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Koosteeseen on tiivistetty teemoittain tilaisuuteen osallistuneiden Teams-keskustelualueella ja 

suullisesti esittämiä kommentteja ja kysymyksiä. 

 

ASIAKIRJAJULKISUUSKUVAUS 

Tietojärjestelmien nimikkeet 

Tiedonhallintalain mukaan asiakirjajulkisuuskuvauksen on sisällettävä tiedot tietojärjestelmistä, 
jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja. Osallistujat 
pohtivat, millaisen tietoturvariskin tietojärjestelmien nimikkeiden julkaiseminen 
asiakirjajulkisuuskuvauksessa voisi muodostaa, esimerkiksi nykyisessä kyberturvallisuustilanteessa.  

Pidettiin tarpeellisena arvioida kussakin tiedonhallintayksikössä, millaista tietoa organisaation 
toiminnan tai asiakkaiden tietotarpeiden näkökulmasta on kannattavaa julkaista ja mitä voidaan 
julkaista. Olisiko ohjelmistotuotteen tuotenimen sijaan kansalaisten näkökulmasta 
informatiivisempaa julkaista tietojärjestelmän käyttötarkoitusta kuvaava nimike esimerkiksi 
potilastietojärjestelmä tai muu vastaava. Jos käytössä on useita potilastietojärjestelmiä, tarvitaan 
lisäksi muita tarkentavia nimikkeitä. 

Hyvä tapa on keskustella oman organisaation tietoturvaryhmän kanssa mahdollisista ratkaisuista, 
jos tietojärjestelmän tuotenimen julkaiseminen mietityttää.  

Työkalut, joilla asiakirjajulkisuuskuvaus tuotetaan 

Asiakirjajulkisuuskuvauksen teknisessä tuottamisessa voi hyödyntää esimerkiksi 
tiedonhallintamallia pohjana  

Keskustelussa nousi esiin, että jos käytössä oleva väline itse ei tarjoa tällaista automatiikkaa, 
monessa organisaatiossa saattaa olla tekniset valmiudet laatia itse käsittelysääntö, jolla voi 
tuottaa tiedonhallintamallin pohjalta asiakirjajulkisuuskuvauksen. Olennaista tällöin on, että 
tiedonhallintamallin sisältö on rakenteisessa muodossa ja hyödynnettävissä koneluettavassa 
muodossa. 

Useissa viranomaisissa on käytössä asiakirjajulkisuuskuvauksen muodostamiseen sovelluksia, 
joissa hyödynnetään automatiikkaa eri tavoin. Esimerkiksi tuottamalla samasta pohjatiedosta 
automatiikan avulla sekä tiedonhallintamalli, asiakirjajulkisuuskuvaus että tietosuojaselosteet, 
joiden julkaistut tiedot päivittyvät säännöllisesti kerran viikossa. Tai jos käytössä on 
kokonaisarkkitehtuuriohjelma, niin siitä voidaan tuoda tiedot esimerkiksi tietovarantojen 
kuvaukseen. Tiedonhallintamallin laadintaan ja ylläpitoon käytettävä työkalu voi myös generoida 
tiedonhallintamallin tiedoista erilaisia raportteja, jolloin aikaa ei kulu saman tiedon ylläpitoon ja 
tarkistamiseen eri yhteyksissä.  

https://vm.fi/tapahtumat/2022-11-15/asiakirjajulkisuuskuvaus-ja-muutosvaikutusten-arviointi-webinaari


Julkaiseminen 

Asiakirjajulkisuuskuvausten tulisi olla mahdollisimman helposti asiakkaiden saatavilla ja 
löydettävissä. Luonteva paikka niiden julkaisemiseen viranomaisen verkkosivuilla on esimerkiksi 
tietosuojaselosteiden yhteydessä. On kuitenkin havaintoja, että asiakirjajulkisuuskuvaukset ovat 
uponneet varsin syvälle viranomaisen verkkosivujen rakenteessa. Tällöin on vaarana, ettei kuvaus 
toteuta sille asetettua tarkoitusta helpottaa tietopyyntöjen tekemistä, eikä kuvauksista saada 
haluttua hyötyä. 

Hyviä esimerkkejä 

Jo tehtyjä ja julkaistuja asiakirjajulkisuukuvauksia kannattaa hyödyntää. Hyviä esimerkkejä 
laadukkaista asiakirjajulkisuuskuvauksista löytyy myös maaliskuussa 2022 järjestetyn 
Tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus - Hyvät käytännöt -webinaarin materiaaleista: 
https://vm.fi/tapahtumat/2022-03-30/tiedonhallintamalli-ja-asiakirjajulkisuuskuvaus-hyvat-
kaytannot-webinaari 
 

MUUTOSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 

Muutosvaikutusarvioinnin ajankohta 

Keskustelussa nousi esiin, mikä on toiminnan kannalta paras ajankohta muutosvaikutusten 
arvioinnille: viranomaisen kehittämisen vuosikellon mukaisesti vai jatkuvasti? Vuosikellon 
mukaisessa rytmissä on riskinä, että arviointi luo muutosten suunnitteluun viivettä ja jonoja. 
Muutostarpeita tulee ilmi jatkuvasti ja niitä olisi hyvä pystyä ottamaan käsittelyyn mahdollisimman 
ketterästi. 

Työkalut, joilla muutosvaikutusarviointi tuotetaan 

Keskustelussa tuli esille esimerkki muutosvaikutusten arviointiin kehitetystä kaupungin yhteisestä 
työkalusta, jonka kehittämispohjana on ollut läpinäkyvyys ja yhdessä oppimisen mahdollisuus. Sen 
tavoitteena on korittaa erilaisia (lakisääteisiä) laadunvarmistukseen ja riskienhallintaan liittyviä 
arviointeja yhteen niin, että kehittämis- ja muutosprojekteja käynnistettäessä erilaiset valmistelua 
ja suunnittelua tukevat arviointikehykset ja -menetelmät olisivat helpommin kaikkien kollegoiden 
löydettävissä ja hyödynnettävissä, ja edelleen johdon seurattavissa.  

Vastuut 

Muutosvaikutusten arviointi nähdään luontevana osana toiminnan kehittämistä. Arvioinnin 
jalkauttamisen haasteena nostettiin esiin, että kukaan tiedonhallintayksikössä ei oikein koe asiaa 
omakseen. Muutosvaikutusten arviointi on kaikkien asia eikä siis oikein kenenkään, vaikka se toki 
lopulta saa vastuuhenkilön. Osittain tämän vuoksi myös resursointi on joskus turhan niukkaa. 
Tiedonhallintayksiköissä kannattaa kiinnittää huomiota muutosvaikutusten arvioinnin 
moniammatilliseen valmisteluun, ettei arvioinneissa keskitytä muutosten tarkasteluun vain 
tietohallinnon näkökulmasta. Lisäksi pitää muistaa arviointien tekeminen ennen muutoksia, että 

https://vm.fi/tapahtumat/2022-03-30/tiedonhallintamalli-ja-asiakirjajulkisuuskuvaus-hyvat-kaytannot-webinaari
https://vm.fi/tapahtumat/2022-03-30/tiedonhallintamalli-ja-asiakirjajulkisuuskuvaus-hyvat-kaytannot-webinaari


arvioinnista saadaan tarvittava tieto muutoksen toteuttamisessa tarvittavien toimenpiteiden 
valintaa varten ja hyödyt toiminnanmuutokseen.  

Kehittämisaloite 

Kunnilta tuli toive saada käyttöön oma arviointivelvoitteiden keskinäisten yhteyksien kaavio. Aloite 
huomioidaan muutosvaikutusten arviointia koskevan suosituksen päivityksessä 
 

YHTEYSTIEDOT 

Kysymyksiä voi lähettää: tiedonhallintalautakunta@gov.fi  

Esitykset ja kooste kysymyksistä ja vastauksista: https://vm.fi/tapahtumat/2022-11-
15/asiakirjajulkisuuskuvaus-ja-muutosvaikutusten-arviointi-webinaari  

Tiedonhallintalautakunnan nettisivut: https://vm.fi/tiedonhallintalautakunta 
Asiakirjajulkisuuskuvaus ja muutosvaikutusten arviointi -webinaari - Valtiovarainministeriö 
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