovat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
päätehtäviä. Sähköisen toimintaympäristön tiedonhallintaa ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla
(TOS). Tiedonohjaussuunnitelma laaditaan, kun siirrytään sähköisiin käsittelyprosesseihin,
tietojärjestelmiin halutaan toteuttaa asiakirjallisten tietojen hallinnan automaattinen ohjaus ja kun
organisaatio haluaa tietojärjestelmiensä täyttävän asiakirjallisten tietojen osalta laatuvaatimukset.
Tiedonohjaussuunnitelma kytketään tietojärjestelmän taustalle siten, että se tuottaa
käsittelyprosessin edetessä metatietoja.
Varkaudessa käytetään asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmää, joka on Sähke2-seritfioitu. Avattuja
asioita asianhallintajärjestelmiin oli yhteensä 171 vuonna 2020 (kuva 5).

Kuva 5. Tweb asianhallintajärjestelmiin avatut asiat vuonna 2020
Salassapidettävien asioiden määrä Tweb järjestelmässä suhteessa kaikkiin avattuihin asioihin on
pysynyt suurin piirtein edellisvuoden tasolla, alle kymmenessä prosentissa.
Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset sekä kuulutukset julkaistaan
internetissä ja intrassa. Esityslistat poistuvat verkosta, kun toimielimen pöytäkirja on valmistunut ja
julkaistu verkossa.
Julkiset viranhaltijapäätökset ovat verkossa muutoksenhakuajan. Henkilötietoja sisältävissä
viranhaltijapäätöksissä, esityslistoissa ja pöytäkirjoissa (esim. tehtävään/virkaan valinta) on vain
välttämättömät henkilötiedot.
Asiakirjojen sähköisen säilyttämisen tarve tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina. Vuoden
2020 määrällinen tilanne on kuvassa 6.
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Kuva 6. Tweb-asiakirjanhallintajärjestelmässä olevat käyttäjien tuottamat sekä skannatut asiakirjat
vuosina 2008–2020 julkisuusluokittain
Kuten kuvasta 6 havaitsemme, sähköisten asiakirjojen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa Tweb
järjestelmässä, niiden määrän kasvettua 55,8 % (3869 kappaleella) vuoden 2020 aikana, julkisten
asiakirjojen määrän on kasvanut 37,7 % (10240 kappaleella) kaikkien asiakirjojen yhteismäärän
ollen noin 65 tuhatta kappaletta vuoden 2020 lopussa.
Vuonna 2019 aloitettiin ’Operaatio Suursiivous’, työ, jossa Sosiaali- ja terveyskeskuksen
päätearkistojen aineiston seulonta aloitettiin. Operaatio suursiivous on jatkunut koko vuoden 2020
ja jatkuu edelleen vuonna 2021. Syksyllä 2020 aloitettiin Soten paperiarkiston keskittämiseen
liittyvä siirtotyö joka jatkuu edelleen vuonna 2021. Kuvassa 7 on asiakirjahallinnon ja arkistotoimen
tunnuslukuja vuodelta 2020.

Kuva 7. Asianhallinnan ja arkistotoimen tunnuslukuja 2020.
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3. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET 2020
3.1

LAINSÄÄDÄNTÖ

Tiedonhallintaan, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvä säätely on suuressa murroksessa.
Lakimuutoksissa painotetaan yhä enemmän viranomaisen ja johdon vastuuta kehittää
yhdenmukaista, laadukasta ja tietoturvallista tietojen käsittelyä, joka mahdollistaisi tietojen
hyödyntämisen ja jakamisen eri viranomaisten välillä. Vaikka lakimuutokset vaativatkin ponnisteluja
uusien velvoitteiden täyttämiseksi, Varkauden kaupungilla suhtaudutaan kuitenkin uudistamiseen
positiivisesti.
Varkauden kaupunki seuraa muuttuvaa säätelyä ja pyrkii liittämään vaatimukset osaksi
jokapäiväistä toimintaa. Toimintaan vahvasti vaikuttavia lakeja ovat Tietosuojalaki (2019) sekä
Tiedonhallintalaki (2020).

TIETOSUOJA
Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkaessa jäi vanha henkilötietolaki voimaan. Henkilötietolain
kumoava tietosuojalaki (1050/2018) astui voimaan 1.1.2019. Erityislainsäädäntöä ei ole kaikilta
osin muutettu vastaamaan tietosuojalainsäädäntöä. Tällä hetkellä erityislainsäädäntöä sovelletaan
sellaisenaan vain, jos se ei ole ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa. Mikäli kansallinen
lainsäädäntö on ristiriidassa tietosuoja-asetuksen kanssa eikä tulkinnalla voida poistaa ristiriitaa,
sovelletaan suoraan tietosuoja-asetusta ja jätetään ristiriidassa oleva kansallinen lainsäädäntö
soveltamatta. Tietosuojavastaavat seuraavat lakimuutoksia ja muuttavat tarvittaessa ohjeistusta
henkilötietojen käsittelystä Varkauden kaupungissa.

SAAVUTETTAVUUS
EU direktiivi, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntö digitaalisen sisällön
julkaisemisessa tuli voimaan 22.12.2016. Suomessa direktiiviä toteuttaa Laki digitaalisten
palveluiden tarjoamisesta (306/2019). Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen
saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen
mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Saavutettavuusvaatimukset astuivat
voimaan Varkauden kaupungin verkkosivuja (varkaus.fi-sivusto) koskien 23.9.2020. Verkkosivuilta
löytyy saavutettavuusseloste, jossa saavutettavuuden tila on kuvattu.
Saavutettavuus on huomioitu osana verkkopalvelualustan kehitystyötä. Heinäkuussa 2019
varkaus.fi – sivustolle suoritettiin saavutettavuusarvio, jonka perusteella saavutettavuusparannuksia toteutettiin varkaus.fi-sivustolle vuoden 2020 aikana. Tällä hetkellä varkaus.fi – sivusto
on teknisesti hyvin saavutettava. Sisällön saavutettavuutta parannetaan vuoden 2021 aikana
edelleen.

TIEDONHALLINTA
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään
muun muassa julkisen hallinnon tiedonhallinnan järjestämisestä, yleisestä ohjauksesta,
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tietoturvallisuuden perusteista, tietoaineistojen muodostamisesta ja sähköisestä luovuttamisesta,
teknisten rajapintojen hyödyntämisestä sekä asianhallinnasta ja tietoaineistojen hallinnasta.
Varkauden kaupungissa toteutettiin tietojärjestelmäpohjainen tiedonhallintamalli vuoden 2020
aikana. Pohjatyötä oli jo valmiiksi tehty, sillä mm. tietojärjestelmäsalkku oli jo valmiiksi olemassa.
Tietojärjestelmään kuvattiin tietovarannot, tiedon kulku tietojärjestelmien välillä sekä
toimintaprosessit, millä tietojärjestelmillä asiakirjoja käsitellään ja mihin tietovarantoihin asiakirjat
kuuluvat. Varkaudessa jatketaan tiedonhallintalain vaatimusten täytäntöönpanoa vuonna 2021
erityisesti paperiarkistojen sähköistämistyöllä.

3.2

TEKNOLOGINEN KEHITYS

Windows 7 käyttöjärjestelmän tuen päättyminen tammikuussa 2020 käynnisti jo vuoden 2018
puolella laajan työasemien käyttöjärjestelmien päivitysprojektin. Lähtötilanteessa kaupungilla oli yli
800 työasemaa, joissa oli Windows 7 käyttöjärjestelmä. Muutostyöt tehtiin joko olemassa olevan
työaseman päivittämisellä tai uudishankinnalla riippuen laitteen elinkaaresta ja leasing-sopimuksen
pituudesta. Projektin valmiusaste oli vuoden 2019 lopussa n. 90 % ja se valmistui alkuvuonna
2020.
Toisena muutoskohteena on ollut Windows 2008 Server – päivitykset. Palvelinympäristössä em.
käyttöjärjestelmän tuki on päättynyt samaan aikaan kuin Windows 7. Palvelinpäivitykset ovat saatu
lähes päätökseen. Viimeinen Windows 2008 Server palvelin on tarkoitus ajaa alas kevään 2021
aikana.
Varkauden kaupungin käytössä olevat älypuhelimet ovat pääsääntöisesti Android malleja. Aiemmin
käytössä olleet Windows käyttöjärjestelmän älypuhelimet ovat poistuneet valikoimasta.

3.3

KAUPUNGIN HANKKEET

Vuonna 2019 Istekki irtisanoi tarjoamansa kaupungin sähköpostipalvelut päättymään kevääseen
2020. Korvaavaksi ratkaisuksi kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2019 valita O365 pilvipalvelun
ja ratkaisun toimittajaksi Tiera Oy:n. Projekti käynnistyi tammikuussa 2020 ja yliheitto ajoittui
maaliskuun alkuun 2020. Samoihin aikoihin korona pandemia ja sen vaikutukset työn tekemiseen
tulivat ajankohtaisiksi. Projektia vietiin eteenpäin pääosin etätöissä Teams palaverien kautta ja se
myös saatiin maaliin suunnitellussa ajassa uudesta työskentelytavasta huolimatta. Tällä hetkellä
Varkauden kaupungin sähköpostipalvelut toimivat kokonaisuudessaan O365 pilvessä.
Vuoden 2019 aikana käynnistyi Aalto hyvinvointikeskuksen rakentaminen (työnimenä aiemmin oli
SOTE-keskus). Sen toteuttamista ohjasi projektiryhmä, jonka tueksi perustettiin toiminnallinen-,
tukipalvelu-, HR- ja ICT-ryhmä. ICT-ryhmän tehtävänä oli suunnitella Aalto hyvinvointikeskuksessa
tarvittavien tietojärjestelmien sekä ICT-infran ratkaisut. Loppuvuonna 2020 Aalto
hyvinvointikeskuksen rakennusprojekti oli niin pitkällä, että sinne saatiin tilattua ja toimitettua
tarvittavat valokuituyhteydet tietoliikennetarpeita varten. Aalto hyvinvointikeskuksen projekti on ollut
ehkä suurin missä tietohallinto on ollut mukana, vaatien paljon suunnittelutyötä, aikatauluttamista,
hankintoja ja niiden logistiikan järjestämistä.
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Sairaalan laitekannan muuton lisäksi uudessa Aalto hyvinvointikeskuksessa on menossa uusien
tietojärjestelmien kehitystyötä.
Yksi tärkeä osa tietohallinnon kehitystyöstä on panostaminen tietoturvaan. Kaupunginhallitus päätti
loppuvuonna hankkia SOC/SIEM ratkaisun. Projekti käynnistyy helmikuussa 2021 ja sen tavoitellaan
valmistuvan toukokuuhun mennessä. Tämän lisäksi suunnitellaan mahdollista tietoturvatarkastusta
kaupungin sisäverkkoon. Ulkoverkosta käsin tehty tarkastus toteutettiin vuonna 2019.

4. TIETOJEN KÄSITTELYN SEURANTA JA VALVONTA
4.1

TIETOTURVAUHAT

Vuoden 2020 näkyvimpiä aiheita tietoturvan saralla on todennäköisesti psykoterapiakeskus
Vastaamon tietomurtotapaus. Tätä raporttia kirjoitettaessa tammikuussa 2021, sekä Vastaamon
hallitus, että vasta valittu uusi toimitusjohtaja ovat jättäneet eronpyyntönsä. Iltauutisten tietojen
perusteella sivusta arvioituna Vastaamon toiminnan jatkumisen edellytykset näyttävät heikoilta.
Mikäli toiminta kuitenkin jatkuisi, perässä seuraavat sakot, jotka saattaisivat nousta jopa 10
miljoonaan euroon ja korvausvastuu uhreille, joita viimeisten uutisten tietojen mukaan on yli 32000.
Erilaiset haitalliset virus- ja kalasteluviestit, kiristys huijausyritykset ovat arkipäivää myös
Varkaudessa, vaikka mistään tietomurrosta ei ole kyse. Tietoturvahaavoittuvuuksia hyödynnetään
yhä nopeammin, mikä luo tarpeen pitää laitteet ja järjestelmät ajan tasalla turvallisuuspäivitysten
suhteen.
Pelkät palomuuriratkaisut ja virustorjuntaohjelmisto käyttäjien tietokoneilla eivät enää ole riittävä
ratkaisu tietoturvallisuuden ylläpitämiseen. Varkaudessa otetaan SOC/SIEM ratkaisu käyttöön
keväällä 2021. Ratkaisulla saavutetaan kyvykkyyttä mahdollisten tietomurtotapausten nopeaan
havainnointiin ja nopeaan reagointiin tietomurtojen tai muun haitallisen sisäverkossa tapahtuvan
toiminnan estämiseksi.
Kesällä 2018 otetiin kaupungin työntekijöiden käyttöön tietoturvapoikkeamien sähköinen
ilmoituslomake, jonka käsittelyprosessi on määritelty. Dokumentaatioon voidaan tarvittaessa palata
toimintatapojen kehittämiseksi ja ilmoituksista saadaan ajantasaista kuvaa riskienhallintaa ja
varautumista varten. Vuonna 2020 ilmoitettiin yhteensä 41 tietoturvapoikkeamasta (47kpl, v. 2019)
kaikilta toimialoilta. Tietoturvapoikkeamista arvioidaan riskitaso tietoturva- ja tietosuojaryhmässä.
Riskitasot v. 2020 osalta on nähtävillä kuvassa 8.
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Kuva 8. Kirjattujen tietoturvapoikkeamien luokittelu
Office 365 tunnusten kalasteluyritykset jatkuivat aktiivisena vuonna 2020. Tietoja kalastellaan
sähköpostiviestein ja tietomurron onnistuessa rikoksen tekijällä on pääsy kaikkeen tietoon, mitä
käyttäjätunnuksen takana on O365 ohjelmistoissa. Varkauden kaupungilla oli vuoden aikana yksi
O365 tietojenkalastelutapaus, joka johti toimenpiteisiin. Tapauksen taustat selvitettiin kenelle
kaikille kalasteluviesti oli tullut ja käyttäjiä avustettiin vaihtamaan salasanansa. Asiasta tehtiin
ilmoitus Kyberturvallisuuskeskukselle.
Huijaus- ja kalasteluviestien suodattaminen ja etukäteisvarautuminen on entistä vaikeampaa, koska
tietojenkalastelu on yhä taidokkaampaa ja kohdistetumpaa. Kuluttajia houkutellaan tilausansoihin
valheellisella markkinoinnilla ja lupauksilla arpajaisvoitoista tai kiristämällä arkaluonteisella
materiaalilla. Erilaisilla tiedotuskampanjoilla ja intranetiin julkaistuilla tiedotteilla on kuitenkin
saavutettu myös myönteisiä vaikutuksia. Käyttäjät ovat aiempaa tietoisempia uhkista ja osaavat
usein kysyä apua, kohdatessaan epäilyttävän sähköpostiviestin. Erityisen tärkeää on olla
yhteydessä tietohallintoon tai tietosuojavastaavaan, jos vahinko on jo tapahtunut ja epäilyttävä linkki
tai liitetiedosto on avattu tai salasanoja on annettu kalasteluviestiin. Kun tieto saadaan
tietohallintoon, siihen voidaan reagoida nopeasti ja minimoida potentiaaliset haitat.
Vuonna 2020 ilmoitetut tietoturvapoikkeamat jakautuvat prosentuaalisesti pääosin samoin kuin
edellisvuosina. Suurin osa poikkeamista ilmoitettiin tietojen salassapidon vaarantumisena.
Tietoliikennehäiriöt, ohjelmisto- tai laiteviat, sekä erilaiset ilmoitukset mm. kalasteluviesteistä ovat
olleet vähemmistössä (Kuva 9).
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Kuva 9. Kirjattujen tietoturvapoikkeamien luokittelu
Merkittävimmät tietoturvariskit, jotka kaupungin toiminnassa kirjattiin vuoden 2020 aikana, liittyivät
enimmäkseen arkaluonteisen tiedon luottamuksellisuuden vaarantumiseen, kuten vuotta
aikaisemminkin. 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 9). Tietoturvapoikkeamien luokittelu jakautuu
kaiken kaikkiaan hyvin edellisvuoden kaltaisesti.
Tietoturvapoikkeamista ilmoitetaan tietoturvalomakkeella. Jos työntekijä arvioi riskin vähäiseksi tai
merkityksettömäksi, hän saattaa jättää poikkeamailmoituksen tekemättä. Kehotamme ja
kannustamme edelleen ilmoittamaan kaikista poikkeamista nopean reagointikyvyn ylläpitämiseksi
sekä tilannekuvan muodostamisen tueksi

Kuva 10. Kirjattujen tietoturvapoikkeamien riskitaso
Tietoturva- ja tietosuojaryhmä arvioi poikkeamien käsittelyn aikana tietoturvapoikkeamien riskitason
(kuva 10). Kunnissa hyödynnetään merkittävästi digitaalisia palveluja, sovelluksia ja alustoja
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kaikessa toiminnassa. Samalla syntyy uusia ketjumaisia riippuvuuksia ja kokonaisvaltainen
riskienhallinta on vaikeampaa. ICT-palveluiden häiriöt voivat merkittävästi haitata jokapäiväistä
toimintaa.
Julkisuuteen on tullut laajavaikutteisia kyberhyökkäyksiä, joiden kohteeksi on joutunut myös kuntia.
Hyökkääjät eivät välttämättä kohdista hyökkäyksiä tiettyä kuntaa kohtaan, vaan hyökkäyksien
kohteeksi voi joutua sattumanvaraisesti ICT-palveluissa olevien kriittisten haavoittuvuuksien takia tai
sortumalla sosiaaliseen tietojenkalasteluun, jolloin oikeutetuilta käyttäjiltä varastetaan pääsyoikeus.
Varkauden kaupungin näkökulmasta on todennäköistä, että hyökkäykset ja niiden haittavaikutukset
lisääntyvät jatkuvasti, minkä vuoksi varautumiseen ja nopea reagointikykyyn tullaan panostamaan
edelleen.
Varkauden kaupungissa kirjatuissa tietoturvapoikkeamissa havaitaan, että myötävaikuttavina
tekijöinä tapahtumien syntyyn oli usein puutteet toimintatavoissa (34 %). Koulutuksen ja osaamisen
rooli myötävaikuttavana tekijänä oli laskenut 10 prosenttiin (30 %), mikä on myönteinen kehityksen
suunta. Puhtaasti tekniikasta johtuvia tapauksia oli kuvassa 11 esitetyn analyysin mukaan 7 % (21
%).
Tietoturvasuojausten kehittyessä ihmisten heikkouksien hyväksikäyttö nousee entistä
voimakkaammin teknisten tietoturvauhkien rinnalle, minkä vuoksi osaamisen kehittämiseen tulee
kaupungin panostaa koko ajan. Tietoturvapalveluita tarjoavat tahot arvioivat usein suurimmaksi
tietoturvariskiksi oman henkilöstön. Tietoturvaosaamisen tulisikin jatkossa olla koko henkilöstön
perustaito. Varkaudessa tietoturva- ja tietosuojaryhmä tekee osaltaan työtä näiden perustaitojen
kohentamiseen.

Kuva 11. Kirjattujen tietoturvapoikkeamien myötävaikuttavat tekijät
Tietoturva- ja tietosuojaryhmän jäsenet jatkavat lainsäädännön kehitykseen reagoimista ja
seuraavat uhkatrendejä yhteistyöverkostojen kautta.
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4.2

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 2020.

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN
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 kaupungin verkkosivuille on kerätty tietosuojaan ja rekisteröidyn oikeuksiin liittyvä
tiedotettava materiaali. Tietosuojaselosteet vastaavat tietosuoja-asetuksen tiedonantovelvoitteita ja
tietopyyntölomakkeet ovat saatavilla julkisilla verkkosivuilla tai asiakaspalvelupisteistä rekisteröidyn
oikeuksien toteuttamiseksi. Kansalaiset ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan, koska läpinäkyvyys
lisääntyy ja omia henkilötietoja on voitava tarkastaa.
Omien henkilötietojen korjauspyynnöt on voitu lähettää Varkaudessa sähköisesti vuoden 2020
alusta lähtien. Tietojen korjauspyyntö lomake löytyy Varkauden kaupungin verkkosivuilta ja
korjauspyyntö päätyy kaupungin kirjaamoon. Tietojen korjaamisen pyytäjä varmennetaan Suomi.fi palvelua hyödyntäen. Yleisesti pyynnöt ovat toteutettavissa, mutta joskus rekisterinpitäjä voi vastata
pyyntöön kielteisesti, jolloin rekisteröity saa kieltäytymistodistuksen perusteluineen. Rekisteröity voi
valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Henkilötietojen korjauspyyntöjä tulee
vaihtelevasti vuoden aikana. Lukumääräisesti trendi on nouseva, mihin vaikuttaa kansalaisten
laajempi tietoisuus omista oikeuksista. Tapaukset ovat yhä haastavampia ja tietojen korjaaminen vie
usein monen ammattilaisen työaikaa runsaasti.
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 välisiä
kanavia, esim. Wilma-ympäristöä tai uuden toimintamallin esittelytilaisuuksia.

ILMOITUSVELVOLLISUUS
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjällä on ilmoitusvelvollisuus, 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.
Vuonna 2020 Varkaudessa on tehty ilmoitus kahdelle henkilölle henkilötietojen
luottamuksellisuuden vaarantumisesta. Ilmoituksia tietosuojavaltuutetun toimistoon tehtiin 5 kpl (6
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kpl edellisvuonna). Yhdestä tapauksesta tietosuojavaltuutettu pyysi lisäselvityksiä, jotka annettiin
tietosuojavaltuutetulle viipymättä.
Varkauden kaupungin työntekijöiden käytössä oleva sähköinen tietoturvailmoituslomake toimii
hyvin. 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.

KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA JA KÄYTTÖTARKOITUSSIDONNAISUUS
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.
Varkauden kaupungilla käynnistettiin vuoden 2019 Operaatio Suursiivous. Kampanjan tavoitteena
on siivota kaikki tarpeettomat paperiset ja sähköiset dokumentit, sekä tietovälineet. Operaatio jatkui
edelleen vuonna 2020. Suursiivousta toteutetaan esimiesten johdolla itsenäisesti. Työyksikössä
voidaan määritellä itse käytetty työaika, osallistujat ja laajuus. ICT-tuki, tietosuojavastaava tai
arkistovastaava osallistuvat pyydettäessä.

SISÄÄNRAKENNETTU JA OLETUSARVIOINEN TIETOSUOJA
Jotta sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja toteutuisi, henkilökunnalle järjestetään yhteisiä
tietoturva- ja tietosuojainfoja sekä koulutusta. Vuonna 2020 korona pandemia rajoitti merkittävästi
yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämistä. Tietoturva- ja tietosuoja-asioita tuotiin esille osana
O365 siirtymiseen liittyvää opastusta. Ohje tiedon oikeasta säilytyspaikasta liitettiin osaksi Opas
sähköiseen työympäristöön -dokumenttia ja koulutettiin O365 käyttöönoton yhteydessä. Office 365
projektissa oli mukana kouluttamassa Leppävirtalainen konsultti.
Varkauden kaupungilla on käytössä sähköinen oppimisympäristö, jossa on räätälöityä
koulutusmateriaalia opetustoimelle, sosiaalitoimelle, terveystoimelle, varhaiskasvatukseen sekä
yleisesti tietoturvasta ja tietosuojasta. Suoritustaso on noussut vuonna 2020 edellisvuodesta
(taulukko 3) mutta petrattavaa olisi edelleen. Tietosuojavastaavat tulevat kampanjoimaan verkkooppimisympäristön hyödyntämisen puolesta edelleen keväällä 2021, jotta henkilöstön
perusosaaminen voidaan todentaa. Jatkossa erityisesti tietoturvakoulutuksen ja materiaalin käyttö
tulisi olla osa uuden työntekijän perehdyttämistä, koska tietoturva- ja tietosuojaosaaminen tulee olla
osa jokaisen työntekijän kansalaistaitoja.
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. Henkilötietojen
luottamuksellisuuden vaarantuminen edellyttää Varkauden kaupungilla usein rekisterinpitäjän ja
henkilötietojen käsittelijän välistä yhteistyötä, mikä huomioidaan sopimuksellisesti.
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Kaupungin tietoturva- ja tietosuojaryhmä on laatinut kameravalvonnan järjestämisestä sekä
tallenteiden käsittelystä periaatteet, jotka tietohallinnon johtoryhmä ja kaupunginjohtaja ovat
hyväksyneet.

TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAORGANISAATIO JA VASTUUT
Tietoturva- ja tietosuojaorganisaatio mahdollistaa lain velvoittaman tietosuojavastaavien tehtävien
organisoinnin ja keskinäisen vuorovaikutuksen. Roolit on kirjattu vuonna 2018 hyväksyttyyn
tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaan. Varkauden kaupungin tietoturva- ja tietosuojaryhmä on toiminut
aktiivisesti yhdenmukaistaen eri toimialojen käytänteitä, jakaen tietämystä ja luoden uusia
toimintamalleja kaupungin työntekijöille. Vuonna 2020 ryhmä kokoontui 11 kertaa.
Tietosuojavastaavat eivät tee kokopäiväisesti tietosuojatyötä, mutta muun työn ohella osallistuvat
asiantuntijakoulutuksiin, tapahtumiin ja yhteistyöryhmissään laajasti tietosuojatyöhön. Tietosuojatyö
on kuitenkin osittain erittäin työllistävää. Erityismainintana tästä on nostettava esille
asiakirjakorjauspyyntöjen työllistävyys. Osa näistä korjauspyynnöistä on helposti toteutettavissa,
esimerkiksi kirjoitusvirhe jossain asiassa. Mutta on tapauksia, joiden korjaaminen kestää kuukausia.
Asiakirjakorjaustapausten loppuun vieminen edellyttää joissain tapauksissa henkilön itsensä
tarkastamista, sekä kuittaamista, että korjatut tiedot ovat oikein ennen korjauspyynnön sulkemista.
Mikäli henkilöä itseään ei tavoiteta hyväksymään korjausta, tapaus pysyy avoinna pitkään.
Henkilöstö vastaa omalta osaltaan ohjeiden noudattamisesta. Jokaisella on vastuu omaan
tehtäväänsä liittyvän tietosuojan toteuttamisesta sekä tiedon ja tietojärjestelmien asianmukaisesta
käytöstä. Jokaisen vastuulla on lisäksi tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvien poikkeamien tai
uhkien ilmoittaminen välittömästi sähköisellä lomakkeella, ICT-tukeen, esimiehelle tai
tietosuojavastaavalle.
Viime kädessä tietosuojasta vastaa kaupungin johto. Varkauden kaupungin tahto on tehdä
jatkossakin työtä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja käsittelyä koskevien
periaatteiden noudattamiseksi kaikessa kaupungin toiminnassa.
Taulukko 3. Tietosuojatyön tunnuslukuja

Tunnusluku

2018

2019

2020

Asiakirjakorjauspyynnöt

43

51

35

Lokitietopyynnöt

21

10

40

WPro / HaiPro tietoturvailmoitukset

17

47

41

Tietoturva- ja tietosuojaryhmän
kokoukset

14

14

11

Henkilöstön koulutukset:
tapahtumia, osallistujia

8 tapahtumaa

3 tapahtumaa

535 osallistujaa

251 osallistujaa

5 tapahtumaa,
osallistujia 260

22

5. KEHITTÄMISKOHTEET
Vuoden 2020 alussa astui voimaan tiedonhallintalaki. Lain tavoitteena on, että viranomaisten tieto
tallennettaisiin yhdenmukaisesti ja vain kerran siten, että se on kaikkien viranomaisten
käytettävissä teknisten rajapintojen kautta tietoturvallisesti. Varkaudessa tiedonhallintamalli on
laadittu ARC järjestelmään vuoden 2020 aikana. Vuonna 2021 tiedonhallintalain vaatimusten osalta
jatketaan arkistoissa olevan tiedon siirtämistä digitaaliseen muotoon.
Varkauden kaupungille on otettu käyttöön ERP tietojärjestelmä vuonna 2016. Järjestelmällä
hoidetaan useita HR prosesseihin liittyviä tehtäviä, kuten henkilöstön sairaspoissaoloja, lomien
hallinnointia ja palkkaus/työsopimus prosesseja. Järjestelmä on laajalti integroitu kaupungin
käyttöön ja siitä on tehty tietoliittymiä useaan muuhun tietojärjestelmään.
Marraskuussa 2020 ERP järjestelmän toimittaja irtisanoi järjestelmän ylläpidon sopimuksen
viisivuotisen sopimuskauden päätteeksi. Varkauden kaupungille ERP järjestelmän vaihto vuoden
2021 aikana vaatisi merkittävästi resursseja ja olisi myös aika iso riski. Tällä hetkellä selvitetään
vanhan ERP järjestelmän jatkamista toisen toimittajan palveluna.
Aalto hyvinvointikeskus hanke on ollut käynnissä keväästä 2019 alkaen. Vuoden 2020 loppuun
mennessä uuteen sairaalarakennukseen saatiin toimitettua valokuituyhteydet ja tietoverkon
asennuksia, kuten verkkokytkimet ja WLAN tukiasemat, päästiin aloittamaan. Kevään 2021 aikana
koettaa kauan odotettu suuri muutos, kun muutto vanhasta sairaalarakennuksesta toteutuu Aalto
hyvinvointikeskukseen. Muuttoon liittyy valtava määrä huolehdittavia asioita. Samaan aikaan
otetaan käyttöön uusia toimintatapoja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä.
Tietoturva- ja tietosuojaryhmä jatkaa työtään vuosikellon mukaisten tehtävien, mm. sopimusten sekä
erilaisten ohjeiden laadinnan ja päivittämisen parissa pitäen säännölliset kokouksensa muutaman
viikon väliajoin.
Tärkeänä kehittämiskohteena ovat ICT jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat huomioiden SOC/SIEM–
tilannekuvapalveluiden hankinta ja käyttöönotto vuonna 2021. Lisäksi on arvioitava mahdollisuuksia
ja resursseja kaupungin sisäverkossa toimivien palveluiden ja ICT infran tietoturvatarkastamiseen.
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