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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. 
 
Uuden valtuustokauden alkaessa vuonna 2021 Turun kaupungin hallinnossa otettiin käyt-
töön pormestarimalli. Kaupunginjohtajan sijaan jatkossa ylimpänä viranhaltijana toimii kans-
liapäällikkö. Jo aiemmin uudistettua konsernihallinnon organisaatiota selkeytettiin. Tietohal-
lintoon liittyvät toiminnot löytyvät nyt pääosin konsernihallinnon Yhteisten palveluiden alta 
mukaan lukien Kehittämispalvelut, IT-palvelut, Tietopalvelut sekä Tietoturva ja tietosuoja -
yksikkö. Perustietotekniikka on edelleen ulkoistettu. Kaupungin kaikille sovelluksille nimettiin 
vuonna 2021 omistajat, joiden vastuut määriteltiin yksityiskohtaisesti. 
 
Toimintaa varjosti toista vuotta jatkunut Covid-19-epidemia, jonka vuoksi etätöitä tehtiin edel-
leen mahdollisuuksien mukaan. Kaupungin salasanakäytäntöjä vahvistettiin vastaamaan 
muuttunutta toimintaympäristöä. 
 
Kehittämisen mallia ja prosessia parannettiin mm. lisäämällä tietosuojaan, tietoturvaan ja tie-
donhallintaan liittyviä tarkistuslistoja. Palveluiden järjestämisen prosesseja mallinnettiin ylä-
tasolla, ja niihin liittyvien tietojärjestelmien käyttöönotto aloitettiin. 
 
Maksuttoman toisen asteen opetuksen myötä lukiolaisille hankittiin yli 1300 uutta tietoko-
netta. Luottamuselinten päätöksenteon tueksi kehitettiin uusia digitaalisia työvälineitä, jotka 
tukevat myös etätyöskentelyä. Kaikissa varsinaissuomalaisissa Vaski-kirjastoissa otettiin 
Turku-vetoisesti käyttöön avoimeen lähdekoodin perustuva ja pilvipalveluna toteutettu Koha-
kirjastotietojärjestelmä. 
 
Kesäkuun alussa otetiin tuotantokäyttöön uusi pilvipohjainen SAP-taloushallinnon järjestel-
män. Ongelmasi osoittautui ostolaskujen käsittely johtuen siitä, että ennen käyttöönottoa ei 
ollut varmistettu, että laskuttajat noudattavat uusia laskutusohjeita. Tämä aiheutti merkittäviä 
viivästyksiä ostolaskujen maksuun. 
 
Riskienhallinnan osalta kaupungissa otettiin käyttöön sähköinen järjestelmä, joka sisältää 
myös niin palvelukokonaisuuksien kuin myös toimintayksiköiden tunnistamat tietoturvariskit. 
Uusia tietojärjestelmiä ovat myös sähköinen säilytysjärjestelmä sekä sisäisen tarkastuksen 
raportointijärjestelmä. Tulevan ilmoittajansuojelulain mukainen nimettömät väärinkäytösilmoi-
tukset mahdollistava tietojärjestelmä avattiin loppuvuodesta myös kaupungin sidosryhmien 
ja kaupunkilaisten käyttöön. 
 
Aiheeseen liittyviä tunnuslukuja tarkasteltaessa kulunut vuosi ei poikkea paljon edellisestä. 
Isossa organisaatiossa sattuu aina tietojärjestelmähäiriöitä ja tietosuojaloukkauksia. Ainoa 
merkittävä ulkopuolelta tehty tietoturvaloukkaus oli opetuspuolen tietoverkkoon kohdistunut 
tietomurto kiristyshaittaohjelman levittämiseksi, mikä kuitenkin onnistuttiin estämään ylläpito-
prosessein. Maailmalla havaittu kriittinen log4j-haavoittuvuus koski myös eräitä Turun kau-
pungin järjestelmiä. Viitteitä haavoittuvuuden hyväksikäytöstä kaupungin osalta ei havaittu. 
Turkua kosketti myös kaupungin laskuja käsittelevän kumppanin alihankkijan palvelimelle 
tehty tietomurto. Tutkinnan pohjalta ei pystytty vahvistamaan tietojen mahdollista kopiointia 
tai väärinkäyttöä. 
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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 suosittelemaa mallia. Tunnusluvut 
ilmentävät vuoden 2021 lopussa olevaa tilannetta, ellei toisin ole ilmoitettu. Raportin on 
koonnut kaupungin sisäinen tarkastus. Tiedot on kerätty mm. kaupungin Kehittämispalve-
luista, IT-palveluista, Tietosuoja ja tietoturva -yksiköltä sekä henkilöstöhallinnosta. 
 
 

Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2021 
 
Kehittämispalvelut 
 
Kehittämisen prosessia eli kehittämismallia on parannettu vuoden 2021 aikana. Kehittämis-
malli sisältää toimintaohjeet koko kaupungin kehittämisen ohjaamiseen ja johtamiseen, yksit-
täisen kehittämisprojektien ja hankkeiden johtamiseen ja näihin liittyvän tiedon hallintaan. 
 
Kehittämisen prosessin, hankkeiden ja projektien tiedot dokumentoidaan ThinkingPortfolio-
kehittämisen salkunhallinnan tietojärjestelmään. Viime vuonna aloitettiin kehittämistiedon ke-
rääminen varhaisen vaiheen tarpeista ThinkingPortfolioon. Lisäksi sinne kerätään tieto kehit-
tämisen valmistelun ja projektien suunnittelun osaprosesseista. Toteutusvaiheessa syntyvä 
tieto tallennetaan jatkossakin asianhallinnan ohjeistuksen mukaisesti kaupungin dokumentin-
hallintajärjestelmiin. 
 
Vuoden 2021 aikana kehittämisen prosessiin liitettiin mukaan yhteisten palvelujen tukipro-
sessit tarkistuslistan muodossa. Sen tavoitteena on parantaa kehittämisen laatua mm. tieto-
turvan ja tietosuojan, digitalisaation, tiedonhallintamallin ja kokonaisarkkitehtuurin näkökul-
mista. Prosessia tarkennetaan ja vastuita selkeytetään edelleen. 
 
Vuoden 2021 alussa käynnistyi Asiakaslähtöisen verkoston kehittämisen projekti. Osana 
projektia on järjestetty Erätauko-dialogikeskusteluita ja Lean-valmennusta verkoston jäse-
nille ja kaupungin henkilöstölle. 
 
Kaupungin johtamisjärjestämisen uudistamisessa kaupunkiin perustettiin järjestämisen pal-
velualue ja tietopalvelut-vastuualue. Järjestämisen ydinprosesseja on mallinnettu ylätasolla 
ja niihin liittyviä tietoja ja tietojärjestelmien käyttöönotto on aloitettu.  
 
Kaupungin tiedon hallinnan kehittämisen suuntalinjat on määritelty kaupungin data- ja di-
gistrategiassa. Uusi strategia hyväksyttiin loppuvuodesta 2021. 
 
IT-palvelut 
 
Turun kaupungin IT-palveluissa oli vuoden 2021 aikana käynnissä lähes 100 erilaista kehit-
tämisprojektia. Kehittäminen on koskenut niin kaupungin palvelukokonaisuuksien toiminnan 
kehittämiseen liittyviä it-osuuksia kuin it-infran ja siihen liittyvien palveluiden kehittämistä.  
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Turku teki päätöksen maksuttomista sähköisistä oppimateriaaleista toisella asteella uuden 
oppivelvollisuuslain myötä, joten IT-palvelut oli mukana uusien tietokoneiden hankinnassa. 
Myös kaupungin luottamushenkilöiden kokousjärjestelmien etätoimintoja sekä Päättäjäpalve-
lun ominaisuuksia kehitettiin vuonna 2021. Laajempaa maakunnallista kehittämistä tehtiin 
Koha-kirjastojärjestelmän puitteissa Turku-vetoisesti.  
  
Maksuttoman toisen asteen myötä Turun lukiolaisille yli 1300 uutta tietokonetta 
 
Uuden oppivelvollisuuslain myötä Turku teki päätöksen maksuttomista sähköisistä oppimate-
riaaleista toisella asteella. Kaikki syksyllä 2021 aloittaneet Turun lukiolaiset ja Turun am-
matti-instituutin kaksoistutkintolaiset saivat käyttöönsä uudet kannettavat tietokoneet. Lait-
teita hankittiin yhteensä yli 1300 kappaletta, ja pakettiin kuului kannettavan tietokoneen li-
säksi kuulokemikrofoni ja muistitikku. Oman haasteensa hankintaan toi oppivelvollisuuslain 
vahvistus vasta loppuvuonna 2020, jolloin laitteiden vaatimusmäärittely, sopivuuden testaa-
minen ja tilaaminen oli tehtävä erittäin nopeasti. Laitteet saatiin tilattua ensimmäisten kuntien 
joukossa, jolla varmistettiin koneiden toimitus heti lukioiden alkamisaikaan elokuussa. En-
simmäistä kertaa tietokoneet otettiin käyttöön suoraan tehtaalta ilman asennuspistettä. Käyt-
töönoton toiminnallisuuden rakentaminen Turulle sopivaksi sekä sen testaaminen olivat pro-
jektin suurimpia tehtäviä, ja niissä onnistuttiin hyvin.  
 
Luottamushenkilöiden työnteon tueksi ketteryyttä uudella tekniikalla  
  
Luottamuselinten päätöksenteon digitaalisia välineitä on kehitetty jo aiempina vuosina, mutta 
uusia toimintoja muun muassa etäkokouksien avuksi otettiin käyttöön vuonna 2021.  
  
Kokoussovelluksen etätoiminnot olivat ensimmäistä kertaa käytössä kaupunginvaltuuston 
kevätkauden alun Teams-kokouksessa. Käyttöönotto sujui hyvin. Hyötynä on ollut etäko-
kousten nopeutuminen esimerkiksi ääntenlaskun helpottumisen myötä. 
  
Luottamushenkilöiden vuodesta 2016 käyttämään sähköiseen Päättäjäpalvelu-järjestelmään 
kehitettiin uutena toimintona suljettu lippuäänestys. Sen tarkoitus on helpottaa ja sujuvoittaa 
lippuäänestyksiä etäkokouksissa. Uusi toiminto tallentaa äänet automaattisesti tietokantaan.  
 
Päättäjäpalveluun kehitettiin myös toimielinpäätösten sähköinen allekirjoitus. Pöytäkirjojen 
allekirjoittaminen on nykyään ajasta ja paikasta riippumatonta. 
  
Koha-kirjastojärjestelmä mahdollisti palveluiden maakunnallisen kehittämisen ja toi säästöjä 
kirjastoille 
  
Koha-kirjastojärjestelmä otettiin Turku-vetoisesti käyttöön kaikkiin varsinaissuomalaisiin 
Vaski-kirjastoihin vuonna 2021. Järjestelmänvaihto mahdollisti uusien palveluiden kehittämi-
sen ja toi säästöjä kirjastoille. Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha on käytössä 
yleisesti Suomen kirjastoissa. Sen käyttö Vaski-kirjastoissa mahdollistaa myös avoimemman 
yhteistyön sekä kirjastojen välisen yhteistyön kehittämisen. Uuden järjestelmän myötä asia-
kas voi esimerkiksi keskeyttää varaukset lomansa ajaksi sekä palauttaa tunnuslukunsa verk-
kokirjastossa. Koha on SaaS, eli pilvipalvelu, joka osaltaan toteuttaa myös uutta vuonna 
2022 Turun kaupungissa käyttöönotettavaa pilvipalvelustrategiaa. 
 
Tietoturva ja tietosuoja 
 
Vuonna 2021 jatkettiin edellisenä vuonna käyttöönotetun teknisten tietoturvatapahtumien 
hallintajärjestelmän (SIEM/SOC) levittämistä ja kehitystyötä tietoturvatapahtumien havain-
noinnin maksimoimiseksi. Luottamuksellisuuden toteutumista lisättiin edelleen vahvistamalla 
kaupungin salasanakäytäntöjä ja lisäämällä 2-vaiheisen tunnistautumisen käyttöä. 
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Tietoturva- ja tietosuojavastuiden selkiyttämiseksi kaupungissa virallistettiin organisointimalli 
ko. vastuille sekä toiminnan kannalta tärkeille sovelluksille nimettiin myös erityiset sovelluk-
sen omistajat. Kaupungin tietoturvan kehittämisryhmä jatkoi taas säännöllisiä kokoontumisi-
aan yli vuoden tauon jälkeen kaupungin tietoturvapäällikön johdolla.  
 
Tietoturvan ja tietosuojan riskienhallinnan tehostamiseksi otettiin syksyllä käyttöön erityinen 
riskienhallinnan kokonaisvaltainen järjestelmä sisältäen riskien tunnistamisen, arvioinnin ja 
hallintakeinojen seurannan. Lisäksi "tietoturvalliset työkalut ja toimintamallit tiedon hyödyntä-
miseen ja tiedolla johtamiseen" -hanke käynnistettiin valtiovarainministeriön tukemana. 
Tietosuojan suhteen hyvinvointitoimialan tietosuojavastaavana sekä myös Turun kaupungin 
tilapäisenä tietosuojavastaavana toimineen suunnittelijan vakanssi siirrettiin konsernihallin-
non yhteisiin palveluihin ja Hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta varten rekrytoitiin oma tieto-
suojavastaavansa, joka hallinnollisesti kuitenkin työskentelee konsernihallinnon yhteisten 
palveluiden tietoturva- ja tietosuojatiimissä. Henkilörekisterien käsittelyyn liittyviä riskienarvi-
ointeja ja niiden vaikutusten arviointeja tehostamaan tehtiin päätös vaikutustenarviointityöka-
lun hankinnasta edistämään vaikutusten arviointien tekemistä jatkossa. Pilvipalveluiden käy-
tön lisääntyessä ns. Schrems II (EUT 2020C-311/18) päätöksen vaikutukset ovat työllistä-
neet 2021 aikana huomattavasti enemmän. Kaupungin pilvistrategian mukaisesti pilvipalve-
luiden käyttöä lisätään, joten Schrems II päätöksen vaatimusten vieminen käytäntöön tulee 
työllistämään jatkossakin tietosuojaa ja tietoturvaa.  
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2 Tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteut-
taminen 
 
 

Kaupungin hallinnollinen organisaatio 
 
Turun kaupunki organisaatio uudistui vuoden 2021 aikana. Uuden valtuustokauden alkaessa 
kaupungissa otettiin käyttöön pormestarimalli ja samalla kaupungin ylimmäksi viranhaltijaksi 
tuli kansliapäällikkö. Entisistä toimialoista tuli palvelukokonaisuuksia ja palvelukeskuksien 
toiminta siirrettiin konsernihallinnon ja palvelukokonaisuuksien alle. Tietoturvallisuuden ja tie-
tosuoja-asioiden hallinta siirtyi konsernihallinnon Yhteisiin palveluihin, jossa toimivat myös 
mm. kehittämispalvelut, IT-palvelut ja tietopalvelut.  
 

 
 
Kuva: Turun kaupungin hallinnollinen organisaatio 1.8.2021. 
 
 
Kehittämispalvelut pitää yllä kaupungin kehittämismallia ja kokonaisarkkitehtuuria sekä ohjaa 
kehittämishankkeita ja ohjelmistokehitystä. IT-palvelut tuottaa ja järjestää IT-asiantuntijapal-
veluita, IT-palveluhallintaa ja IT-projektipalveluja. IT-peruspalvelut tuotti pääosin Kuntien 
Tiera Oy sekä tietoliikennepalvelut Telia Finland Oyj ja Elisa Oyj. Sovellustoimittajia on 
useita. Tietopalvelut kerää ja analysoi tietoja kaupungin sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön mm. 
tiedolla johtamista varten. 
 
 

Tietohallinnon organisointi 
 
Kaupungilla on tietohallinnon ohjausryhmä, joka kokoontuu parin viikon välein. Ohjausryh-
mään kuuluvat mm.  kehittämispalveluiden ja IT-palveluiden johtajat, toiminnanohjausjohtaja 
sekä asiakkuus- ja digijohtaja. Lisäksi kaupungilla on neljä kertaa vuodessa kokoontuva laa-
jennettu tietohallinnon ohjausryhmä, johon kuuluvat myös konsernihallinnon ylimmän johdon 
edustajat. Näissä ryhmissä päätetään kaupungin tietohallinnon linjauksista. 
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Tietoturvan ja tietosuojan organisointi 
 
Konsernihallinnon Yhteisissä palveluissa on hallintojohtajan alla toimiva tietosuoja ja tieto-
turva -yksikkö, johon kuuluvat mm. kaupungin tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava. Hy-
vinvoinnin palvelukokonaisuudella ja aluepelastuslaitoksella on omat tietosuojavastaavansa. 
 
Kaupungilla on tietoturvapäällikön vetämä neljä kertaa vuodessa kokoontuva tietoturvallisuu-
den kehittämisryhmä. Lisäksi kaupungin palvelukokonaisuuksien osalta toimivat niiden omat 
tietoturva-/tietosuojaryhmät, joiden vetäjät kuuluvat tietoturvallisuuden kehittämisryhmään. 
Kullakin palvelukokonaisuudella on nimetty tietosuojayhteyshenkilö. 
 
 

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 käytetään erityisesti niiden omaan toimintaan so-
vitettuja oppimisympäristöjä.  

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

mästä löytyvät linjaukset ja käytännön ohjeet. 
 

▪ Kaupungilla on kirjallinen tietoturvapolitiikka osana riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan ohjetta. Tietoturvapolitiikkaa on päivitetty, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty. 
Jokaiselle sovellukselle on nimetty omistaja, joka vastaa mm. sovelluksen tietotur-
vasta ja tietosuojasta.  
 

▪ Hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa on tietojärjestelmien käyttöä koskeva mm. pis-
tokokeisiin perustuva 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. Muistitikkujen käytöstä on ohjeistus, jossa niiden käyttöä luottamuksellisen 
materiaalin tallennukseen ei suositella.  
 

▪ 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. 
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Riskienhallinta 
 
Kaupungissa otettiin vuonna 2021 käyttöön sähköinen riskienhallinnan tietojärjestelmä, joka 
sisältää myös palvelukokonaisuuksien ja toimintayksiköiden tietoturvariskit. Riskien arviointi 
toistetaan vuosittain. Järjestelmässä riskit luokitellaan 1) strategisiin riskeihin, 2) taloudellisiin 
riskeihin, 3) operatiivisiin riskeihin ja 3) vahinkoriskeihin. Nämä taas jaotellaan alempiin luok-
kiin. Tietoturvariskejä voidaan pitää operatiivisina riskeinä, joka sijoittuvat seuraaviin alaluok-
kiin: 
 

▪ Tietoturva ja tietosuoja (≈ Luottamuksellisuus: Kyberhyökkäykset, hallinnollinen, fyy-
sinen, tietoliikenne, laitteistot ja ohjelmistot, henkilötietojen käsittely, GDPR) 

▪ Data ja tieto (≈ Eheys: Data-analyysit, tiedolla johtaminen, koneoppiminen, uudet tek-
nologiat) 

▪ Tietojärjestelmien toimivuus (≈ Saatavuus: Tietojärjestelmien kaatumiset, toimimatto-
muus, jumiutumiset, tukipalvelut) 

 
Riskit jaotellaan edelleen niiden todennäköisyyden ja seurauksen perusteella viiteen merkit-
tävyystasoon.  
 
Riskien osalta järjestelmään on suunniteltu uusia hallintakeinoja, joiden toteuttamista seura-
taan.  
 
Yleinen tietosuoja-asetus edellyttää riskienarviointia henkilötietoja sisältävien järjestelmien 
osalta, jotta voidaan todeta, onko kyse tietosuojan kannalta ns. korkean riskin rekisteristä, 
missä tapauksessa rekisterille tulee tehdä erityinen tietosuojariskien vaikutusten arviointi 
(DPIA). Vuoden 2021 lopussa päätettiin hankkia sovellus näitä arviointeja varten. 
 
 

Tarkastukset 
 
Kaupungissa tehdään tietojärjestelmiin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia. Sisäisiä tar-
kastuksia suorittaa suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimiva Sisäisen tarkastuksen yk-
sikkö. Ulkoisia tarkastuksia tekevät kaupungin tilintarkastajat, joiden toimintaa koordinoi kau-
punginvaltuuston alaisuudessa toimiva Revisiotoimisto. IT-palvelut tilaa tietojärjestelmiä kos-
kevia teknisiä tarkastuksia ulkopuolisilta asiantuntijoilta.  
 
 

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. Tietoturvahäiriöt kirjataan ja luokitellaan. 
 
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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Tietoturvatapahtumia seurataan myös reaaliajassa eri järjestelmien lokitietojen perusteella, 
ja päivystävät asiantuntijat tarkistavat poikkeamat ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin 
(SIEM/SOC).  
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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 julki-
sesti esillä oleva luettelo kaupungin henkilörekistereistä sekä niiden käsittelytoimia koskevat 
selosteet. Järjestelmä löytyy osoitteesta https://rekisteri.turku.fi.  
 
Tietovarantoja koskevat tiedonhallintalain mukaiset tiedot löytyvät kaupungin tiedonhallinta-
mallista. Kaupungin www-sivuilta löytyy myös tämän lain edellyttämä asiakirjajulkisuusku-
vaus, jonka tarkoituksena on antaa yleiskuva kaupungin tietovarannoista ja helpottaa tieto-
pyyntöjen tekemistä kaupungin rekistereistä. 
 

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 
▪ Koha – 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 
 
Turun kaupungin kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet ovat osana kaupungin kehittämismallia. 
Uusimpana kuvaustapana on tiedonhallintalain edellyttämä tiedonhallintamalli.  
 

https://rekisteri.turku.fi/
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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. Mikäli 
toimittaja käsittelee henkilötietoja kaupungin puolesta tai lukuun, sopimukseen liitetään 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 säilytettävä tieto arkis-
toidaan tyypillisesti tuotantokäytöstä poistettuihin palvelimiin. Kaupungilla on ollut myös erilli-
nen sähköinen arkistointijärjestelmä (SARKK). Vuonna 2021 hankittiin lisäksi laajempi säh-
köinen säilytysjärjestelmä (Disec), jossa on tarkoitus säilyttää määräajan ja pysyvästi säily-
tettävää sekä arkistoitavaa sähkösyntyistä aineistoa. Pilottina on väistyvän SAP-version tie-
tojen säilyttäminen niiden elinkaaren ajan. Järjestelmässä on tarkoitus säilyttää muidenkin 
väistyvien tietojärjestelmien aineistoa sekä sähkösyntyistä aineistoa, kun sen säilyttäminen 
ja elinkaaren hallinta operatiivisessa järjestelmässä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdol-
lista. 
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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 
 
Politiikat ovat toimielinten ja toimivaltaisten viranhaltijoiden hyväksymiä asiakirjoja, jotka löy-
tyvät kaupungin säännöstöstä. Kaupungin säännöstössä on oma kohtansa tietohallinnolle, 
josta löytyvät seuraavat politiikat:  
 

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

 
Kaupungin tietoturvapolitiikka on osana kaupungin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan oh-
jetta. Uusi erillinen tietoturvapolitiikka ja yleinen käyttövaltuushallintapolitiikka ovat valmis-
teilla. 
 
 

Linjaukset 
 
Linjaukset ovat johto- ja ohjausryhmien kannanottoja. Kaupunkitasoiset IT-linjaukset löytyvät 
intranetistä (MeTku). Uusimmat linjaukset on tehty kaupungin tietohallinnon ohjausryh-
mässä. 
 

▪ Sähköisen työtavan kehittäminen 
▪ Sisäinen fasilitointiväline 
▪ Suositellaan älyskannauksen käyttöönottoa osana tulostuspalvelua 
▪ OID linjaus 
▪ Ulkoinen fasilitointiväline 
▪ AV-palvelun käyttöönotto keskitetysti 
▪ Kaupungin mobiilipuhelinlaitelinjaus 

 
▪ IT-kustannusten veloitusmalli 
▪ IT-laitehankinnat 
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▪ IT-palveluiden tuen ulkopuoliset laitteet 
▪ IT-palveluiden palveluvalikoima 
▪ Kehittämisprojektit 
▪ Langaton tietoliikenne 
▪ Pöytäkoneet, kannettavat ja tabletit 
▪ Puhelimet 
▪ Sähköposti, tietoverkko ja internet 
▪ Tietoturva 
▪ Tulostimet ja tulostaminen 

 
Kaupungissa on valmisteilla pilvistrategia.  
 
 

Ohjeistus 
 
Käyttäjätason ohjeistus tietoturvan ja tietosuojan osalta löytyy kaupungin intranet-järjestel-
mästä. Merkittävimpiä ohjeita ovat 
 

• Henkilöstön tietoturvaopas 

• Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden tietosuoja- ja tietoturvaohjeet 

• Tietoturvan ja tietosuojan huoneentaulu 

• Käyttäjän tietosuoja- ja tietoturvaohje (allekirjoitettava) 

• Rekisteriselosteiden ylläpito 

• Ilmoitukset henkilötietojen tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle ja rekiste-
röidylle 

• Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi henkilötietojen käsittelyssä (DPIA) 
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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, ja puutteet on tämän jälkeen saatu pääosin kuntoon.  
 
 

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 oli kaupunginhallituksen vahvistama tietohallintostrategia vuosille 2017–2021. 
Sitovat tavoitteet sisällytettiin IT-palveluita koskeviin strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin. 
Strategiaa toteutettiin erilaisina hankkeina.  
 

 
 
Kuva: Tietohallintostrategian 2017–2021 osakokonaisuudet. 
 
 
Vuoden 2021 lopulla alettiin valmistella uutta digi- ja datastrategiaa 2021–2025. Se tulee tu-
kemaan pormestariohjelman toteuttamista ja tiedolla johtamista. 
 
 

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.  
 
Hankinnoissa pyritään puitesopimuksiin. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan osalta uusissa so-
pimuksissa käytetään vakioituja liitteitä. Ennen hankintaa tulee käydä läpi tietosuojaa ja 
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tietoturvaa koskevat tarkistuslistat. Kynnysarvon ylittävät hankinnat tekee erityinen Yhteisten 
palveluiden Hankintapalvelut-yksikkö. Pienhankintoihin ja puitejärjestelyyn perustuvien han-
kintojen osalta on oma ohjeistus. 
 
IT-omaisuus on kirjattu konfiguraationhallintajärjestelmään ja leasing-sopimuksiin. Asennus- 
ja poistoprosessit on kuvattu. 
 
 

Tietoturvallisuuden ja tietosuojan kehittäminen 
 
Kaupungin organisaatiossa on Tietosuoja ja tietoturva -yksikkö, jota vetävät kaupungin tieto-
suojavastaava ja tietoturvapäällikkö. Tietoturvapäällikkö pitää yllä omaa tietoturvan kehittä-
missuunnitelmaa. Tavoitteena on kehittää ISO 27001 -standardiin eli jatkuvan parantamisen 
malliin pohjautuva tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä mittareineen ja johdon katselmuksi-
neen.  
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7 Seuranta ja mittarit 
 

Toimintaympäristö 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Työasemien lkm, henkilökunta 7.561 8.173 7.725 

Käyttäjien lkm, henkilökunta (AD-tunnuksia) 16.785 14.908 16.054 

Käyttötukipyyntöjen lkm (ServiceDesk) 42.594 54.348 55.097 

Työasemien lkm, opetus ja asiakkaat 9.532 10.435 10.188 

Käyttäjien lkm, opetus (AD-tunnuksia) 27.857 28.757 29.068 

Matkapuhelimien lkm (keskitetty hallinta) 4.402 6.506 5.775 

Matkapuhelinliittymien lkm (SIM-kortit) 9.219 11.534 10.119 

Taulutietokoneiden lkm (keskitetty hallinta) 9.393 10.300 9.659 

Henkilökunta: Kehittämispalvelut, htv 27 38 62 

Henkilökunta: IT-palvelut, htv 63 64 70 

Henkilökunta: Tietopalvelut, htv   18 

 
(Lähteet: IT-palvelut, htv-tiedot raportointiportaalista) 

 
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 verkkoihin. Lukuihin sisältyvät peruskaupungin lisäksi kaikki 
kaupunkikonsernin yhtiöt, joilla on velvollisuus käyttää kaupungin keskitettyjä IT-palveluita. 
 
Perustietotekniikkapalvelut ja sovelluspalvelut on pääosin ulkoistettu. 
 
 

Tietovarannot 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Tietojärjestelmäselosteiden lkm 274 280 (283) 

Rekisteriselosteiden lkm 181 187 193 

Toimintaprosessien lkm tiedonhallintamallissa   629 

Tietovarantojen lkm tiedonhallintamallissa   212 

Selosteiden lkm tiedonhallintamallissa   185 

Tietojärjestelmien lkm tiedonhallintamallissa   378 

 
(Lähde: https://rekisteri.turku.fi,tiedonhallintamalli) 

 
Lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta julkisuuslaissa mainittujen tietojärjes-
telmäselosteiden ylläpito on lopetettu ja vastaavat tiedot löytyvät nykyisin tiedonhallintalain 
mukaisesta tiedonhallintamallista, joka kuvaa tiedonhallintayksikön eli tässä tapauksessa 
Turun kaupungin toimintaprosessit, tietovarannot selosteineen ja tietojärjestelmät sekä tieto-
jen arkistoinnin ja tietoturvallisuustoimenpiteet. Turun kaupungissa toimintaprosessien on 
tulkittu tarkoittavan laissa määriteltyjä kuntien tehtäviä.   

https://rekisteri.turku.fi/
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Kehittäminen, hankinta ylläpito 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Tietojärjestelmien kehittämisen investointimenot 
(kustannuspaikka 14280, ent. 11603), milj. € 

3,17 10,03 9,73 

Tietojärjestelmien jatkokehittäminen (kustannus-
paikka 14281, ent. 11607), milj. € 

0,74 0,76 1,04 

Käynnissä olevat projektit, jotka kehittävät ensisijai-
sesti tietojärjestelmää (Thinking Portfolio) 

  15 

 
Vuoden 2021 toteuma on alustava tieto 7.1.2022. Vuodelle 2021 oli budjetoitu tietojärjestel-
mien kehittämiseen 8,01 milj. € ja vuoden aikana tehtyine muutoksineen 8,63 milj. €, josta 
ylitys 1,10 milj. €. Ylitys liittyi pääosin SAP Hana -järjestelmän käyttöönoton kustannuksiin: 

3,2 milj. € → 4,72 milj. €. Muita euromääräisesti merkittäviä kehityskohteita olivat kärkihank-

keisiin kuuluva Smart and Wise Turku 1,73 milj. € sekä toisen asteen koulutukseen liittyvät 
työasemahankinnat 0,70 milj. € ja digitaalisen työympäristön kehittäminen 0,68 milj. €. Tieto-
järjestelmien jatkokehittäminen pysyi talousarviossa. 
 
Thinking Portfolio -projektiseurantajärjestelmän päivittämisen jälkeen tietojärjestelmäprojek-
tien seulominen järjestelmästä on muuttunut. On ilmeistä, että taulukossa olevasta luvusta 
puuttuu aiemmin käynnistettyjä, mutta vielä käynnissä olevia tietojärjestelmäprojekteja, joi-
den luokittelutietoja ei ole päivitetty niin, että ne olisivat tulleet mukaan. Aiempien vuosien 
toteumia ei ole merkitty, koska ne eivät ole vertailukelpoisia nykyisen luokittelun kanssa. Jär-
jestelmän mukaan käynnissä olevia tietojärjestelmäprojekteja olivat sähköinen allekirjoitus, 
rakennusvalvonnan sähköinen lupaprosessi, teleoperaattoripalvelujen uusinta, digitaalisen 
vuorovaikutuksen kehittäminen, varhaiskasvatuksen tietojärjestelmän kehitys, tietosuojaris-
kien vaikutustenarviointityökalun hankinta, ICT-omaisuuden hallinnan kehittäminen, raken-
netun ympäristön infraomaisuuden hallinta, paikkatietojärjestelmän päivitys, palvelukartan 
jatkokehitys, museon muistojentallennuspalvelun jatkokehitys, kirjastojärjestelmän uudista-
minen, ympäristösuojelun digitaaliset palvelut sekä suomi.fi-viestit ja -maksut.  
 
(Lähteet: IT-palvelut, Thinking Portfolio) 

 
 

Riskit, vaikutustenarvioinnit ja turvallisuusselvitykset 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Tehtyjen tietojärjestelmäkohtaisten riskiarviointien 
lkm 

1 1 3 

Rekistereiden tietosuojaa koskevien vaikutus-
tenarviointien (DPIA) lkm 

1 6 2 

Turvallisuusselvitykset omien työntekijöiden osalta 4 1 8 

Turvallisuusselvitykset toimittajien osalta 16 6 0 

 
Vuonna 2021 tehtiin seuraavat uudet vaikutustenarvioinnit: 
 

• Turun kaupungin CRM (keskitetty asiakkuudenhallintajärjestelmä) 

• VakaPro (varhaiskasvatuksen järjestelmä) 
 
(Lähteet: Tietosuojavastaava, Riskienhallintapäällikkö) 

 



Turun kaupungin tietotilinpäätös 2021 

 

 

 

 
KONSERNIHALLINTO, SISÄINEN TARKASTUS 20 

 

Rekisteröityjen oikeuksien käyttö 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen lkm 168 191 178 

Korjauspyyntöjen lkm 61 32 45 

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntöjen lkm 28 142 53 

Poistopyyntöjen lkm 0 3 3 

 
Valtaosa pyynnöistä kohdistuu Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuteen (sosiaali- ja terveys-
toimi), jonka osuus edellisestä: 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntöjen lkm 165 190 177 

Korjauspyyntöjen lkm 61 32 45 

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntöjen lkm 26 141 53 

Poistopyyntöjen lkm 0 2 1 

 
(Lähde: Tietosuojavastaava) 

 
 

Tietoturvapoikkeaminen käsittely 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Tietosuojavastaavalle ilmoitettujen tietosuojalouk-
kausten lkm, joista 

43 49 39 

- valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu) il-
moitettujen tietoturvaloukkausten lkm 

41 41 36 

- rekisteröidyille ilmoitettujen tietoturvaloukkausten 
lkm 

14 23 26 

Tietoturvapäällikölle ilmoitettujen tietoturvalouk-
kausten lkm, joista 

  92 

- valvontaviranomaiselle (Traficom/Kyberturvalli-
suuskeskus) ilmoitettujen tietoturvaloukkausten lkm 

  50 

Laajavaikutteiset häiriöt tietojärjestelmissä (Major 
Incidents) 

23 45  

Tietoturvahäiriöiden lkm (Servicedesk), joista  
 

  167 
 

- korkean prioriteetin häiriöitä 
 

  18 

SIEM/SOC-järjestelmällä tehdyt löydökset, joista 
 

  300 

- kiireellisiä tapahtumia 
 

  4 

- korkean prioriteetin tapahtumia 
 

  35 

Haittaohjelmista manuaalisesti puhdistettujen työ-
asemien lkm 

8 15 17 

 
Tyypillisin tietosuojaloukkaus on syystä tai toisesta väärälle henkilölle toimitettu henkilötie-
toja sisältävä kirjeposti. 



Turun kaupungin tietotilinpäätös 2021 
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Tietoturvapäälliköille ilmoitetuista tietoturvaloukkauksista valtaosa liittyi tietojen kalasteluun 
huijauspuhelulla tai huijausviestillä. 
 
Tietoturvahäiriöiden luokittelu Servicedeskissä on muuttunut vuoden 2021 alkupuolella. Häi-
riöt luokitellaan tyypin ja prioriteetin mukaan eikä enää laajavaikutteisuuden mukaan. Tapah-
tumia on kirjattu tällä tavalla vasta 17.4.2021 alkaen, joten alkuvuosi 2021 ei ole mukana ti-
lastossa. Merkittävimmät häiriötyypit olivat haittaohjelma, tunkeutuminen ja saavutettavuus. 
Korkean prioriteetin häiriöt liittyvät yleensä tietojärjestelmien valvontayhteyksien katkeami-
seen johtuen esimerkiksi järjestelmän kaatumisesta. 
 
SIEM/SOC-järjestelmä tutkii eri järjestelmien lokitietojen pohjalta reaaliajassa tietoturvata-
pahtumia, jotka asiantuntijat tarkistavat ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin. Havainnot luo-
kitellaan neljään kriittisyysluokkaan. Tyypillisimmät tapahtumat ovat tavallisuudesta poik-
keavia kirjautumisyrityksiä ja katkoksia valvontayhteyksissä. Kiireelliset tapahtumat liittyvät 
tietomurtoepäilyihin. Esimerkiksi tietotilinpäätöksen tiivistelmässä mainittu tietomurtoyritys 
havaittiin SIEM/SOC-järjestelmällä ja estettiin ennen laajempia tuhoja. 
 
(Lähteet: Tietosuojavastaava, Tietoturvapäällikkö, IT-palvelut) 

 
 

Tarkastukset 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Tietojärjestelmä- ja tietoturva-auditoinnit, raporttien 
lkm 

   

- Sisäinen tarkastus 7 6 5 

- Ulkoiset tarkastukset 5 8 6 

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

 
 

Palvelutaso 
 
IT-palveluiden palvelupäälliköt seuraavat palvelutasoa sopimuksittain sovittujen mittareiden 
toteuman osalta. Mitattavat asiat ovat monitahoisia. Tässä mittarina on ilmoitettu vain käyttä-
jien yleinen tyytyväisyys Servicedesk-palveluun. 
 

Tunnusluku Toteuma 
2019 

Toteuma 
2020 

Toteuma 
2021 

Käyttäjien tyytyväisyys Servicedesk-palveluun as-
teikolla 4–10 

 9,3 9,4 

 
(Lähteet: IT-palvelut) 
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