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6.5.2021

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokous 4/2021 to 6.5.2021 klo 12.00-15.00, etäkokous,
Teams
Lautakunta
• Irja Peltonen, puheenjohtaja
• Päivi Tommila, varapuheenjohtaja (paikalla klo 12.11 lähtien)
• Sanna-Leena Eskola, jäsen
• Juha Koivisto, jäsen
• Janne Mykrä, jäsen
• Minna Romppanen, jäsen
• Leena Storgårds, jäsen
• Jaakko Ståhlberg, jäsen
• Markus Virolainen, jäsen
Kutsutut asiantuntijat:
• Tomi Kelo
• Outi Ahti-Miettinen
• Antti Lehto
• Jaana Immonen (poissa)
• Ari Andersin
• Heikki Heikkilä (poissa)
• Päivi Pietarila (poissa)
• Armi Helenius, DVV
Sihteerit:
• Tomi Voutilainen, pääsihteeri
• Riitta Autere, sihteeri (paikalla klo 13.15 lähtien)
• Tuija Kuusisto, sihteeri (poissa)
• Eelis Laine, sihteeri
• Eeva Lantto, sihteeri
• Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
• Markus Rahkola, sihteeri
• Heidi Torro, sihteeri
• Mika Tuikkanen, sihteeri
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.
2 Kokouskutsu ja läsnäolijat
Todettiin, että kokouskutsu, asialista ja sen liitteet on lähetetty lautakunnan
jäsenille ja varajäsenille 29.4.2021.
Päätös: Todetaan lautakunnan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen päätösvaltaisuus.
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3 Toimintasuunnitelman muutos
Esittelijä: Tomi Voutilainen
Tiedonhallintalautakunta on kokouksessaan 20.11.2020 hyväksynyt vuoden
2021 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristö oli esitetty tietoturvallisuussuositusten valmistelujaoston
tehtäväksi. Tarkemmassa työsuunnittelussa työmäärä ja tehtäväkokonaisuus
ovat muodostuneet suuriksi siten, että sihteeristössä on arvioitu, että kriteeristön työstäminen edellyttää oman jaoston perustamista. Tästä syystä toimintasuunnitelmaa ehdotetaan päivitettäväksi.
Päätös: Lautakunta hyväksyi toimintasuunnitelman muutoksen vuodelle 2021.
4 Digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristön jaoston asettaminen
Esittelijä: Eelis Laine
Tiedonhallintalain 10.5 §:n mukaan tiedonhallintalautakunta voi asettaa väliaikaisia jaostoja tiedonhallinnan menettelyjen kehittämiseksi. Jaostoihin voi kuulua tiedonhallintayksikköjen asiantuntijoita. Lautakunnan sihteerit toimivat jaostojen puheenjohtajina. Lautakunnan varsinaiset jäsenet voivat osallistua jaostojen toimintaan oman ilmoituksensa perusteella ilman jaostoon nimeämistä.
Jaoston keskeisenä tehtävä on lautakunnan toimintasuunnitelman mukaisesti
laatia digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristö. Jaoston puheenjohtaja toimii Eelis Laine toimintasuunnitelman mukaisesti.
Keskustelu: Keskustelussa nousi esiin erilaisten digitaalisen turvallisuuden kriteeristöjen keskinäinen suhde, julkaistavan kriteeristön julkaisuformaatti, riskien arvioinnin näkökulma. Todettiin, että Julkrin kohderyhmänä ovat kaikki
julkisen hallinnon toimijat. Tarkoituksena on, että kriteeristö olisi testattavissa
keväällä 2022 ja tämän jälkeen julkaisuvalmis jaoston toimikauden mukaisesti.
Päätös: Lautakunta asetti digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristöjaoston
toimikaudelle 6.5.2021-30.4.2022 ja nimesi jaoston jäseniksi:
- Markus Rahkola (VM), vpj
- Jan Elho (LVM)
- Kimmo Janhunen (OM)
- Ville Jääskeläinen (SUPO)
- Tomi Kelo (Traficom)
- Pasi Koljonen (PV)
- Mika Kuronen (Tulli)
- Eeva Lantto (VM)
- Kari Nykänen (Oulu)
- Pertti Pyysing (PV)
- Mika Raappana (Valtori)
- Seppo Ruotsalainen (Kuopio)
- Pia Satopää (PV)
- Mika Tuikkanen (VM)
- Juha Antila (Ruokavirasto)
sekä jaoston sihteeriksi Hanna Heikkinen (DVV).
5 Suositus asianhallinnan metatiedoista
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Esittelijä: Suvi Metsärinta-Lehmusvaara
Toimintalähtöisen asianhallinnan jaosto on valmistellut suosituksen asiankäsittelyn metatiedoista. Suosituksen tarkoituksena on tukea tiedonhallintayksikköjä asianhallinnan toteuttamisessa tiedonhallintalain edellyttämällä tavalla.
Suositus konkretisoi tiedonhallintalain 26 §:ssä säädettyjen metatietojen rekisteröintitapaa ja sisältöä. Lisäksi suosituksessa on huomioitu muut asiankäsittelyssä merkitykselliset metatiedot.
Keskustelu: Keskustelussa nousi esiin suosituksen tärkeys tiedonhallintayksiköille ja heidän sidosryhmilleen.
Päätös: Tiedonhallintalautakunta hyväksyi suosituksen asiankäsittelyn metatiedoista.
6 Sihteeristön ajankohtaiset tiedoksi-asiat
Esittelijä: Sihteeristö
Käytiin läpi sihteeristön ajankohtaiset tiedoksi-asiat.
Tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävän liittyvien selvityspyyntöjen vastausten osalta kerrottiin tilanne.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
7 Muut asiat
Esiteltiin lyhyesti helmikuussa tehdyn viestintäkyselyn tulokset. Viestintäkanavista hyödyllisimmiksi todettiin lautakunnan verkkosivut, erityisesti tiedon kokoajana, sekä työpajat ja tilaisuudet. Osa kyselyyn vastanneista ei ollut saanut
tai löytänyt mitään tietoa lautakunnasta. Yleisesti toivottiin lisää oikea-aikaista
viestintää monella kanavalla, myös valmisteluvaiheen asioista.
Maanantaina 3.5. julkaistu lautakunnan suositus teknisistä rajapinnoista ja katseluyhteyksistä on aiheuttanut jonkin verran tulkintakysymyksiä ainakin tietojen vaihdon säännöllisyyteen ja vakiosisältöisyyteen liittyen. Sihteeristö kokoaa keskeisistä osista kysymykset lautakunnan sivuille UKK-osioon.
Kesäkuun kokouksen ajankohta.
8 Seuraava kokous
Tiedonhallintalautakunnan seuraava kokous on pe 11.6. klo 10-12 etäkokouksena.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.47.

