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Tietopolitiikkaa tehdään yhdessä - nyt

‒ Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa keskeistä:

‒ Hallitus syventää tietopolitiikan johtamista.

‒ Julkisen tiedon avoimuudesta tehdään koko tietopolitiikan 

kantava periaate. 

‒ Hallitus jatkaa määrätietoista julkisten tietovarantojen 

avaamista.
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Hallintolain hyvän hallinnon

perusteet erityisesti

palveluperiaate ja 

hallinnon tehokkuus

ja tuloksellisuus

PSI-direktiivi

asiakirjojen saatavilla 

olo (5 artikla)

Julkisuusperiaate

Tiedonhallintalain tarkoitus
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Tietoaineistojen 
ajantasaisuuden, 

virheettömyyden ja 
käyttökelpoisuuden sekä 

tietoturvallisuuden 
varmistaminen 

Hyvän hallinnon 
toteuttaminen tehokkaiden 
tiedonhallintamenettelyjen 

avulla

Tietovarantojen ja 
tietojärjestelmien 

yhteentoimivuuden 
edistäminen



Tiedonhallintalain tavoitteet

‒ uudistaa ja yhtenäistää julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaa 
yleissääntelyä sekä vähentää teknisluonteisen sääntelyn tarvetta 
erityislainsäädännössä:

‒ yhteen sääntelyä mm. julkisuuslaista (hyvä tiedonhallintatapa), tietohallintolaista ja 
asiointilaista,

‒ tiedonhallintaan liittyvien vaatimusten yhtenäistäminen ja 
selkeyttäminen koko julkisessa hallinnossa,

‒ julkiset palvelut ja toiminta on mahdollista toteuttaa entistä 
laadukkaammin, tuloksellisemmin ja tehokkaammin laadukkaan 
tiedonhallinnan tukemana, sekä

‒ edistää tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja tietoaineistojen vastuullista 
hyödyntämistä sekä julkisuusperiaatteen toteutumista.
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Tiedonhallintalaki (906/2019)

‒ Tasavallan presidentti vahvisti hallituksen esityksen 9.8.2019

‒ Laki voimaan 1.1.2020

‒ Täytäntöönpanon tukitoimet:

‒ https://vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano

‒ tapahtumat:

‒ Seuraavana: 23.-24.9.2019 avoin työpaja tiedonhallinnan kuvauksista (Helsinki)

‒ webinaarit:

‒ Seuraavana: Lausuntomenettely 27.9.

‒ Aiemmat webinaarit löytyvät tallenteina VM:n YouTube -tililtä
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Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tiedonhallintamallin

laadinta (5 §) Tietoturvallisuusvaatimusten 

toteuttaminen - muut kuin 

valtionhallinto 

(12 – 17 §)

Vastaanotettujen 

asiakirjojen muuttaminen 

digitaaliseen

muotoon (19.1 §)

Tietoaineistojen 

saataville saattaminen 

koneluettavassa 

muodossa(19.2 §)

Toisen viranomaisen 

tietoaineistojen 

hyödyntäminen

teknisen rajapinnan tai 

katseluyhteyden avulla 

(20 §)

Tietojen luovuttaminen 

teknisellä rajapinnalla 

olemassa olevista 

tietojärjestelmistä (22 §)

Lokitietojen kerääminen 

tietojärjestelmien 

käytöstä (17 §)

Asianhallinnan ja palvelujen 

tiedonhallinnan 

järjestäminen (26 ja 27 §)

Asiakirjajulkisuutta 

toteuttavan kuvauksen

päivittäminen (28 §)

Laki voimaan



Kunta

Liikelaitos

Esimerkkikuva: Kunta tiedonhallintayksikkönä
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Tehtävä

(prosessit)

Koulutus-

lautakunta

Tehtävät

(prosessit)

Asianhallinta

Tietojärjestelmät

Tietovarannot

Kela

Tilastokeskus

Palvelu

Hätäkeskuslaitos

Tehtävä

Kunta osakkaana yrityksessä

Kunnan omistama yritys

Palvelu

Palvelu

Kunta / kuntayhtymä

Tehtävä

(prosessit)
Tehtävä

Markkinat 

Palvelu PalveluPalveluPalveluPalvelu

Tehtävä Tehtävä

Tarkastus-

lautakunta

Tehtävä

(prosessit)

Tehtävä

(prosessit)

Tehtävä

(prosessit)Tehtävä

(prosessit)

Palvelu

• Järjestää tiedonhallinnan 

tiedonhallintalain mukaisesti

• Ylläpitää tiedonhallintamallia

• Arvioi suunniteltujen muutosten 

vaikutukset tiedonhallintaan

• Tunnistaa luotettavuutta 

edellyttävät tehtävät

• Seuraa toimintaympäristöä

• Varmistaa tietojärjestelmien ja 

tietoaineistojen tietoturvallisuuden

• Arvioi tietojen käsittelyyn 

kohdistuvat riskit 

• Ylläpitää asiarekisteriä

• Järjestää asianhallinta 

tiedonhallintalain mukaisesti

• Asiakirjajulkisuuden toteuttamisen 

edellyttämän kuvauksen ylläpito

Tiedonhallintayksikkö

Tiedonhallintayksikössä 

toimiva viranomainen

Asiakkaat



TIEDONHALLINTALAKI ARKKITEHTUURI

TOIMINTA

TIETOJÄRJESTELMÄT

TEKNOLOGIAT

Tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaaminen
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NYKYISET KUVAUKSET

TIEDONHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN 

TIEDONHALLINTAKOKONAISUUDEN 

MÄÄRITTÄMINEN 

TIEDONHALLINTAAN KOHDISTUVIEN 

MUUTOSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

TIETOVARANTOJEN YHTEENTOIMIVUUS

TIETOTURVALLISUUSVELVOITTEET

TIETOAINEISTOJEN KERÄÄMINEN, 

SÄILYTTÄMINEN JA LUOVUTTAMINEN

TIETOAINEISTOJEN YKSILÖINTI JA 

REKISTERÖINTI

TIETOSUOJA-ASETUS

JULKISUUSLAKI

TIETOHALLINTOLAKI

ARKISTOLAKI

VALMIUSLAKI

VAHTI-OHJEET

JHS-SUOSITUKSET

• Sääntelykohteena suunnittelun lopputulos (= kuvaus), ei menetelmä, jolla kuvaus laaditaan tai ylläpidetään (vrt. 

kokonaisarkkitehtuurin suunnittelua koskevat suositukset)

• Nykyisten tiedonhallintaa koskevan informaation yhdistäminen  informaatiokokonaisuus, jonka avulla 

vastuullinen johto pystyy toteuttamaan velvollisuutensa

TIEDONHALLINTAMALLI

PROSESSIT

TIETOVARANNOT JA TIEDOT

TIETOJEN ARKISTOINTI

TIETOJÄRJESTELMÄT

TIETOTURVALLISUUSTOIMENPITEET 

KUVAUS ASIAKIRJAJULKISUUDEN 

TOTEUTTAMISEKSI
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