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Tiivistelmä 
 
Tietotilinpäätös tarjoaa ajantasaisen kokonaiskuvan Turun kaupungin tietojenkäsittelyn ti-
lasta. Se on myös osa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) osoitusvelvollisuuden täyt-
tämistä. 
 
Konsernihallinnon organisaatiouudistus vuoden 2020 lopulla merkitsi uudelleenjärjestelyjä 
myös tietohallinnon osalta. Konsernihallinnon ryhmärakenne poistettiin ja tilalle tulivat Joh-
don tuki, Järjestämistoiminto ja Yhteiset palvelut. Palvelukeskus-tyyppinen toiminta päätettiin 
lopettaa. Tietohallinto siirtyi Johdon tuen alle. Osana Johdon tukea toimii Turvallisuuden ja 
riskien hallinta, johon kuuluu myös tietoturva ja tietosuoja. IT-palvelut ja Kehittämispalvelut 
siirtyivät Yhteisiin palveluihin. Perustietotekniikka on edelleen ulkoistettu.  
 
Vuotta 2020 varjosti Covid-19-epidemia, jonka takia kaupungin henkilökunta siirtyi maalis-
kuussa mahdollisuuksien mukaan etätöihin. Kaupungin tietoliikennekapasiteetti VPN-yhteyk-
sineen kesti siirtymisen erinomaisesti. Tosin loppuvuonna alkoivat palvelimien uusinnan 
myötä verkkolevyyn liittyvät hitausongelmat etäyhteyksien osalta, joiden ratkaiseminen osoit-
tautui haasteelliseksi. Etätyöominaisuudet sisältävän MS Office 365 -toimistojärjestelmän 
käyttöönottoa kiirehdittiin ja digitaalisen työympäristön kehittämiseen panostettiin. Myös toi-
mielinten kokoukset siirtyivät verkkoon, mikä edellytti mm. suljetun lippuäänestyksen toteu-
tusta päättäjäpalveluun. Asianhallintajärjestelmän sähköinen allekirjoitus oli ehditty ottaa 
käyttöön jo aiemmin. 
 
Etätyön tietoturvaa parannettiin toimisto-ohjelmien osalta 2-vaiheisella tunnistautumisella. 
Palvelimien ja tietoliikenneverkkojen osalta otettiin käyttöön 24 h/ 7 vrk valvonta. 
 
Merkittävin tietojärjestelmähanke kaupungissa oli uuteen pilvipohjaisen SAP-taloushallinnon 
järjestelmään siirtyminen. Käyttöönoton piti tapahtua vuodenvaihteessa, mutta lopullisten 
määrittelyjen ollessa vielä kesken koulutuksia ei ehditty järjestää, jolloin järjestelmän käyt-
töönottoa päätettiin lykätä vuoden 2021 puoliväliin. 
 
Lainsäädännön osalta merkittäviä toimenpiteitä ovat aiheuttaneet uusi tiedonhallintalaki, di-
gipalvelulaki ja oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua koskeva EU-direk-
tiivi. Valmistelutoimet kaikkien näiden osalta aloitettiin jo vuoden 2019 puolella.  
 
Tiedonhallintalaki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitali-
sointia viranomaistoiminnassa. Laki on huomioitu vuoden 2020 lopulla voimaan tulleessa 
kaupungin uudessa hallintosäännössä. Kaupungille laadittiin lain edellyttämä tiedonhallinta-
malli. Kaupungilla on edustaja lain toimeenpanoa ohjaavassa valtiovarainministeriön yhtey-
dessä toimivassa tiedonhallintalautakunnassa.  
 
Digipalvelulaki edellyttää sähköisiltä palveluilta saavutettavuutta toimintarajoitteista tai henki-
lökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Kaupunki on kartoittanut ja arvioinut tilikaudella 
2020 sähköiset palvelunsa ja edistänyt niiden helppokäyttöisyyttä mm. verkkosivuista vas-
taavien koulutuksella ja hankkimalla ohjelmiston, jolla voi säännönmukaisesti arvioida säh-
köisten palveluiden käytettävyyttä. Digitaalisia palveluita ja niiden integrointia kansalliseen 
palveluväylään on edelleen kehitetty. Loppuvuonna asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan 
hanke käynnisti asiakkuuksien hallintajärjestelmän (CRM) hankinnan ja pilotoinnin.  
 
Oikeuden rikkomista ilmoittavien henkilöiden suojelemiseksi kaupungin sisäisessä tarkastuk-
sessa avattiin sähköinen ilmoituskanava (vihjekanava), joka mahdollistaa väärinkäytöksiä 
koskevien ilmoitusten jättämisen nimettömänä. Järjestelmä on vielä kaupungin sisäisessä 
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käytössä, mutta se avataan julkiseen käyttöön direktiivin mukaisen kansallisen lain tullessa 
voimaan. 
 
Kaupunkiin saatiin syksyllä rekrytoitua uusi pitkään haussa ollut tietoturvapäällikkö. Kaupun-
gin tietosuojavastaavan tehtäviä hoidettiin kuitenkin vielä koko vuosi tilapäisjärjestelyin eikä 
henkilörekisterien käsittelyyn liittyviä riskienarviointeja ja niiden vaikutusten arviointeja saatu 
käynnistettyä suunnitellusti. Toimialojen omat tietosuojaa ja tietoturvaa käsittelevät ryhmät 
ovat kokoontuneet vuoden aikana tarpeen mukaan. Hyvinvointitoimiala ja IT-palvelut osallis-
tuivat valtakunnalliseen TAISTO20-tietoturvaharjoitukseen.  
 
Aiheeseen liittyviä tunnuslukuja tarkasteltaessa kulunut vuosi ei poikkea paljon edellisestä. 
Isossa organisaatiossa sattuu aina tietojärjestelmähäiriöitä ja tietosuojaloukkauksia, mutta 
kyberhyökkäyksiltä, jotka olisivat estäneet kaupungin tietojärjestelmien käytön, on vältytty. 
Tietovuotoja ei ole havaittu. Kaupungilla ei ole ollut vireillä oikeustapauksia tietosuoja-asioi-
hin liittyen. 
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1 Yleiskatsaus 
 

Tietotilinpäätöksen tarkoitus 
 
Tietotilinpäätöksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva kaupungin tiedon, tietoturvallisuu-
den ja tietosuojan hallinnan tilasta. Sitä voi pitää niin johdon sisäisen valvonnan työväli-
neenä kuin myös osana EU:n tietosuoja-asetuksessa edellytetyn osoitusvelvollisuuden täyt-
tämistä sekä luottamuksen herättäjä kunnan asukkaiden tietojen käsittelyn osalta.  
 
Tämän tietotilinpäätöksen rakenne noudattaa Kuntaliiton laatimaa mallia. Tunnusluvut ilmen-
tävät vuoden 2020 lopussa olevaa tilannetta, ellei toisin ole ilmoitettu. Raportin on koonnut 
kaupungin sisäinen tarkastus. Tiedot on kerätty mm. kaupungin IT-palveluista, riskienhallin-
nasta ja henkilöstöhallinnosta. 
 

Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2020 
 
Tietohallinto ja IT-palvelut 
 
Vuosi 2020 on ollut koko kaupungin näkökulmasta poikkeuksellinen ja vuoden aikana on 
tehty laaja digiloikka siirtymisellä etätyöskentelyyn, kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on 
ollut mahdollista.  IT-palvelut ovat tukeneet suurella työpanoksella etätyöskentelyä niin tieto-
järjestelmien kuin myös laitteiden osalta. Tietoturva ja kyberturvallisuus ovat olleet myös ke-
hittämiskohteina ja niiden osalta on toteutettu ratkaisuja tietoturvan parantamiseksi muuttu-
vassa ympäristössä.  
 
Käynnissä olleesta Digitaalisen työympäristön kehittämisen kokonaisuudesta otettiin käyt-
töön nopeutetulla aikataululla keväällä 2020 Office 365 -palvelu. Näin koko kaupunkiin saa-
tiin yhtenäiset työvälineet tukemaan etätyöskentelyä. Työvälineistä erityisesti Teams auttoi 
tiimityöskentelyä ja toi toimivamman vaihtoehdon etäkokouksien ja tiedotustilaisuuksien jär-
jestämiseen. Koko kaupungin työasemat kattanut Windows 10-käyttöjärjestelmäpäivitys -
projekti saatiin vuoden 2020 aikana pääosin toteutettua valmiiksi. Digitaalisen työympäristön 
kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa sujuvampi ja joustavampi työskentely, jota voi 
tehdä tietoturvallisesti sekä paikka- ja laiteriippumattomasti.  Tietohallintostrategian mukai-
sesti keskitymme rajoittamisen sijasta mahdollistamiseen.  
 
Digiloikka kosketti myös luottamuselinten päätöksentekoa: perinteisistä salikokouksista siir-
ryttiin keväällä nopealla aikataululla etäkokouksiin, laitteistot olivat luottamusmiehillä onneksi 
kunnossa entuudestaan.  Kaupungin valtuustosalin uusi kokoussalijärjestelmä otettiin käyt-
töön kaupunginvaltuuston syyskauden ensimmäisessä kokouksessa. IT-palvelut oli toteutta-
massa ja tukemassa luottamuselinten kokousratkaisuja. 
 
Turun kaupunki hankki tietoturvan valvontapalvelun, jonka avulla SOC -tietoturvavalvomossa 
(Security Operations Center) analysoidaan kaupungin tietoverkon tilannekuvaa vuorokauden 
ympäri, tunnistetaan mahdolliset tietoturvapoikkeamat ja reagoidaan niihin. Tietoturvatapah-
tumien ympärivuorokautinen valvonta ja nopea reagointikyky ovat avaintekijöitä kyberhyök-
käysten tehokkaassa torjunnassa. SOC-palvelu auttaa myös verkon tietoturvan proaktiivi-
sessa kehittämisessä, kun ongelmakohtiin voidaan puuttua jo ennen niiden eskaloitumista. 
 
Mobiililaitteiden ja työasemien tietoturvaa on parannettu myös Office 365-pilviratkaisujen 
osalta turvallisen tunnistautumisen käyttöönotolla. Se on ollut erityisen tärkeää, kun etätyöt 
ja tietojenkalasteluyritykset ovat yleistyneet.  Lisäksi käyttöön otettiin Office 365-palvelun 
kautta salattu sähköposti, joka kryptaa viestin ja sen lukemiseen käyttäjän täytyy 
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tunnistautua esim. erillisellä koodilla. Aiemmin vastaava toiminto oli käytössä vain erikseen 
tilattavana palveluna, nyt käytössä laajemmin kaupungin työntekijöillä. 
 
Vuoden 2020 aikana kilpailutettiin teleoperaattoripalvelut, kilpailutuksen voitti DNA.  Uudella 
sopimuksella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä heikentämättä palvelujen laatua.  
Käyttöönottoprojekti tulee ajoittumaan vuoden 2021 puolelle. 
 
Tietoturva ja tietosuoja 
 
Tietoturvallisuuden hoitamisen osalta haasteena ollut tietoturvapäällikön rekrytointi saatiin 
vihdoin päätökseen ja uusi tietoturvapäällikkö aloitti työnsä lokakuun alussa. Hänen vastuu-
alueenaan on jatkossa vain tietoturva. Tietosuoja-asioiden hoitaminen ei enää sisälly tieto-
turvapäällikön tehtäviin. Kaupungin tietosuojavastaavan tehtävien tilapäistä delegointia hy-
vinvointitoimialan tietosuojavastaavalle jatkettiin edelleen. Aluepelastuslaitoksella on oma 
tietotuojavastaava. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämät korkean riskin henkilötie-
torekisterien tietosuojaloukkauksia koskevat vaikutustenarvioinnit jäivät edelleen pääosin te-
kemättä resurssipulan ja puutteellisen koordinoinnin takia. 
 
Turun kaupunki jatkoi henkilöstön tietosuojan ja tietoturvan sähköisen oppimisympäristön 
suorituksien rekisteröintiä henkilö- ja toimialatasolla. 
 
Hyvinvointitoimiala ja IT-palvelut osallistuivat Digi- ja Väestötietoviraston järjestämään tieto-
turva- ja tietosuojaloukkauksia koskevaan TAISTO20-harjoitukseen. 
 
Kaupungin tietoturvan kehittämisryhmä ei tietoturvapäällikön puuttuessa kokoontunut vuo-
den aikana kertaakaan. Ryhmään kuluvat mm. toimialojen omien tietoturvaryhmien vetäjät. 
Toimialojen tietoturvaryhmät ovat kokoontuneet säännöllisin väliajoin tai tarpeen mukaan. 
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2 Tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteut-
taminen 
 

Tietohallinnon, IT-palveluiden ja Kehittämispalveluiden organisointi 
 
Turun kaupungin konsernihallinnon organisaatio uudistui vuoden 2020 loppupuolella. Aiem-
min palvelukeskuksena toiminut IT-palvelut siirrettiin osaksi konsernihallinnon Yhteisiä pal-
veluita. Aiempi Strategian ja kehittämisen yksikkö jaettiin selkeämmin Johdon tukeen kuulu-
vaan Tietohallintoon ja Yhteisten palveluiden alla toimiviin Kehittämispalveluihin.  
 

 
 
Kuva: Tietohallinnon, IT-palveluiden, Kehittämispalveluiden sekä tietoturvallisuuden ja tieto-
suojan hoidon sijoittuminen kaupungin organisaatioon vuoden 2020 lopulla. 
 
IT-palvelut koordinoi ja tuottaa IT-palveluiden, IT-projektien ja IT-asiantuntijapalveluiden hal-
lintaa. IT-peruspalvelut tuottaa pääosin Kuntien Tiera Oy sekä tietoliikennepalvelut Telia Fin-
land Oyj ja Elisa Oyj. Sovellustoimittajia on useita. Kehittämispalvelut ylläpitävät kaupungin 
kehittämismallia ja kokonaisarkkitehtuuria sekä ohjaavat kehittämishankkeita. 
 

Tietoturvan ja tietosuojan organisointi 
 
Kaupungin tietoturvallisuutta johtaa Konsernihallinnon Johdon tuen Turvallisuuden ja riskien-
hallinnan yksikössä toimiva tietoturvapäällikkö. Tietosuojaa on hoidettu väliaikaisjärjestelyin 
niin, että Hyvinvointitoimialan (sosiaali- ja terveyspalvelut) tietosuojavastaava on toiminut 
koko kaupungin osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena tietosuojavastaavana. 
Aluepelastuslaitoksella on oma tietosuojavastaava. 
 
Kaupungilla on tietoturvapäällikön vetämä tietoturvallisuuden kehittämisryhmä. Lisäksi kau-
pungin toimialoilla ja IT-palveluissa toimivat niiden omat tietoturvaryhmät, joiden vetäjät kuu-
luvat tietoturvallisuuden kehittämisryhmään. 
 
 

Tietohallinto 
Tietoturva 
Tietosuoja 

IT-palvelut 
Kehittämispalvelut 
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Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet 
 
Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä pienennetään mm. seuraavilla hallintakeinoilla: 
 

▪ Tietojärjestelmien hallinnan parissa ja tietyissä tehtävissä työskenteleville uusille 
työntekijöille tehdään tarpeen mukaan turvallisuusselvitykset, myös ulkoistettujen pal-
veluiden osalta.  

 
▪ Jokainen kaupungin uusi työntekijä merkitsee allekirjoituksellaan tiedokseen keskei-

simmät tietoturva- ja tietosuojaohjeet kaupungin perehdyttämissuunnitelman mukai-
sesti.  

 
▪ Henkilöstön käytössä on sähköinen tietoturvallisuuden oppimisympäristö. Hyvinvoin-

titoimialla ja aluepelastuslaitoksella on erityisesti omaan toimintaan sovitettu oppimis-
ympäristö.  

 
▪ Kaupungin säännöstöstä löytyvät tietohallintoa koskevat politiikat ja intranet-järjestel-

mästä löytyvät käytännön ohjeet. 
 

▪ Kaupungilla on kirjallinen tietoturvapolitiikka osana riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan ohjetta. Käyttövaltuushallinnasta vastaa kunkin järjestelmän omistaja.  
 

▪ Hyvinvointitoimialla on tietojärjestelmien käyttöä koskeva, mm. pistokokeisiin perus-
tuva omavalvontasuunnitelma.  

 
▪ Etäyhteydet työasemista ja mobiililaitteista salataan ja käyttäjät tunnistetaan vah-

vasti.  
 

▪ Työasemien kiintolevyt kryptataan. Matkapuhelimien ja taulutietokoneiden sisällöt 
voidaan tyhjentää etäältä, jos ne ovat hallintaohjelman piirissä ja tietoliikenneyhteys 
toimii.  
 

▪ Eri tietojärjestelmistä yhdistetyt toiminnan suunnitteluun tarkoitetut tietovarastot pyri-
tään pseudonymisoimaan. 

 
▪ Palvelimien tietoliikenteen tietoturvaa valvotaan 24 h/7 vrk. 

 
▪ Kaikkien kaupungin konesalien ja muiden keskeisten tietojenkäsittelytilojen tietotur-

vallisuus on auditoitu Vahti-kriteeristön mukaisesti. 
 

Riskienhallinta 
 
Toimialoilla tehdään vuosittain yleinen riskianalyysi kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen 
valvonnan ohjeen mukaisesti. Riskianalyysin osana pyritään tunnistamaan myös keskeiset 
tietojärjestelmäriskit. Riskiarviointia tehdään erikseen myös toimialojen palvelualueilla. IT-
palvelut-yksikkö on mukana erillisenä arviointikohteena. Arviointien ohjalta nostetaan esiin 
merkittävimmät riskit ja niille laaditaan riskienkäsittelysuunnitelma. Riskienhallintapäällikkö 
koordinoi toimintaa keskitetysti. Riskienhallintaan on vuonna 2020 kehitetty uusi graafinen 
raportointitapa, joka mahdollistaa myös tilanteen kehittymisen seurannan yleisellä tasolla. 
 
Tietohallintostrategian 2017 – 2021 laatimisen yhteydessä vuonna 2017 on tehty erillinen tie-
tohallinnon riskikartoitus.  
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Auditoinnit 
 
Kaupungissa tehdään tietojärjestelmiin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia. Sisäisiä tar-
kastuksia suorittaa suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva Sisäisen tarkastuksen 
yksikkö. Ulkoisia tarkastuksia tekevät kaupungin tilintarkastajat, joiden toimintaa koordinoi 
kaupunginvaltuuston alaisuudessa toimiva Revisiotoimisto. IT-palvelut tilaa tietojärjestelmiä 
koskevia teknisiä tarkastuksia ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Vuonna 2020 tehtiin seuraavat 
tarkastukset: 
 
Sisäiset auditoinnit: 
 

▪ Hyvinvointitoimialan arkistotilojen tietoturvallisuus 
▪ Suojautuminen MS Office 365 -tunnusten kalastelulta 
▪ Tietosuoja-asetuksen toteutuminen työterveyshuollon asiakasrekisterin osalta 
▪ Pilvipalveluiden tietoturvallisuus 
▪ ADTURKU-käyttövaltuushallinta 
▪ Etätyön tietoturvallisuus 

 
Ulkoiset auditoinnit: 
 

▪ Office 365 Security Optimization Assessment (Microsoft) 
▪ Sisäverkon palvelimien skannaus (Fiarone) 
▪ Turku AD-kartoitus (Fiarone) 
▪ Toimialueen ADTURKU oikeussuhteiden arviointi (Fiarone) 
▪ Toimialueen OPAS oikeussuhteiden arviointi (Fiarone) 
▪ Päivähoitomaksujen osalta kartoitettiin laskutusprosessia, laskutuksen täydellisyyttä 

ja kontrolleja (KPMG) 
▪ Oppilastietojen osalta on tarkastettu oppilastietojen automaattista tiedonsiirtoa 

(KPMG) 
▪ Maksuliikenneprosessin, pankkitilien täsmäytysten ja pankkitilitapahtumien tarkastus 

(KPMG) 
 

Tietoturvapoikkeaminen käsittely 
 
Tietoturvapoikkeamia on erilaisia. Tietoturvapäällikkö on laatinut yleiset kirjalliset ohjeet tie-
toturvapoikkeamien käsittelyyn.  
 
Perustietotekniikkaan liittyvät poikkeamat ilmoitetaan tavallisesti Servicedeskiin, joka korjaa 
tilanteen ITIL-prosessien mukaisesti. Laajavaikutteiset häiriötilanteet (Major Incidents) doku-
mentoidaan ja tilastoidaan. 
 
Tietosuojaloukkaukset on ohjeistettu ilmoitettaviksi sähköpostitse kaupungin tietosuojavas-
taavalle, joka koordinoi loukkausten arvioinnin sekä tarvittavien viranomais- ja kansalaisil-
moitusten tekemisen. Ilmoitukset tehdään osoitteeseen tietosuoja@turku.fi. Tietosuojalouk-
kauksista voi ilmoittaa myös anonyymisti kaupungissa käyttöön otetun Vihjekanavan kautta, 
mutta tällaisia ilmoituksia ei ole tullut.   
 
  

mailto:tietosuoja@turku.fi
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3 Tiedonhallinta, tietovarannot ja tietovirrat 
 

Tietovarannot 
 
Luettelo kaupungin tietojärjestelmistä löytyy IT-palveluiden ylläpitämästä järjestelmästä, 
jossa on tietoa sovelluksista, palvelimista ja niiden toimittajista. Järjestelmään on liitetty 
myös julkisesti esillä oleva luettelo kaupungin henkilörekistereistä sekä niiden käsittelytoimia 
koskevat selosteet. Järjestelmä löytyy osoitteesta https://rekisteri.turku.fi. 
 

Keskeiset tietojärjestelmät 
 
Kaupungilla on sekä keskitettyjä koko konsernin tietojärjestelmiä että toimialakohtaisia jär-
jestelmiä, joista keskeisimmät ovat: 
 

▪ SAP – talous- ja henkilöstötietojärjestelmä 
▪ JoutseNet – asianhallintajärjestelmä 
▪ Dotku – dokumenttien hallintajärjestelmä (Sharepoint) 
▪ Pegasos – potilastietojärjestelmä 
▪ WinHIT – suun terveydenhuollon tietojärjestelmä 
▪ Effica YPH – yksilö ja perhehuollon tietojärjestelmä 
▪ MultiPrimus/Wilma – oppilashuollon tietojärjestelmä 
▪ Trimble Locus – paikkatietojärjestelmä 
▪ Axiell Aurora – kirjastotietojärjestelmä 
▪ Timmi – tilojen varausjärjestelmä 

 

Tietovirrat 
 
Tietovirtojen kannalta keskeisin tietojärjestelmä on SAP-taloustietojärjes-
telmä, johon on erilaisia liittymiä kymmenistä kaupungin tietojärjestelmistä, 
joissa käsitellään rahaa.  
 
Useissa kaupungin tietojärjestelmissä (JoutseNet, SAP, WinHIT, Effica, 
Pegasos, MultiPrimus, Trimble Locus, Facta) tarvitaan ajan tasalla olevia 
väestötietoja, jotka kopioidaan niihin säännönmukaisesti digi- ja väestötie-
toviraston aineistosta. Uusien järjestelmien osalta tavoitteena on rakentaa 
ajantasainen yhteys väestötietoihin kansallisen palveluväylän kautta. 
 
Eri tietojärjestelmiin liittyy erilaisia tiedonsiirtotarpeita. Oman lukunsa muo-
dostavat hyvinvointitoimialan tietojärjestelmät, joista siirretään ja luovute-
taan tietoja kaupungin ulkopuolisiin järjestelmiin (mm. VSSHP ja Kanta) ja 
myös tutkimuskäyttöön asianomaisella tutkimusluvalla. 
 

Kokonaisarkkitehtuuri 
 
Kaupungin tietotojärjestelmät on hankittu eri aikoina eri toimittajilta, eivätkä ne siksi muo-
dosta arkkitehtuuriltaan yhtenäistä kokonaisuutta. Kaupungissa on pyritty yhtenäiseen arkki-
tehtuuriin 1990-luvun lopulta alkaen, jolloin kaupungille muodostettiin ns. tietojärjestelmä-
kaava. Sittemmin kokonaisarkkitehtuuriin ja järjestelmien yhteentoimivuuteen on pyritty nou-
dattamalla tietohallintolakia ja laatimalla sen edellyttämiä kuvauksia. Turun kaupungin koko-
naisarkkitehtuuriperiaatteet ovat osana kaupungin kehittämismallia. Uusimpana kuvausta-
pana on tiedonhallintalain edellyttämä tiedonhallintamalli. 
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Sopimusmallit 
 
Kaikissa hankinnoissa käytetään ensisijaisesti kaupungin omia sopimusmalleja ja kulloinkin 
voimassa olevia julkishallintoon soveltuvia yleisiä ehtoja. Mikäli toimittaja käsittelee kaupun-
gin salassa pidettävää tietoa, edellytetään erillisen turvallisuussopimuksen tekemistä. Mikä 
toimittaja käsittelee henkilötietoja kaupungin puolesta tai lukuun, sopimukseen tulee liitteeksi 
EU:n tietosuoja-asetukseen pohjautuvat erityisehdot.   
 

Tiedon elinkaari 
 
Suurten tietojärjestelmien elinkaari on tyypillisesti pitkä, n. 20 – 30 vuotta.  
 
Tiedon säilytysaika merkitään arkistonmuodostussuunnitelmaan. Korkeintaan 10 vuotta säi-
lytettävä tieto arkistoidaan tyypillisesti tuotantokäytöstä poistettuihin palvelimiin. Toisena rat-
kaisuna kaupungilla on erillinen sähköinen arkistointijärjestelmä (SARKK). Vuoden 2020 ai-
kana on valmisteltu uuden laajemman sähköisen säilytysjärjestelmän hankintaa. Järjestel-
mässä on tarkoitus säilyttää määräajan ja pysyvästi säilytettävää sekä arkistoitavaa sähkö- 
syntyistä aineistoa. Pilottina on väistyvän SAP-version tietojen säilyttäminen niiden elinkaa-
ren ajan. Järjestelmässä on tarkoitus säilyttää muidenkin väistyvien tietojärjestelmien aineis-
toa sekä sähkösyntyistä aineistoa, kun sen säilyttäminen ja elinkaaren hallinta operatiivi-
sessa järjestelmässä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista. 
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4 Lainsäädäntö ja muu ohjeistus 
 

Lainsäädäntö 
 
Keskeiset kaupungin tietohallintoa koskevat lait ovat 
 

▪ Kuntalaki (410/2015) 
▪ Hallintolaki (434/2003) 
▪ Julkisuuslaki (621/1999) 
▪ EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, EU 679/2016) 
▪ Tietosuojalaki (1050/2018) 
▪ Tiedonhallintalaki (906/2019) 
▪ Arkistolaki (831/1994) 
▪ Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
▪ Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (”KaPA-laki”, 571/2016) 
▪ Digipalvelulaki (”Saavutettavuuslaki”, 306/2019) 
▪ Toimialakohtaiset erityislait 

 
 

Politiikat ja kaupungin säännöstö 
 
Kaupungin säännöstössä on oma kohtansa tietohallinnolle.  
 

▪ Lokienhallintapolitiikka, 2019 
▪ Tietohallintostrategia 2017 – 2021, 2017 
▪ Tietosuojapolitiikka, 2019 

 
Kaupungin tietoturvapolitiikka on osana kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan oh-
jetta.  
 
 

Linjaukset 
 
Kaupunkitasoiset IT-linjaukset löytyvät intranetistä (MeTku). Linjauksia on tehty mm. kau-
pungin johtoryhmässä. 
 

▪ IT-kustannusten veloitusmalli 
▪ IT-laitehankinnat 
▪ IT-palveluiden tuen ulkopuoliset laitteet 
▪ IT-palveluiden palveluvalikoima 
▪ Kehittämisprojektit 
▪ Langaton tietoliikenne 
▪ Pöytäkoneet, kannettavat ja tabletit 
▪ Puhelimet 
▪ Sähköposti, tietoverkko ja internet 
▪ Tietoturva 
▪ Tulostimet ja tulostaminen 
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Ohjeistus 
 
Käyttäjätason ohjeistus tietoturvan ja tietosuojan osalta löytyy kaupungin intranet-järjestel-
mästä. Merkittävimpiä ohjeita ovat 
 

• Henkilöstön tietoturvaopas 

• Tietoturva etätyössä ja liikkuvassa työssä 

• Hyvinvointitoimialan tietosuoja- ja tietoturvaohjeet 

• Ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksista 

• Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi henkilötietojen käsittelyssä (DPIA) 

• Henkilötietojen käsittely Turun kaupungissa 

• Henkilötietojen käsittely hyvinvointitoimialalla 
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5 Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen 
 

Tietosuojaa koskevat periaatteet 
 
Kaupunki on kuvannut yleiset tietosuojaa koskevat periaatteensa sivulla 
http://www.turku.fi/tietosuoja. Sivulla kerrotaan mm. evästeiden käsittelystä ja rekisteröityjen 
oikeuksista. Sivulta löytyvät ohjeet mm. tietopyynnön ja oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. 
Tämä on osa tietotuoja-asetuksen edellyttämää rekisteröityjen informointia. Kaupungilla on 
yhtenäinen prosessi rekisteröityjen kyselyihin vastaamiseen. 
 

Rekisteröityjen informointi asiointipalveluissa 
 
Sisäinen tarkastus on tarkastanut vuonna 2018 kaupungin sähköiset asiointipalvelut mm. re-
kisteröidyn informoinnin osalta. 
 

Selosteet ja niiden ajantasaisuus 
 
Selosteet löytyvät julkisesta rekisteriselostejärjestelmästä https://rekisteri.turku.fi. 
 
Selosteiden ajan tasalle saattamisesta muistutetaan vuosittain niistä vastaavia.   
 
 

 
 
Kuva: Turun kaupungin rekisteriselostejärjestelmä.   
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6 Arviointi, kehittäminen ja tiedon hyödyn-
täminen 
 

Tietohallintostrategia 
 
Kaupungilla on kaupunginhallituksen vahvistama tietohallintostrategia vuosille 2017–2021. 
Se sisältää tavoitteet, linjaukset ja mittarit strategian toteutumisen arvioinnille. Mittaus tapah-
tuu strategiakauden alussa ja lopussa.  Sitovat tavoitteet sisällytetään IT-palvelukeskuksen 
strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen. Strategian etenemisestä raportoidaan kaupun-
ginhallitukselle kerran vuodessa. 
 
Strategiaa laadittaessa on tehty tietohallintoa koskeva riskikartoitus. Strategian toimeenpano 
toteutetaan hankkeena. 
 

 
 
Kuva: Tietohallintostrategian 2017–2021 osakokonaisuudet. 
 

Tietojärjestelmien kehittäminen, hankinta ja ylläpito 
 
Kaupungin omaan kehittämismalli sisältää mm. ohjeet ja tarkistuslistan tietoturvallisuuden 
huomioimiseksi sekä kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet. Kehittämisprojektit kirjataan Thinking 
Portfolio -sovellukseen, jossa niiden etenemistä voidaan seurata. Sovelluksesta löytyy myös 
projektisuunnitelma. Projektille nimetään aina omistaja, jolla on kokonaisvaltainen vastuu 
projektista ja siitä, että kehittämismallia noudatetaan.  
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Hankinnoissa pyritään puitesopimuksiin. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta uusissa so-
pimuksissa käytetään vakioituja liitteitä. Kynnysarvon ylittävät hankinnat tekee erityinen Yh-
teisten palveluiden Hankintapalvelut-yksikkö. 
 
IT-omaisuus on kirjattu konfiguraationhallintajärjestelmään ja leasing-sopimuksiin. Asennus- 
ja poistoprosessit on kuvattu. 
 

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan kehittäminen 
 
Kaupungilla ei ollut alkuvuonna 2020 tietoturvapäällikköä, ja tietosuojavastaavan tehtäviä 
hoidetiin väliaikaisjärjestelyin. Siksi tietoturvallisuuden kehitys painottui lähinnä tekniselle 
puolelle, jota hoitaa kaupungin IT-palvelut.  
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7 Seuranta ja mittarit 
 

Toimintaympäristö 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Työasemien lkm, henkilökunta 7.238 7.561 8.173 

Käyttäjien lkm, henkilökunta (AD-tunnuksia) 15.822 16.785 14.908 

Käyttötukipyyntöjen lkm (ServiceDesk) 41.482 42.594 54.348 

Työasemien lkm, opetus ja asiakkaat 5.490 9.532 10.435 

Käyttäjien lkm, opetus (AD-tunnuksia) 28.157 27.857 28.757 

Matkapuhelimien lkm (keskitetty hallinta) 2.700 4.402 6.506 

Matkapuhelinliittymien lkm (puheliittymät) 8.436 9.219 11.534 

Taulutietokoneiden lkm (keskitetty hallinta) 7.800 9.393 10.300 

Henkilökunta: Kehittämispalvelut, htv 19 27 38 

Henkilökunta: IT-palvelut, htv 59 63 64 

IT-palveluiden ulkoisten sopimuskumppaneiden 
lkm 

122 141 136 

 
(Lähteet: IT-palvelut, Strateginen HR, Joutsenet-sopimusrekisteri) 

 
Kaupungilla on kaupungin hallinnolliseen toimintaan käytetyn verkon rinnalla erillinen ope-
tukseen ja asiakkaiden käyttöön tarkoitettu verkko. Kouluissa ja oppilaitoksissa on käyttäjiä, 
joilla on tunnukset molempiin verkoihin. Lukuihin sisältyvät peruskaupungin lisäksi kaikki 
kaupunkikonsernin yhtiöt, joilla on velvollisuus käyttää kaupungin keskitettyjä IT-palveluita. 
 
Matkapuhelimien ja taulutietokoneiden osalta lukumäärän kasvu johtuu osin siitä, että vanhat 
laitteet eivät ole olleet keskitetyssä hallinnassa. Matkapuhelinliittymät tarkoittavat SIM-kort-
teja, joita voi olla myös muussa käytössä. 
 
Kehittämispalvelut-yksikön henkilöstömäärän kasvu johtuu mm. sivistystoimialan kehittämis-
yksikön liittämisestä aiempaan strategian ja kehittämisen yksikköön, jonka pohjalta uusi yk-
sikkö muodostuu. Yksiköstä ei ole enää selkeästi erotettavissa IT-toiminnan ja tietohallinnon 
kanssa työskenteleviä, jotka aiemmin muodostivat yksikön ytimen.  
 
Perustietotekniikkapalvelut ja sovelluspalvelut on pääosin ulkoistettu. 
 
 

Tietovarannot 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Tietojärjestelmäselosteiden lkm 271 274 280 

Rekisteriselosteiden lkm 161 181 187 

 
(Lähde: https://rekisteri.turku.fi) 
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Kehittäminen, hankinta ylläpito 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Tietojärjestelmien kehittämisen investointimenot (tili 
11603), milj. € 

3,12 3,17 10,03* 

Tietojärjestelmien jatkokehittäminen (tili 11607), 
milj. € 

1,66 0,74 0,76* 

Käynnissä olevat projektit, joissa on IT-osuus 
(Thinking Portfolio) 

147 113 106 

Käynnissä olevat kärkihankkeisiin liittyvät projektit, 
joissa on IT-osuus 

10 13 10 

* Alustava tieto 26.1.2021 
 
Tietojärjestelmien kehittämisinvestointeihin oli vuonna 2020 budjetoitu tavallista enemmän, 
yhteensä 8,01 milj. €. Merkittävimmät kuluerät olivat uuden SAP S/4 HANA -järjestelmän 
käyttöönotto ja Office 365 -työasemalisenssien hankinta. SAP-hanke ylitti budjettinsa 3,18 
milj. € sen kokonaiskustannusten ollessa 4,58 milj. €. 
 
(Lähteet: SAP-taloushallinto, IT-palvelut, Thinking Portfolio) 

 
 

Riskienhallinta 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Tehtyjen tietojärjestelmäkohtaisten riskiarviointien 
lkm 

2 1 1 

Rekistereiden tietosuojaa koskevien vaikutus-
tenarviointien (DPIA) lkm 

1 1 6 

Turvallisuusselvitykset omien työntekijöiden osalta  4 1 

Turvallisuusselvitykset toimittajien osalta  16 6 

 
Vuonna 2020 tehtiin seuraavat vaikutustenarvioinnit: 

• Oppilashallinnan järjestelmä MultiPrimus 

• Fölin asiakastietorekisteri 

• SasKa (Sosiaalihuollon asiakastietojen siirto Kanta-palveluihin), myös riskienarviointi 

• SoteDigi/OmaOlo.palvelu (oire- ja palvelutarpeen arvio sekä seuranta) 

• Sosiaalihuollon O365-kalenterivarausjärjestelmä 

• Aluepelastuslaitoksen kameravalvonta 
 
(Lähteet: Tietosuojavastaava, Riskienhallintapäällikkö) 
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Tietoturva- ja tietosuojakoulutus 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Hyväksyttyjä suorituksia/htv Suojatti-, Navisec- ja 
Koulumaali-oppimisympäristöissä 
((401+1598+0)/10158) 

 26,4 % 19,7 % 

- Konsernihallinto (153/633) 5,4 % 29,0 % 24,2 % 

- Hyvinvointitoimiala ((46+1598)/4229)  35,0 % 38,9 % 

- Sivistystoimiala (40/3811) 0,4 % 3,5 % 1,0 % 

- Kaupunkiympäristötoimiala (128/314) 1,3 % 35,9 % 40,8 % 

- Vapaa-aikatoimiala (29/596) 0,7 % 36,2 % 4,9 % 

- Aluepelastuslaitos ((5+0)/575) 5,2 % 97,0 % 0,9 % 

 
(Lähde: Suojatti, Navisec, Koulumaali, Strateginen HR) 
 

Suluissa vuoden 2020 suoritusten ja henkilötyövuosien lukumäärät työvoimaseurannassa 
olevien henkilöiden osalta, joista vuoden 2020 toteumaprosentti on laskettu. Aluepelastuslai-
toksella Koulumaali suoritetaan kahden vuoden välein, eikä sitä siksi ole suoritettu vuonna 
2020. Koska sama henkilö pystyy tekemään hyvinvointitoimialalla ja aluepelastuslaitoksella 
suorituksen kahdessa järjestelmässä, näiden osalta toteumaprosentti saattaa olla todellista 
suurempi. Hyvinvointitoimialan Navisec sisältää erikseen suoritettavia osioita. Jos sama hen-
kilö on suorittanut useamman osion, se näkyy tässä vain yhtenä suorituksena. 
 
 

Rekisteröityjen oikeuksien käyttö 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen lkm 186 168 191 

Korjauspyyntöjen lkm 33 61 32 

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntöjen lkm 50 28 142 

Poistopyyntöjen lkm 0 0 3 

Vireillä olevien rekisterinpitäjääkoskevien oikeusta-
pausten lkm 

0 0 0 

 
Valtaosa pyynnöistä kohdistuu Hyvinvointitoimialaan (sosiaali- ja terveystoimi), jonka osuus 
edellisestä: 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen lkm 184 165 190 

Korjauspyyntöjen lkm 33 61 32 

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntöjen lkm 50 26 141 

Poistopyyntöjen lkm 0 0 2 

Vireillä olevien rekisterinpitäjää koskevien oikeusta-
pausten lkm 

0 0 0 

 
(Lähde: Tietosuojavastaava) 
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Tietoturvapoikkeaminen käsittely 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Tietosuojavastaavalle ilmoitettujen tietoturvalouk-
kausten lkm, joista 

34 43 49 

- valvontaviranomaiselle ilmoitettujen tietoturva-
loukkausten lkm 

29 41 41 

- rekisteröidyille ilmoitettujen tietoturvaloukkausten 
lkm 

13 14 23 

Laajavaikutteiset häiriöt tietojärjestelmissä (Major 
Incidents) 

53 23 45 

Haittaohjelmista manuaalisesti puhdistettujen työ-
asemien lkm 

4 8 15 

 
Valvontaviranomaisten osalta vuonna 2020 tehtiin tietosuojavaltuutetulle 32 ilmoitusta ja Tra-
ficomin kyberturvallisuuskeskukselle 12, joista 3 tapausta koskivat samaa asiaa. 
 
Tietoturvaloukkausten ilmoittamisen osalta toiminta on alkanut 25.5.2018. 
 
(Lähteet: Tietosuojavastaava, IT-palvelut) 

 
 

Auditoinnit 
 

Tunnusluku Toteuma 
2018 

Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Tietojärjestelmä- ja tietoturva-auditoinnit, raporttien 
lkm 

   

- Sisäinen tarkastus 7 7 6 

- Ulkoiset tarkastukset 3 5 8 

 
(Lähteet: Sisäinen tarkastus, Revisiotoimisto, IT-palvelut) 

 
 

Palvelutaso 
 
IT-palveluiden palvelupäälliköt seuraavat palvelutasoa sopimuksittain sovittujen mittareiden 
toteuman osalta. 
 
Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehtiin uusi 1.2.2020 voimaan tullut Infrapalveluita koskeva sopi-
mus. Se korvasi entiset käyttäjä- ja käyttöpalveluita koskevat palvelusopimukset uuden sopi-
muksen mukaisen käyttöönottoprojektin jälkeen. Uusi sopimus sisältää seuraavat palvelut: 
käyttötuki, lähituki, elinkaaripalvelu, laitehallinta, sovelluspaketointi, käyttöpalvelut ja tietolii-
kennepalvelut. Palvelulaadusta on oma liite. Tieran laatimat raportit käydään kuukausittain 
läpi aihealueittain ja poikkeamat kirjataan. Käyttötuen (ServiceDesk), lähituen ja laitehallin-
nanosalta palvelutasot saavutettiin kaikkina kuukausina, vaikka työmäärät kasvoivat Covid-
19-viruksen myötä henkilökunnan siirtyessä etäyhteyksillä etätöihin, jolloin myös työyksikkö-
jen sisäinen vertaistuki väheni. Samaan aikaan työasemat päivitettiin Windows 10/Office 365 
-ympäristöihin. Käyttäjien tyytyväisyys palveluun oli 9,3 asteikolla 4 – 10. Elinkaaripalveluun 
kuuluville konevaihdoille ei mitata palvelutasoa, koska konevaihdot ovat säästösyistä muut-
tuneet harkinnanvaraisiksi ja vaihtoaika on kiinni vastaanottajan toimista. Uusien koneiden 
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toimituksille sen sijaan on määritelty vasteaika. Poikkeamat toimittaja hyvittää kuukausilas-
kutuksessaan. Käyttöpalveluiden osalta uuteen malliin siirryttiin heinäkuun alusta. Monissa 
palvelutasoa koskevissa raporteissa oli vielä vikoja ja puutteita, mutta itse palvelu toimi käy-
tännössä paremmin kuin raportointi osoitti.  
 
 

Kärkihankkeiden toteutuminen 
 
Yhtenä kolmesta kaupungin kärkihankkeesta on Smart & Wise Turku. Hankkeeseen sisältyy 
tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyviä painopistealueita. Hankkeen strategisten tavoitteiden 
toteuma raportoidaan erikseen kaupungin tilinpäätöskirjassa kaupunginhallituksen osuuden 
kohdalla, eikä sitä ole esitetty erikseen tässä tietotilinpäätöksessä.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


