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1. IT-ALUEKESKUKSEN TIETOTURVATYÖN ORGANISOINTI 
 

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty tietoturvatyön organisointia. Kuvaus on kirjoitettu 
seurakuntatalouden näkökulmasta. Tietoturvan organisointi perustuu koko kirkon 
tietoturvapolitiikkaan, joka asettaa pakotteita myös alueelliselle tietoturvapolitiikalle. 
 
1.1 Seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto 
 
Tietoturva-asioihin liittyen seurakunnan kirkkoneuvosto tai seurakuntayhtymän yhteinen 
kirkkoneuvosto: 
 

 Vastaa seurakuntataloudelle annettujen tietoturvallisuutta koskevien määräysten 
ja ohjeiden noudattamisesta. 

 Huolehtii siitä, että seurakuntataloudelle on nimetty yksi tai useampia tietoturvan 
yhdyshenkilöitä. 

 Hyväksyy seurakuntatalouden oman tietoturvapolitiikan. Sen on järkevää olla 
yhteinen IT-yhteistyöalueen kaikkien seurakuntien kanssa.   

 
1.2 IT-alueen tietoturvaryhmä 

 
 Ylläpitää IT-alueen seurakuntatalouksien tietoturvapolitiikan ja tietoturvallisuuteen 

liittyviä määräyksiä, ohjeita ja suosituksia siten, että ne ovat linjassa kirkon yhteisten 
määräysten kanssa. 

 Valvoo tietoturvamääräysten noudattamista. 
 Käsittelee ajankohtaisia tietoturvallisuutta koskevia kysymyksiä. 
 Suunnittelee ja järjestää tietoturvallisuuteen liittyvää koulutusta  

 
1.3 IT-alueen tietoturvavastaava 

  
 Kehittää jatkuvasti ja aktiivisesti IT-alueen seurakuntien tietoturvallisuutta. 
 Vastaa tietoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden, suositusten ja määräysten tiedottamisesta. 

Ottaa vastaan havaintoja tietoturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja  
poikkeamista ja raportoi ne säännöllisesti tietoturvaryhmälle ja kirkon 
tietoturvapäällikölle. 

 Hyväksyy yllättävän tietoturvauhan tai poikkeamatilanteen yhteydessä sellaisen 
seurakuntatalouden tietoturvamääräyksen, joka on voimassa enintään kaksi 
kuukautta.  

 
1.4 Seurakuntatalouden tietoturvan yhdyshenkilö/pääkäyttäjä 

 
 Huolehtii saamiensa tietoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden, suositusten ja  

määräysten tiedottamisesta kaikille työntekijöille. 
 Osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen 

tietoturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. 
 Ottaa vastaan ilmoituksia seurakunnassaan havaituista tietoturvallisuuteen 

liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä IT-alueen tietoturvavastaavalle 
sekä oman seurakuntansa esimiehille. 



  
 

1.5 Esimies 
 

Esimies on velvollinen 
 

 Välittämään tietoa tietoturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä omille työntekijöilleen. 
 Järjestämään uusien työntekijöiden perehdytyksen tietoturvallisuuden 

määräyksistä ja on velvollinen huolehtimaan siitä, että 
työntekijät ovat oppineet kyseiset asiat 

 Huolehtimaan siitä, että työntekijät noudattavat annettuja ohjeita 
 Vastaamaan omien työntekijöidensä osalta siitä, että tietojärjestelmien 

käyttöoikeudet vastaavat työtehtävien tarpeita 
 Puuttumaan kaikkiin tietoturvaa koskettaviin havaitsemiinsa epäkohtiin 

 
 

1.6 Työntekijä 
 
Tässä yhteydessä työntekijällä tarkoitetaan virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää, 
luottamushenkilöä, vapaaehtoistyöntekijää tai ostopalveluna hankittua työntekijää. 
 
Työntekijä on velvollinen 
 

 Perehtymään häntä koskeviin tietoturvaohjeisiin ja noudattamaan 
niitä työssään 

 Ottamaan huomioon henkilötietolain mukainen huolellisuusvelvoite ja julkisuuslain 
mukainen hyvä tiedonhallintatapa 

 Raportoimaan esimiehelleen ja seurakunnan tietoturvan yhdyshenkilölle/pääkäyttäjälle 
havaitsemansa tietoturvallisuuteen liittyvät epäkohdat ja poikkeamat 
 

 


