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1. Tietotilinpäätöksen tarkoitus ja tehtävät

Tietotilinpäätös toimii tietojohtamisen kokonaistilanteen raporttina

(EU yleinen tietosuoja-asetus art. 24)
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2. Tietosuojan ja tietoturvan toteuttaminen

Rauman kaupungin tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteita noudatetaan 

kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa EU yleinen tietosuoja-

asetuksen velvoitteiden mukaisesti. Henkilötietojen vastuullisen 

käsittelyn periaatteet on jalkautettu osaksi palveluprosesseja ja 

toimintojen jatkuvaa kehittämistä. 

Tietosuojapolitiikka ja tietoturva_2019.pdf

Liite 1 Keskeiset käsitteet ja sanastoa

Liite 2 Organisointitaulukko

Liite 3 Tietoturvapoikkeamien käsittelyprosessi

Liite 4 Seuraamustaulukko
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https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/Documents/Tyon%20tueksi/Tietosuoja%20ja%20tietoturva/Tietosuojapolitiikka%20ja%20tietoturva_2019.pdf
https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/Documents/Tyon%20tueksi/Tietosuoja%20ja%20tietoturva/Tietosuojapolitiikka_Liite%201_keskeiset%20k%C3%A4sitteet%20ja%20sanastoa.docx
https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/Documents/Tyon%20tueksi/Tietosuoja%20ja%20tietoturva/Tietosuojapolitiikka_Liite%202_organisointitaulukko_2018.docx
https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/Documents/Tyon%20tueksi/Tietosuoja%20ja%20tietoturva/Tietosuojapolitiikka_Liite%203_Tietoturvapoikkeaman%20k%C3%A4sittelyprosessi_2019_2020.pdf
https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/Documents/Tyon%20tueksi/Tietosuoja%20ja%20tietoturva/Tietosuojapolitiikka_Liite%204_Seuraamustaulukko_vastuut_2019.pdf


3. Rekisterinpitäjän velvollisuudet

• Rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat tekniset ja 

organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että 

henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tätä asetusta. 

• Näitä toimenpiteitä on tarkistettava ja päivitettävä tarvittaessa

• Noudattaminen (compliance)

– Sisäänrakennettu tietosuoja

• Käsittelytapojen määrittäminen

• Riskiperusteinen toimintamalli ja vaikutusten arvioinnin toteuttaminen

– Oletusarvoinen tietosuoja

• Käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisten henkilötietojen käyttö

• Osoitusvelvollisuus (accountability)
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4. Tietosuoja ja hankintasopimukset

Rauman kaupunki käyttää voimassa olevissa sekä uusissa 

hankintasopimuksissa Kuntaliiton ja Hanselin valmistelemaa

`Henkilötietojen käsittelyn ehdot` -tietosuojaliitettä.

Kaupunki toimii yhdenmukaisesti kaikkien toimittajien kanssa, joten 

tietosuojaliitteen mukaisia ehtoja sovelletaan kaikissa Rauman kaupungin 

henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä sopimussuhteissa. 

(KH 11.6.2018 §265, KH 1.2.2021 §39.)

Hankinnoissa / hankkeissa voi olla tarpeen hyväksyä myös muunlainen 

sopimusehto, kuten puhtaasti JIT2015 sopimusehdot liitteineen, toimittajien 

omat sopimusehdot tai hankintarenkaan kilpailutukseen liittyvät ehdot.

Aina on kuitenkin varmistettava, että sopimusehdot ovat EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaiset. 

Tarvittaessa yhteys tietosuojavastaavaan tai talousohjaukseen.
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5. Henkilöstön osaaminen

Huoneentaulut ja tietosuojaohjeet

– Jemma_Työn tueksi_Tietosuoja- ja tietoturvaohjeet

Koulutukset; Työntekijät huolehtivat itse suoritusten todistusten 

tallentamisesta osaamisrekisteriin

• eOppiva

– Digiturvallinen työelämä -verkkokoulutus

– Toimi turvallisesti digimaailmassa

– Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle 2020 + nettitesti

– TAISTOmaatti 2021

Digitaalinen harjoitus organisaation toiminnan ja jatkuvuuden 

mahdollistamiseksi

• Eduhouse

– Tietoturvakoulutus-verkkokurssin voi suorittaa Wistec Online -

koulutusosiossa.
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https://raumankaupunki.sharepoint.com/sites/intra/tyon-tueksi/Tietoturva-ja-tietosuoja/Pages/Tietosuojaohjeet.aspx
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/digiturvallinen-tyoelama/#0
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/toimi-turvallisesti-digimaailmassa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/tietosuojan-abc-julkishallinnon-henkilostolle/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/taistomaatti-digitaalinen-harjoitus-organisaation-toiminnan-ja-jatkuvuuden-mahdollistamiseksi/
https://wisteconline.fi/mod/videofile/view.php?id=21115
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Tietosuoja- ja tietoturvaosaaminen 

on noussut keskeiseksi menestystekijäksi erilaisten kalasteluyritysten 

ja kyberuhkien vuoksi. Kalastelukampanjat ovat yhä älykkäämpiä ja 

niiden torjuminen on vaikeampaa, joten henkilöstön digivalmiudet ja 

poikkeamien tunnistaminen sekä osaaminen ovat avainasemassa! 



6. Asianhallinta

• Asianhallintaa ohjaa tiedonohjaussuunnitelma (TOS), jota on päivitetty ja 

päivitetään edelleen tarkemmaksi ja säännösten mukaisemmaksi.

• Parempaan ja arkistosäännösten mukaiseen asianhallintaan 

ja arkistointiin on pyritty uudistamalla asianhallintajärjestelmä Tweb (Assi) 

ja aloittamalla sähköisen arkistointijärjestelmän selvitys.

• Olennaisimmat käyttöönotetut asianhallinnan järjestelmät ovat 

valmistelijan apuohjelma Valmu, luottamushenkilöiden sähköinen tietojen 

ilmoituskanava Silmu ja luottamushenkilörekisteri WebLumu. 

• Lisäksi Luottamushenkilöportaalia on laajennettu ja kehitetty 

toiminnallisesti sekä valmistauduttu sähköisen tunnistautumisen ja 

sähköisen päätöksentekojärjestelmän käyttöönottoon.
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7. Tiedonhallinta

• Tiedonhallinta tarkoittaa tiedon keräämistä ja tiedon laadun 

varmistamista organisaation välisessä kommunikoinnissa.

• Lisäksi tiedonhallinnalla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien 

hoidossa tai sen muussa toiminnassa syntyviin tarpeisiin perustuvia 

toimia ja tietoturvallisuustoimenpiteitä viranomaisen tietoaineistojen, 

niiden käsittelyvaiheiden ja tietoaineistoihin sisältyvien tietojen 

hallinnoimiseksi riippumatta tietoaineistojen tallentamistavasta ja 

muista käsittelytavoista.

• Tiedonhallintaa sääntelee useammat säädökset, joista 

tiedonhallintalaki on olennaisimpia. Tiedonhallintalain vaatimuksia 

vastaavia toimenpiteitä työstetään kaupungilla yhdessä toimialojen 

kanssa. Tiedonhallintalain vaatimusten mukaisia kuvauksia kerätään 

ja ylläpidetään ARC-järjestelmässä. 
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8. Tietojohtamismalli
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Tietojohtamismalli osaksi virtuaalisia yhteisiä prosesseja



Tietojohtamisen kehittäminen
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

• Tietojohtamisen kehittämistä on ohjannut UNIT4 talousohjauksen 

järjestelmän hankinta ja järjestelmän `johdon työpöytä` -

ominaisuudet.

• Tiedolla johtaminen tarkoittaa toimintatapoja, joilla tietoa tuotetaan, 

jalostetaan ja hyödynnetään johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kytkeytyy tuotteistaminen, jonka 

kehittämisestä on Kaupunginhallituksen linjaus

(KH 543 § 21.12.2020.)

• Tavoitteena on mallintaa ja ottaa käyttöön johdon työpöytä, josta 

löytyvät reaaliaikaiset, keskeisimmät kaupungin palveluihin, 

kehittämiseen ja päätöksentekoon liittyvät tunnusluvut.

Keskeiset mittaritiedot jaetaan strategisiin, taktisiin ja operatiivisiin 

mittareihin.
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kunnan%20johtamisen%20viitearkkitehtuuri.pdf


9. Rekisteröityjen oikeudet

• Rauman kaupungin tietosuojasivulla on kuvattu GDPR mukaiset 

henkilötietojen käsittelyn käytänteet sekä asiakkaiden oikeudet.

• Rauman kaupunki noudattaa henkilötietojen käsittelyssä 

läpinäkyvyyttä ja tietojen täsmällisyyttä (artikla 5). Rekisterinpitäjä 

informoi rekisteröityjä tietojen käsittelyssä tietosuojaselosteiden 

avulla. Hyväksytyt ja ajantasaiset tietosuojaselosteet löytyvät 

kaupungin nettisivuilta (artiklat 13 ja 14). 

• Nettisivuilta löytyvät rekisteröityjen oikeuksiin perustuvat 

tarkastuspyyntö- ja korjaamisvaatimuslomakkeet (artiklat 15, 16).

• Raumalla on käytössä Suomi.fi -viestit -palvelu, jonne asiakas voi 

tunnistautua ja hoitaa viestinvälityksen tietoturvallisesti. 

• Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan rekisteröidylle 

ilman aiheetonta viivytystä ja valvontaviranomaiselle 72 tunnin 

kuluessa, jos loukkauksesta voi aiheutua riski luonnollisten 

henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. 
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10. Seuranta, arviointi ja raportointi

• Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu

• Tietoturvapoikkeamien ilmoittamiseen ja seurantaan Raumalla on 

käytössä HaiPro –sovellus, jonka avulla työntekijöillä on velvollisuus 

raportoida havaitsemistaan tietoturvapoikkeamista ja 

kehittämisehdotuksista. Ilmoitukset toimivat tärkeänä osana tietoturvan 

kehittämistä ja koulutustarpeiden kartoitusta ja arviointia.

• Tietotilinpäätöksen tunnuslukuraportissa kuvataan puolivuosittain salaisina 

(JulkL 24§, kohta 7) seuraavat tietosuojamittarit:

– Henkilötietojen käsittely, kehittämiskohteet ja kehittämistoimet

– Tietoturvapoikkeamat

– Henkilöstön koulutukset

• Rauman kaupunki on osallistunut vuosittain Digi- ja väestötietoviraston 

TAISTO21 –harjoitukseen

• Tietotilinpäätökset raportoidaan puolivuosittain kaupungin johdolle ja 

päättäjille sekä käsitellään sosiaali- ja terveystoimialan johdon 

katselmuksissa
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http://www.privacy-regulation.eu/fi/index.htm
https://www.vahtiohje.fi/c/document_library/get_file?uuid=ddb05959-40d1-435f-af23-fd20fc21d63f&groupId=10229
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=552%2F2019
https://www.rauma.fi/kaupunki-ja-hallinto/asiointi/tietosuoja/
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2019/08/Tietosuojapolitiikka-ja-tietoturva_2019.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/etusivu
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Tieto – ja asianhallinnan poikkihallinnollinen tiimi

kristiina.kuusio@rauma.fi

gsm 044 403 6383
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