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1 Oulun kaupungin tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka on kaupungin ylimmän johdon hyväksymä strateginen asiakirja, joka on
kannanotto tietoturvan kehittämiseen. Tietoturvapolitiikan tavoitteena on luoda Oulun kaupungin konserniohjeen mukaisesti yhdenmukaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt hyvän
tietoturvatason toteuttamiseksi. Tietoturvapolitiikassa määritellään kaupungin tietoturvatyön visio, tavoitteet, vastuut, organisointi ja toteutuskeinot. Politiikan toteuttamisella luodaan edellytykset tietoturvallisen toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Työssä onnistuminen edellyttää kaupungin johdon sitoutumista tietoturvatyön tukemiseen.

1.1 Tietoturvan määritelmä
Tieto eri muodoissaan on tärkeä perusta kaikelle kaupungin toiminnalle. Tietoturvalla tarkoitetaan eri muodoissa olevien tietojen (mm. sähköisesti tallennettu, välitetty tai rekisteröity tieto, suullinen puhuttu, postin kuljettama tai paperilla oleva tieto) suojaamista erilaisilta uhkatekijöiltä varmistaen palvelutoiminnan jatkuvuus minimoiden toimintaan tai asiakkaiden tietoihin liittyvät riskitekijät. Tietosuoja on myös osa tietoturvaa ja se tarkoittaa
ihmisten yksityisyyden kunnioittamista ja suojelemista oikeudellisia säännöksiä noudattavien periaattein ja käytännöin.
Tietoturva määritellään kolmen peruskäsitteen kautta seuraavasti:
1) Tietojen luottamuksellisuus: tieto on vain niiden tahojen käytettävissä, joilla on
siihen oikeudet.
2) Tietojen eheys: tiedon oikeellisuus ja suojaus on järjestetty niin, että tietoa ei voi
tahallisesti tai tahattomasti muuttaa vaarantaen toiminnan luotettavuutta.
3) Palveluiden ja tietojen saatavuus: tieto on saatavissa ja käytettävissä silloin, kun
sitä palvelutoiminnassa tarvitaan.
Hyvä tietoturvataso saavutetaan tietoturvapolitiikan ja ohjeiden mukaisilla tietoturvallisilla
toimintaperiaatteilla ja erilaisilla turvamekanismeilla, joita hallitaan ja katselmoidaan jatkuvan kehittämisen periaatteita noudattaen.

1.2 Oulun kaupungin rooli ja toimintaympäristön
vaikutukset tietoturvaan
Oulun kaupunkikonserni on merkittävä toimija nykypäivän tietoyhteiskunnassa. Monitoimialakonsernina kaupungin toiminnot ja palvelut heijastuvat laajalle maantieteelliselle ja
toiminnalliselle alueelle (esimerkiksi hyvinvointi, energia-, vesi- ja ruokahuolto, pelastusja ympäristötoimi sekä talous). Oulun kaupungin tuottamien palveluiden häiriötön toiminta luo perustan arjen toimivuudelle sekä palveluiden laadukkaalle tuottamiselle ja luotettavalle tietojenkäsittelylle. Tietoturvatoiminnan keskeinen tehtävä on kaupungin palveluiden jatkuvuuden varmistaminen.
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Oulun kaupungin palvelutoiminta on kriittisesti riippuvainen ICT-ratkaisujen ja tietoverkkojen luotettavasta toiminnasta. Kaupungin toiminta perustuu pitkälle tietojenkäsittelyyn,
jossa ICT-ratkaisut (mm. tietoverkot, laitteet, tietojärjestelmät) ja niiden väliset integraatiot
ovat alttiita erilaisille häiriöille ja riskitekijöille. Tietoteknisen kehityksen myötä organisaatioiden toimintaympäristöt ja niihin liittyvät uhkatekijät ovat muuttuneet asettaen uudenlaisia haasteita tietojen ja toimintojen turvaamiselle. Nykypäivän tietoturvahaasteisiin vastaaminen edellyttää suunnitelmallista toimintaa tietoturvan kehittämiseksi.

1.3 Kaupungin tietoturvan ja ICT-riskienhallinnan kehittäminen
Tiedon turvaaminen on merkittävä osa kaupungin toiminnan ja sen järjestämien palvelujen laatua, ICT-riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuutta. Riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on tunnistaa toimintaan kohdentuvat riskitekijät, arvioida niitä ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Tietoturvan hyvä hallinta edellyttää toiminnan pitkäjänteistä suunnittelua, jatkuvaa kehittämistä, seurantaa ja erilaisiin uhkatilanteisiin varautumista. Tietoturvan toteuttaminen vaatii koko henkilöstön tietoturvatietoisuuden parantamista, sovittujen ohjeiden ja toimintatapojen noudattamista, koulutusta ja monikanavaista viestintää.

1.4 Kaupungin tietoturvan kehittämisvisio
Oulun kaupunki on elinvoimaltaan ja toimintakyvyltään vahva verkostokaupunki, jossa monikanavaiset palvelut tuotetaan luotettavalla ja tietoturvallisella ICT-infrastruktuurilla. Tietoturva on kiinteä osa johtamista, riskienhallintaa, palvelutoimintaa ja esimiestyötä. Tietoturvan hallinta on kustannustehokasta keskitetysti koordinoitua jokapäiväistä toimintaa
palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Tietoturvan hallinta on hyvällä tasolla ja toimintaan vaikuttavia tietoturvan häiriötilanteita esiintyy mahdollisimman vähän. Oulun kaupunki toimii aktiivisena tietoturvan kehittämistoimijana ja verkostoituneena edelläkävijänä ICT-varautumisessa.

Visio 2020:
Oulun kaupungilla on käytössään kokonaisvaltainen
tietoturvan hallintajärjestelmä ja työntekijät ovat
tietoturvatietoisia, motivoituneita ja sitoutuneet
yhteisesti asetettuihin tietoturvatoiminnan
tavoitteisiin.
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2 Tietoturvatyön tavoitteet

Tietoturvatyön tavoitteena on kehittää ja parantaa Oulun kaupungin palvelutoiminnan luotettavuutta, jatkuvuutta, laatua, ICT-riskienhallintaa ja -varautumista sekä edistää tietoturvan saattamista kiinteäksi osaksi kaupungin johtamista. Työn tavoitteena on luoda yhdenmukaiset hallinnolliset tietoturvakäytänteet konserniohjeen periaatteita noudattaen
(KV17.12.2012§27) Tietoturvatyön onnistuminen edellyttää verkostoitumista kansallisella tasolla. Verkostoitumisen avulla edistetään kaupungin sekä kansallisten tavoitteiden ja
strategioiden toteuttamista (mm. yhteiskunnan turvallisuusstrategia, julkisen hallinnon
ICT-strategia, kansallinen tietoturva- ja kyberturvallisuusstrategia).
Tietoturvatyön kehittämisen painopisteitä ovat kokonaisvaltainen johtaminen, uhkatekijöiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy sekä tiedon ja sen arvon suojaaminen. Kehittämisen avulla varmistetaan kaupungin tietoturvatoiminnan yhdenmukaisuus hyväksyttyjen toimintamallien mukaisesti. Tavoitteena on asiakkaiden luottamus kaupungin palveluihin ja tietoturvaan.

Muuttoliike
Kunnan väestön ikärakenne
Henkilöstön saatavuus
Elinkeinoelämän kehitys
Valtiontalous ja hallituspolitiikka
Lainsäädäntö

Toimintatuotot, liikevaihto
Verotulopohja

Henkilöstömenot
Investointimenot ja
käyttötalousvaikutukset
Palvelujen ulkoiset ostot

TULORAHOITUKSEN
RIITTÄVYYS
MENOJEN
HALLINTA

Kassanhallinta
Korkoriski
Markkina- tai
rahoitusinstrumenttiriski
Vastapuoliriski
Takausriski

RAHOITUS

Palvelujen järjestäminen
Kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen
Asiakaskäyttäytyminen
Maine- ja imagoriskit

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

TOIMINNAN

PITKÄN AIKAVÄLIN PALVELUKYKY
KEHITTÄMINEN
Toteutuessaan heikentää merkittävästi
kaupungin toimintaedellytyksiä
Taloudelliset
riskit

Strategiset
riskit

JOHTAMINEN

Johtamisjärjestelmä
Johtamiskulttuuri
Johtamistaito
Päätöksentekokyky

KAUPUNKISTRATEGIA
Vahinkoriskit

Toimitilaturvallisuus
Henkilöturvallisuus
Rikosturvallisuus

PALVELUTUOTANNON
TURVALLISUUS

Operatiiviset
riskit

TOIMINTA

Toteutuessaan heikentää
kaupungin tuloksellisuutta
PÄIVITTÄINEN TOIMINTAKYKY

ICT

HENKILÖSTÖ
ONNETTOMUUDET
Työsuojelu ja
työhyvinvointi
Myrskyt, tulvat
Tulipalo
Ympäristövahinko

JURIDINEN
VASTUU

Sopimusriski
Hankinnat

Prosessien toimivuus (pää- ja
poikkihallinnolliset prosessit)
Talousseuranta
Projektien ja hankkeiden hallinta
Toimitilat ja kiinteistöt
Ympäristöriskit

Palveluiden jatkuvuus
Infrastruktuurin luotettavuus
Teknologiaosaaminen

Avainhenkilöriski
Henkilöstön osaaminen
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2.1 Tietoturvaan kohdistuvien uhkatekijöiden tunnistaminen
Tietoturvatyön keskeisenä tavoitteena on tunnistaa kaupungin toiminnan kannalta merkittävät tietoturvaan kohdistuvat riskitekijät sekä ymmärtää ja hallinnoida niitä hyväksytyllä tasolla. Tietoturvatason tulee noudattaa lakisääteisiä velvoitteita ja mukautua koko kaupungin toiminnan asettamiin vaatimuksiin.

2.2 Palveluiden jatkuvuuden ja tietojen turvaaminen
Tietoturvatyön tavoitteena on turvata tietojärjestelmien, tietoverkkojen ja tietojenkäsittelylaitteiden keskeytymätön toiminta, havaita ja estää tietojen luvaton käyttö, tiedon tahaton
tai tahallinen tuhoaminen tai vääristäminen ja minimoida niistä aiheutuvat vahingot. Oulun kaupungin toimintaympäristössä on käytössä tarkoituksenmukaiset ja suunnitelmallisesti toteutetut tietojärjestelmien ja tietoverkkojen tietoturvaratkaisut, joiden avulla turvataan kriittisten toimintojen jatkuvuus. Keskeinen tavoite on suojata elintärkeät toiminnot kaikissa häiriötilanteissa varmistaen palveluiden käytettävyys mahdollisimman lyhyellä toipumisajalla.

2.3 Henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen kehittäminen
Tietoturvapolitiikka ja -ohjeistukset sisällytetään luonnolliseksi osaksi kaupungin toimintojen johtamista ja käytännön toimintaa. Tietoturvatoiminta vaatii koko henkilöstöltä tietoturvakäytänteiden tuntemista ja ohjeiden noudattamista. Tietoturvakoulutukset ja tietoturvatietoisuuden lisääminen ovat osa säännöllistä kehittämis- ja perehdyttämistoimintaa, jossa jokainen työntekijä on velvollinen suorittamaan kaupungin järjestämät koulutukset. Tietoturvatyön tavoite on ylläpitää yksittäisten ihmisten ja eri sidosryhmien luottamusta kaupungin tarjoamiin palveluihin sekä niiden tietoturvan, tietosuojan ja yksityisyydensuojan toteutumiseen.

2.4 Tietoturvan varmistaminen läpi toimintaketjujen
Tietoturvallisen toimintaympäristön hallinta tarkoittaa palvelutoimittajien, yhteistyökumppanien ja alihankintaketjujen sitouttamista ja velvoittamista sopimusteknisesti noudattamaan Oulun kaupunkikonsernin tietoturvakäytänteitä. Heidän tulee huolehtia asianmukaisesti käsiteltävien tietojen tietoturvasta ja palveluiden jatkuvuudesta sekä raportoitava säännöllisesti palvelutason toteutumisesta ja poikkeamista sopimuksen mukaisesti.
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2.5 Tietoturva toiminnan kehittämisen mahdollistajana
Tietoturvallisten toimintamallien kehittäminen luo mahdollisuuksia uusien teknologioiden
hyödyntämiseen tukien palvelutoiminnan päivittäistä toimintaa. Tietoturvallisten toimintaympäristöjen ja luotettavien ratkaisuiden avulla voidaan mahdollistaa tuki tehokkaalle
työskentelylle ja moderneille työtavoille ajasta, paikasta tai työvälineistä riippumatta. Tietoturva kytketään kiinteäksi osaksi kaupungin kokonaisarkkitehtuurityötä.

2.6 Kansallisten tietoturvasuositusten mukainen toiminta
Tietoturvatyön lähtökohtana on soveltaa kansallisia VAHTI-tietoturvaohjeistuksia ja kansainvälisten tietoturvastandardien mukaisia parhaita käytäntöjä ja suojata tiedot niin normaali kuin häiriötilanteissa hallinnollisin ja teknisin toimenpitein.

Tietoturvallinen toimintaympäristö
Yhteinen päämäärä

Oulun kaupungin tietoturvapolitiikka

7

3 Tietoturvatyön vastuut

Oulun kaupungin tietoturvatyön toteuttamisen perustana on kaupunginhallituksen hyväksymä tietoturvapolitiikka ja siihen liittyvät ohjeistukset, joissa määritellään tietoturvaan liittyvät vastuut ja tietoturvalliset toimintamallit.

Kaupunginhallitus
 kokonaisvastuu ja strategiset linjaukset

Tietohallinnon ohjausryhmä
 ICT-strategia ja sen toteuttamisen valvonta

Tietohallinto
Tietoturvatyöryhmä

ICT-turvallisuus-

 tietoturvapolitiikka

johtamisen tiimi

 linjaukset ja ohjeistukset
ICT-riskienhallinta
Hallinto- ja lainsäädäntö
Tietoturvaratkaisut
Tiedonhallinta
Tietosuoja
Loppukäyttäjät
Osaamisen kehittäminen
Teknologiat
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Tietoturva- ja
tietosuojavastaavat
palvelualueilla

3.1 Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohdon vastuut
Uudistetun kuntalain (2012) mukaisesti kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sitä kautta tietoturvan toteuttamisen kokonaisvastuu on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla.
Kaupungin johdon vastuulla on sitoutua tietoturvatyön jatkuvaan kehittämiseen, huolehtia riittävästä resursoinnista ja tietoturvatyön jatkuvuudesta. Kaupungin kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta vastaa kaupunginjohtajan nimeämä KORI-työryhmä, jonka tehtävänä on seurata konsernitasoisia ICT-riskejä ja tietoturvan toteutumista osana kaupungin
toimintaa. Lisäksi tietohallintopäällikkö ja tietoturvan vastuuhenkilö kuuluvat kaupungin
varautumisorganisaatioon.

3.2 Tietohallinnon vastuut
Kaupungin johtamisjärjestelmän mukaisesti keskitetyn tietohallinnon tehtäviin kuuluvat
strategisten linjausten muodostaminen ja toteuttaminen, ICT-palveluiden järjestäminen ja
-riskienhallinta sekä tietoturvan kehittäminen ja hallinta. Tietohallinto on edustettuna KORI-työryhmässä ja sitä kautta tietoturva ja ICT-riskienhallinta sisällytetään luonnolliseksi
osaksi kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Hyvinvointipalvelut
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöp.
Konsernipalvelut

Liikelaitokset

ASIAKKUUDENHOITO
JA TOIMIALAOHJAUS

Tietohallinnossa on nimetty tietoturvan vastuuhenkilö, jonka tehtävä on huolehtia kaupungin hallinnollisesta tietoturvasta (mm. lakisääteiset velvoitteet) sekä operatiivisen tietoturvan kehittämisestä ja koordinoinnista, mikä tarkoittaa toiminnan strategisen yhdenmukaisuuden varmistamista palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi määritetyllä tietoturvatasolla. Vastuuhenkilön tehtävä on ylläpitää kaupungin tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistuksia, suorittaa seurantaa ja arviointeja, kommunikoida tietoturva-asioissa organisaatiotasolla sekä
tarvittaessa järjestää koulutuksia ja jalkauttaa käytänteitä. Tehtävänä on myös tietoturvatoiminnan organisointi ja osaamisen kehittäminen sekä säännöllinen tietoturvan tilannekuvan raportointi kaupungin tietohallinnon ohjausryhmälle.

STRATEGISEN YHTEENMUKAISUUDEN VARMISTAMINEN
ICT-HANKINNAT JA TOIMITTAJIEN HALLINTA
ICT-PROJEKTIEN JOHTAMINEN
ICT- PALVELUIDEN JOHTAMINEN

3.3 Oulun kaupungin tietoturvatyöryhmä
Oulun kaupungin tietohallinnon ohjausryhmän tehtävänä on nimetä tietoturvatyöryhmä,
jossa puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii tietohallinnon nimeämä vastuuhenkilö.
Tietoturvatyöryhmä toimii kaupungin tietohallinnon ohjausryhmän alaisuudessa. Työryhmän tehtävänä on arvioida tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistuksia sekä valmistella tietotur-
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vaan liittyviä uusia linjauksia ja ohjeistuksia ennen niiden esittämistä päätettäväksi ja hyväksyttäväksi tietohallinnon ohjausryhmälle tai kaupungin hallitukselle.

3.4 Palvelualueiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen vastuut
Oulun kaupungin palvelualueiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen johtajat vastaavat tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden noudattamisesta toiminnassaan. Määritelty tietoturvataso on
myös vaadittava ICT-ostopalveluiden toimittajilta läpi koko alihankintaketjun. Johtajien ja
nimettyjen vastuuhenkilöiden tulee tuntea toimialansa erityispiirteet, lainsäädäntö ja selventää tietoturvavastuut sekä ICT-varautuminen osaksi kokonaisvaltaista johtamista. Tietojärjestelmien ja tietovarastojen omistajat sekä pääkäyttäjät vastaavat järjestelmien tietoturvasta ja sen jatkuvasta kehittämisestä.

3.5 Palvelualueen tietoturva- ja tietosuojavastaava
Palvelualueiden, liikelaitosten ja tytäryhteisöjen on nimettävä tietoturva- ja tietosuojavastaava, joka toimii yhteyshenkilönä tietohallintoon. Vastuuhenkilön tehtävä on huolehtia
henkilöstön riittävästä osaamisesta tietoturva- ja tietosuoja-asioissa sekä parhaiden käytäntöjen omaksumisesta päivittäisissä työtehtävissä. Lisäksi tehtävänä on valvoa tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista ja ohjeiden noudattamista sekä raportoitava tietohallinnon vastuuhenkilölle poikkeamista.

3.6 Tietojärjestelmän omistaja
Jokaisella tietojärjestelmällä tulee olla yksilöity omistaja, joka vastaa koko järjestelmän elinkaaren hallinnasta, tietosuojasta ja tietoturvan toteuttamisesta. Järjestelmän omistajuuteen liittyvät tiedot dokumentoidaan keskitetysti rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteisiin sekä tietohallinnon ylläpitämään tietojärjestelmäluetteloon. Tietojärjestelmän omistajan on
huolehdittava tietojenkäsittelyn luottamuksellisuudesta, tietojen oikeellisuudesta ja pääsynvalvonnasta sekä tuottamaan lakisääteiset seurantaraportit.
Omistajan tulee kartoittaa yhteistyössä tietohallinnon, tietoturvavastaavan, palvelu- ja järjestelmätoimittajan kanssa tietojärjestelmään kohdentuvat riskitekijät, häiriötilanteiden toimintamallit ja varmistaa toiminnan jatkuvuus tietoturvatyöryhmän määrittelemän kriittisyysluokittelun mukaisesti. Kaikki tietojärjestelmät ja tietovarastot on luokiteltava käsiteltävien tietojen kriittisyysluokittelun, tunnistettujen tietoturvariskien ja kokonaisarkkitehtuurityöryhmän määrittelemien kuvausten mukaisesti. Tietojen ja tietojärjestelmien omistajien
on tehtävä luokittelua vastaavat riskikartoitukset, tietoturva- ja tietosuojaohjeet käyttäjille
sekä huolehdittava, että työntekijät saavat niihin riittävän koulutuksen.

3.7 Tietojärjestelmän pääkäyttäjä
Jokaiselle tietojärjestelmälle on nimettävä pääkäyttäjä, jonka vastuulla on huolehtia järjestelmän käyttöoikeuksista. Pääkäyttäjältä vaaditaan hyvää tietoturva- ja tietosuojaosaamis-
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ta. Lisäksi tiedon omistajien ja pääkäyttäjien on huolehdittava tiedon koko elinkaaren hallinnasta ja ICT-varautumissuunnitelmista, missä kuvataan vastuuhenkilöt, roolit ja toimintamallit riskien toteutumisen varalta. Tietohallinnon vastuulla on järjestää tukitoimintoja
ja tarvittavia koulutuksia edellisten toteuttamiseksi.

3.8 Esimiesten tietoturvavastuut
Esimiesten vastuulla on huolehtia ja noudattaa työnantajaa koskevien lakisääteistein tietoturva ja tietosuoja velvoitteiden toteutumista. Esimiehet ja tietojärjestelmien pääkäyttäjät
vastaavat työntekijöiden käyttöoikeuksista tietojärjestelmiin ja niiden tietosisältöihin työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. He huolehtivat loppukäyttäjän riittävästä perehdytyksestä konsernin tietoturvakäytänteisiin varmistaen, että jokainen ymmärtää niiden merkityksen työtehtävissään.
Esimiesten ja pääkäyttäjien vastuulla on myös huolehtia, että työtehtävien muutokset huomioidaan järjestelmien käyttöoikeuksissa ja työsuhteen päättyessä työntekijät palauttavat
kaiken työnantajalle kuuluvan omaisuuden sekä käyttöoikeudet tietojärjestelmistä poistetaan. Esimiehiltä odotetaan esimerkillistä sekä vastuullista tietoturvakäyttäytymistä ja heillä on raportointivelvollisuus tietoturvapoikkeamista tietohallinnon vastuuhenkilölle.

3.9 Työntekijöiden tietoturvavastuut
Kaupungin työntekijän velvollisuus on allekirjoittaa tietoturva- ja käyttäjäsitoumus sekä
suorittaa hyväksytysti kulloinkin voimassa oleva tietoturva- tai tietosuojakoulutus säännöllisin väliajoin. Työntekijällä on vastuu noudattaa hyväksyttyjä tietoturvaohjeita ja huolehtia
päivittäisissä työtehtävissä hyvän tiedonhallintatavan käytänteistä. Työntekijän vastuulla
on myös huolehtia käsittelemänsä tiedon oikeellisuudesta, saatavuudesta ja luokittelusta
sekä huolehtia, että organisaation tiedot ovat asianmukaisesti käytettävissä. Tietojen säilytys- tai arkistointiajan päätyttyä ne on hävitettävä ohjeiden mukaisesti. Työntekijällä on
velvollisuus raportoida tietoturvaongelmista oman organisaation tietoturvavastaavalle tai
suoraan tietohallinnon vastuuhenkilölle.

3.10 Palveluostoihin liittyvät tietoturvavastuut
Ostopalveluna hankitun ICT–palvelun operatiivisesta ja teknisestä tietoturvasta ja sen ohjeistamisesta vastaavat palveluntuottajat, joille palvelun toteutus on sopimuspohjaisesti
luovutettu. ICT-palveluiden tuottajien tehtävänä on laatia ja ylläpitää keskitetysti tietohallinnon hyväksymien palvelukonseptien mukaisia käytännön tietoturvaohjeita.
Tilaajan tulee huolehtia, että kaikkiin tarjouspyyntöihin ja palvelusopimuksiin sisällytetään
tietohallinnon ylläpitämät yleiset tietoturvavaatimukset täydennettynä kyseisen palvelun
erityisvaatimuksilla sekä häiriötilanteiden toimintamallit ja selkeä vastuunjako läpi koko
palveluketjun. Tilaajan tehtävä on huolehtia ja vaatia palvelutuottajaa raportoimaan ja tiedottamaan merkittävistä tietoturvaan kohdistuvista poikkeustilanteista, riskitekijöistä sekä
uhkatilanteista välittömästi palvelusopimuksessa määritellyille yhteyshenkilöille.
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4 Seuranta ja arviointi

Tietoturvan seuranta ja arviointi on jatkuvaa toimintaa, jota suoritetaan kaupungin tietoturvan kehittämiseen. Määriteltävien mittarien ja säännöllisen mittaamisen avulla seurataan tietoturvan tilannekuvaa ja kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta. Seurannan ja arvioinnin tarkoituksena on havaita kohteeseen liittyviä mahdollisia puutteita ja heikkouksia,
jotta niitä voidaan perustellusti ryhtyä korjaamaan.

4.1 Tietoturvan toteutumisen seuranta
Tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden noudattaminen, seuranta ja niistä raportointi on tärkeä
osa kaupunkikonsernin sisäistä valvontaa, toiminnan laatua ja riskienhallintaa. Tietohallinto seuraa hallinnollisen, operatiivisen ja teknisen tietoturvan toteutumista sekä raportoi havainnoista tietohallinnon ohjausryhmälle ja KORI-työryhmälle.
Luotettavan seurannan mahdollistamiseksi palvelualueiden, sisäisten liikelaitosten ja tytäryhtiöiden nimeämien tietoturvavastaavien tehtävänä on raportoida viipymättä tietoturvaloukkauksista tietohallinnon vastuuhenkilölle ja ICT-palveluiden tuottajalle. ICT-palveluiden tuottajilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti tietoturvaan liittyvien palvelutasojen poikkeamista, toteutumisesta ja riskitekijöistä palvelusopimuksen mukaisille yhteyshenkilöille ja tietohallinnon vastuuhenkilölle. Tietohallinto ylläpitää tietoturvan tilannekuvaa ja tietoturvan sekä ICT-riskienhallinnan toteutuma raportoidaan osana talousarvioprosessia (talousarvio, välitilin ja tilinpäätökset).

4.2 Tietoturva-arvioinnit
Tietoturvatason arviointi on osa tietoturvan hallintaa ja arviointitoiminnassa pyritään säännönmukaisiin vuosittaisiin arviointeihin. Tietoturva-arviointien tavoitteena on todentaa miten tiedon luottamuksellisuudesta, eheydestä ja saatavuudesta on huolehdittu. Arvioinnit
tuottavat järjestelmällistä tilannetietoa, jonka avulla pyritään tunnistamaan tietoturvaan
kohdentuvia uhkia ja haavoittuvuuksia. Arviointien tavoitteena on varmistaa palveluiden
jatkuvuus ja toiminnan laatu. Arviointeja voidaan kohdentaa myös ICT-palvelutuottajiin, joka huomioidaan kaupungin ja toimittajan välisissä sopimuksissa. Arviointikohteet priorisoidaan kriittisyyden perusteella. Arviointitulokset käsitellään tietohallinnon ohjausryhmässä.

4.3 Tietoturvalle asetettujen tavoitteiden seuranta
Tietoturvan kehittämisen tavoitteet tarkennetaan vuosittain johtamalla kehittämistoimenpiteet tietoturvapolitiikan tavoitteista ja toimintaympäristön vaatimuksista (Taulukko 1). Tietohallinnon ohjausryhmä seuraa tietoturvalle asetettujen tavoitteiden toteutumista osana
toimintaansa. Lisäksi tavoitteiden seuranta kytketään osaksi talousarvioprosessiin liittyvää raportointia.

12

Oulun kaupungin tietoturvapolitiikka

Taulukko 1. Tietoturvan painopisteet ja tavoitteiden mittaaminen
Strateginen
painopiste

Tavoite

Arviointi ja mittarit

Tietoturvaan
kohdistuvien
uhkatekijöiden
tunnistaminen

• Tuloksellinen ja kokonaisvaltainen
riskienhallinta
• ICT-varautumisen kehittäminen

• Vakavien uhkatekijöiden tunnistaminen ja niihin liittyvät toimenpiteet
• Säännöllinen KORI- ja TURJO-toiminta ja raportointi
• Tehokas tietoturvatyöryhmätyö ja
raportointi

Palveluiden
jatkuvuuden ja
tietojen turvaaminen

• Luotettava ICT-infrastruktuuri
• Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen
• Häiriötilanteiden hallinta ja tekniset ratkaisut
• Häiriötilanteiden varautumis-, toipumis- ja viestintäsuunnitelmat
(toimintamallit)

• ICT-turvallisuusjohtamisen tiimi
• Tarpeiden mukaisesti mitoitetut
palvelutasot ja tietoturvaratkaisut
ovat käytössä
• Palvelutasojen toteutuminen
• Varautumistoimintamallien arviointi
• Häiriötilanteiden määrä

Henkilöstön
tietoturvaosaamisen
kehittäminen

• Positiivisen tietoturvakulttuurin ja
asenteiden kehittäminen
• Selkeät vastuut, toimintamallit ja
ohjeistukset
• Työntekijät noudattavat tietoturvapolitiikka ja toimivat tietoturvallisilla toimintatavoilla

• Tietoturvapolitiikan ja -ohjeiden
noudattaminen
• Tietoturvakoulutusten kattavuus ja
osaamismittarit

Tietoturvan
varmistaminen läpi
toimintaketjujen

• Tietoturva on otettu huomioon
hankinnoissa, palveluostoissa ja
kumppanuuksissa
• Toimintaketjujen osapuolet ja työntekijät on sitoutettu tietoturvapolitiikkaan ja -ohjeisiin
• Toimintaketjujen tietoturvanhallintaan on määritellyt hallintamallit

• Tietoturva-auditoinnit
• Palvelutasojen ja sopimusten toteutuminen
• Toteutuneiden tietoturvaloukkausten määrä ja analyysi
• Hallintamallien kypsyys

Tietoturva toiminnan • Tietoturvaratkaisut mahdollistavat • Asiakastyytyväisyysarviot
toiminnan turvallisen kehittämisen • Tietoturvan kypsyys osana kokokehittämisen
naisarkkitehtuuria
• Tietoturvaratkaisut rakennetaan
mahdollistajana
• Tietoturvallisen kehittämisen mahkäyttäjälähtöisesti asiakastarpeet
dollistavat konseptit ja niiden hyöennakoiden ja kustannustehokdyntämisen aste
kuus huomioiden
• Tietoturvan kehittämisessä pyritään ennakoimaan kehitystrendejä
• Ketterä ongelman ratkaisukyky
Kansallisten
suositusten
mukainen toiminta

• Kaupungin tietoturva kansallisesti
hyvällä tasolla
• Kansallisten strategioiden, ohjeistusten ja hyvien käytäntöjen tehokas hyödyntäminen
• Aktiivinen verkostoituminen ja
kansalliseen kehitystyöhön osallistuminen

• Toiminnan arviointi vasten kansallisia ohjeistuksia (VAHTI)
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5 Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen

5.1 Häiriötilanteiden toimintamalli
Oulun kaupungin ICT-infrastruktuuriin kohdentuvissa tietoturvaloukkauksissa tai muissa
tietoturvaa uhkaavissa tilanteissa vastatoimenpiteet on aloitettava välittömästi ja niistä on
raportoitava ensi tilassa tietohallintopäällikölle. Tietohallintopäälliköllä tai tietohallinnon
sopimuksin valtuuttamalla taholla on oikeus sulkea tietoliikenneyhteys, järjestelmä, käyttäjätunnus tai laite uhkatilanteen vahinkojen minimoimiseksi. Suoritetuista toimenpiteistä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä informoidaan asianosaisia mahdollisimman pian.
Häiriötilanteisiin varautumiseksi ja nopean reagoinnin varmistamiseksi kaupungille perustetaan ICT-turvallisuusjohtamisen tiimi. ICT-turvallisuusjohtamisen tiimin tehtävänä on
päättää, miten vallitsevaan uhkatilanteeseen reagoidaan ja mitä toimenpiteitä käynnistetään mahdollisimman nopeasti minimoiden uhkatekijöistä aiheutuvia vakavia haittatekijöitä. Tiimiin kuuluvat henkilöt ovat tavoitettavissa hälytysringin muodossa 24/7 eri viestintävälineillä.

5.2 Tietoturva-asioista tiedottaminen
Kaupungin sisäisestä tietoturvatiedottamisesta vastaa tietohallinto. Operatiivisista ongelmatilanteista (esim. käyttökatkot) tiedottaminen on ICT-palvelun tai tietojärjestelmän omistajan tai sen sopimuksin valtuuttaman tahon vastuulla. Palvelualueet, sisäiset liikelaitokset ja tytäryhteisöt vastaavat lisäksi itse oman organisaation tiedottamisesta tai tiedon välittämisestä. Tietohallinto ja ICT-palveluiden tuottaja tiedottavat yhteistyössä akuuteista tietoturvauhkista sekä suojautumiskeinoista työntekijöitä ja muita sidosryhmiä tilanteen vaatimassa laajuudessa.
Ulkoisesta tietoturvatiedottamisesta vastaa tietohallinto yhdessä kaupungin viestinnän
kanssa.
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