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8.4.2021

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokous 3/2021 to 8.4.2021 klo 12.00-15.00, etäkokous,
Skype
Lautakunta
• Irja Peltonen, puheenjohtaja
• Päivi Tommila, varapuheenjohtaja
• Sanna-Leena Eskola, jäsen
• Juha Koivisto, jäsen
• Janne Mykrä, jäsen
• Minna Romppanen, jäsen
• Leena Storgårds, jäsen (mukana klo 12.07 alkaen)
• Jaakko Ståhlberg, jäsen
• Markus Virolainen, jäsen
Kutsutut asiantuntijat:
• Tomi Kelo
• Outi Ahti-Miettinen
• Antti Lehto
• Jaana Immonen
• Ari Andersin (mukana klo 13 alkaen)
• Heikki Heikkilä (poissa)
• Päivi Pietarila (poissa)
Sihteerit:
• Tomi Voutilainen, pääsihteeri
• Riitta Autere, sihteeri
• Tuija Kuusisto, sihteeri (poissa)
• Eeva Lantto, sihteeri (poissa)
• Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
• Markus Rahkola, sihteeri
• Heidi Torro, sihteeri (poissa)
• Mika Tuikkanen, sihteeri
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01.
2 Kokouskutsu ja läsnäolijat
Todettiin, että kokouskutsu, asialista ja sen liitteet on lähetetty lautakunnan
jäsenille ja varajäsenille 31.3.2021.
Päätös: Todetaan lautakunnan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen päätösvaltaisuus.
3 Arviointikierroksen kuntaorganisaatiot
Tiedonhallintalautakunta

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001
(Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9
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Esittelijä: Markus Rahkola
Tiedonhallintalautakunta hyväksyi kokouksissaan 11.2.2021 vuoden 2021 arviointisuunnitelman ja 11.3.2021 arvioinnin kysymykset ja kohteiden arvioinnin
periaatteet. Lautakunnan sihteeristö on valmistellut periaatteet kohdeorganisaatioiden valintaan.
Keskustelu: Keskusteltiin arviointien kohdentamisesta merkittäviin muutoshankkeisiin ja kuntakokeiluihin sekä arviointitoiminnan painotusten ja kohteiden valintaperusteiden tarkistamisesta muutosvaikutusarviointien osalta jatkossa arvioinnista saatavan kokemuksen perusteella. Todettiin valinnassa
huomioidun organisaation koko, jotta arviointiin saadaan edustava otos erikokoisia organisaatioita.
Päätös: Tiedonhallintalautakunta hyväksyi vuoden 2021 arviointikierroksen
kuntaorganisaatiot. Arviointikokonaisuutta voidaan tarvittaessa täydentää lisäkohteilla.
4 Arviointikierroksen valtio-organisaatiot
Esittelijä: Markus Rahkola
Tiedonhallintalautakunta hyväksyi kokouksissaan 11.2.2021 vuoden 2021 arviointisuunnitelman ja 11.3.2021 arvioinnin kysymykset ja kohteiden arvioinnin
periaatteet.
Keskustelu: Keskusteltiin arviointien kohdentamisesta lautakunnan aiemmissa
kokouksissa todettujen periaatteiden ja tarpeiden mukaisesti.
Päätös: Tiedonhallintalautakunta hyväksyi vuoden 2021 arviointikierroksen
valtionsektorin kohdeorganisaatiot täydennettynä keskustelun mukaisesti.
5 JHS-suosituksien siirto osaksi tiedonhallintalautakunnan suosituksia
Esittelijä: Riitta Autere
Julkisen hallinnon suositusten (JHS) ylläpito päättyi vuoden 2019 lopussa Julkisen hallinnon tiedonhallinnan neuvottelukunnan (JUHTA) toimintana. Valtiovarainministeriö on siirtämässä suositusten sisältöjä aihealueiden tiedonhallintalain mukaisten yleisistä yhteentoimivuuden linjauksista vastaavien ministeriöiden hallintaan. Tiedonhallintalautakunnan tehtäväalaan kuuluvat suositukset
siirretään lautakunnalle jatkotoimia varten.
Keskustelu: Keskusteltiin tiedonhallintalautakunnan tehtäväalaan kuuluvista
Julkisen hallinnon suosituksista, niiden jatkokehittämisestä ja asian viestintätarpeista.
Päätös: Lautakunta siirtää sille siirrettävät suositusaineistot aihealuetta käsittelevän jaostonsa valmisteluun. Jaostot käsittelevät suositusmateriaalin ja tekevät esitykset jatkotoimista lautakunnalle.
6 Tiedonhallintamalli-tilaisuuden palaute
Esittelijä: Riitta Autere
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Julkisen hallinnon tiedon hyödyntämisen jaosto järjesti 24.3. tilaisuuden, jossa
kolme tiedonhallintayksikköä esitteli esimerkinomaisesti omia tiedonhallintamallejaan. Tilaisuus oli osa tiedonhallintamallien ylläpidon informaatio-ohjausta.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7 Tietoturvallisuus-jaoston ajankohtaiset kuulumiset
Esittelijä: Mika Tuikkanen
Käytiin läpi ajankohtaiskatsaus jaoston työstä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
8 Sihteeristön ajankohtaiset tiedoksi-asiat
Esittelijä: Sihteeristö
Käytiin läpi sihteeristön ajankohtaiset tiedoksi-asiat ja todettiin jaostojen seuraavat kokousajat: Suositusluonnos asiankäsittelyn metatiedoista on parhaillaan kommentoitavana lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Todettiin kokousympäristön vaihdos Skypestä Teamsiin seuraavasta tiedonhallintalautakunnan kokouksesta 6.5.2021 alkaen.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
9 Muut asiat
Viestintäkyselyn tulokset käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
10 Seuraava kokous
Tiedonhallintalautakunnan seuraava kokous on to 6.5.2021 klo 12.00–15.00
etäkokouksena.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.27.

