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määrittelystä
25.4.2022



Ohjelma

Klo 13-13.10 tilaisuuden avaus ja tavoitteet
Klo 13.10-13.20 Yleistä säilytysaikojen määrittelystä – Heidi Torro
Klo 13.20-13.35 Ensimmäiset säilytysaikojen määrittelyn suositukset 
kommentoitavina – Heidi Torro ja Suvi Metsärinta-Lehmusvaara
Klo 13.35-13.45 Mitä vielä odotettavissa vuonna 2022? – Matti 
Toiviainen
Klo 13.45-14.00 Keskustelua
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Tilaisuuden tavoitteet

Ajankohtaisten asioiden läpikäynti
• Kommentointikierros
• Suositukset
• Käynnistyvät alatyöryhmät

Mahdollisuus keskustelulle
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Yleistä webinaarista

Kysymyksiä voi esittää kirjallisesti Teamsin chatissa tai suullisesti 
esitysten jälkeen
Esitysten aikana pidetään mikit kiinni
Esitysmateriaali julkaistaan tilaisuuden jälkeen 
tiedonhallintalautakunnan verkkosivuilla
Tilaisuutta ei tallenneta
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Yleistä säilytysaikojen 
määrittelystä

Heidi Torro, VM
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Tiedonhallintalautakunta
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TIEDONHALLINTA-
LAUTAKUNTA

Toimii VM:n 
yhteydessä

VM:n virkamiehistä koostuva 
SIHTEERISTÖ

- Valmistelee asiat
- Valmistelee kokoukset

- Jaostojen puheenjohtajat

Jaostot
- Lautakunta 

asettaa 
väliaikaisesti 

- Laatii suositukset

DVV:n
asiantuntijapalvelut

- Tukee sihteeristöä
- Jaostojen sihteerit



Jaostot 2022
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Tietoturvallisuus

Toimintalähtöinen 
asianhallinta

Tiedon 
hyödyntäminen

Säilytysajat



Asiakirjojen säilytysaikojen määrittelyn jaosto
Toimikausi: 26.8.2021-31.12.2022

Tehtävä: Säilytysaikojen määrittely
Varsinainen säilytysaikojen määrittely tehdään jaoston alatyöryhmissä
• Alatyöryhmät koostuvat jaoston jäsenten lisäksi kyseisen toimintaprosessin 

asiantuntijoista ja säilytysaika-asiantuntijoista

Alatyöryhmiä käynnissä tällä hetkellä neljä
Säilytysaikojen määrittelyn tehtäväkenttä on niin laaja, että kaikkia 
osa-alueita ei saada katettua nykyisen toimikauden aikana
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Millä ajatuksella säilytysaikojen määrittelyn suositustyötä 
tehdään?

Taustalla tarve avata tiedon elinkaarta
• Mikä merkitys on säilyttämisellä, tuhoamisella ja arkistoinnilla

Mahdollisuuksien mukaan kuvattu myös muuta lainsäädäntöä kuin 
tiedonhallintalain 21 §
Mistä saa apua, jos suositus ei vastaa mielessä oleviin kysymyksiin?
Tukea vaatimusmäärittelylle tietojärjestelmähankintoja varten
Oletus: Suositusten lukija on jo perillä aihealueesta
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Kommentointikierros
käynnissä 27.4. asti

Heidi Torro ja 
Suvi Metsärinta-Lehmusvaara
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Kommentointikierros 1/2, yleisesti

Suositusluonnos ja liitteet Lausuntopalvelussa 6.-27.4.2022 
Tiedonhallintalautakunnan asettama asiakirjojen säilytysaikojen 
määrittelyn jaosto kerää palautetta kahden eri toimintaprosessin 
(henkilöstöhallinto ja hankintatoimi) säilytysaikasuosituksista sekä 
yleisestä suositustekstistä tietoaineistojen säilytysajasta. 
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Kommentointikierros 2/2, kysymykset joilla palautetta 
haetaan

Tukevatko suositukset tiedonhallintayksikkönne säilytysaikojen määrittelyä?

Onko tietoaineisto- ja asiakirjatyyppejä liikaa tai liian vähän? Mitä poistaisit tai lisäisit 
henkilöstöhallinnon ja/tai hankintatoimen osalta?

Mikä olisi hyvä arvo (ja kentän nimi), jota voisi käyttää säilytysajan pituuden 
määrittämiseen?
• Esim. voimassaoloaika -3 ja voimassaoloajalle jälkikäteen merkittäväksi oma 

metatietokenttä järjestelmään

Mitä tiedonhallintayksikkönne omia esimerkkejä tai hyviä käytäntöjä voitaisiin lisätä 
suosituksiin? (Näitä voitte toimittaa myös suoraan kommenttipyynnön yhteyshenkilöille.)

Muita huomioita koskien suositusluonnoksia
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Kommentointikierroksen 
materiaalit
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Materiaalit
Suositusluonnos tietoaineistojen säilytysajasta ja toimenpiteistä 
säilytysajan päätyttyä

1 Suosituksen tarkoitus ja sisältö

2 Säilytysajan määrittäminen

2.1 Tietoaineiston koko elinkaari hallittava
2.2 Säilytysajan määrittäminen

2.3 Säilytysajan laskentaperusteet

2.4 Lisätiedot
3 Toimet säilytysajan päättymisen jälkeen

3.1 Arkistointi

3.2 Tuhoaminen

4 Käsitteet

Excel-liite (sisältää sekä henkilöstöhallinnon että hankintatoimen 
suositeltavat säilytysajat omilla välilehdillään)
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https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-tiedonhallintalk/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7b99D6C3E6-B87C-453A-A108-2A8D2150B391%7d&file=LUONNOS_sailytysajat_yleinen_suositus_202111.docx&action=default
https://tila.tiimeri.fi/sites/vn-tiedonhallintalk/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bF025660F-DE1C-4159-AB62-6AC0F4BE9B16%7d&file=S%C3%A4ilytysaikajaosto_Henkil%C3%B6st%C3%B6hallinto_Hankintatoimi_kommentoitavat.xlsx&action=default


Mitä muuta työn alla tällä 
hetkellä

Matti Toiviainen, DVV
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Käynnissä olevat alatyöryhmät

Henkilöstöhallinto (suositus kommentoitavana)
• Koordinoija: Tiina Åke

Hankintatoimi (suositus kommentoitavana)
• Koordinoija: Marja Piiroinen-Honkanen

Hallintoasiat
• Koordinoija: Heidi Torro

Taloushallinto
• Koordinoija: Sini Andersson
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Hallintoasiat (= yleishallinto)

Ryhmän työ pitkällä
Alustavan aikataulun mukaan suositus kommentoitavana 
Lausuntopalvelussa toukokuussa
Tuleva suositus lisätään liitteeksi suositukseen tietoaineistojen 
säilytysajasta ja toimenpiteistä säilytysajan päätyttyä
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Taloushallinto

Ryhmän työ pitkällä
Alustavan aikataulun mukaan suositus kommentoitavana 
Lausuntopalvelussa toukokuussa
Tuleva suositus lisätään liitteeksi suositukseen tietoaineistojen 
säilytysajasta ja toimenpiteistä säilytysajan päätyttyä
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Käynnistymässä kevään 
2022 aikana
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Kevät 2022

Opetustoimi
Viestintä

Ryhmiin saa ilmoittautua mukaan!

Ryhmien työ käynnistyy keväällä ja jatkuu syksyllä, kunnes 
suositukset ovat valmiit
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Alatyöryhmien hyödyistä ja ajankäytöstä

Alatyöryhmät saavat itse päättää oman työskentelynsä tarkemmat 
ajankohdat, annettujen raamien sisällä
Alatyöryhmään osallistuminen vie työaikaa yhdeltä henkilöltä arviolta 
20 tuntia 
Hyödyt osallistujalle ja miksei organisaatiollekin
• Oman asiantuntijuuden kehittyminen
• Osallistuminen suosituksen sisällön tuottamiseen 
• Vaikuttaminen suositusten lopulliseen muotoon ja toimivuuteen käyttäjille
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Käynnistymässä syksyn 
2022 aikana
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Uudet ryhmät syksy 2022

Tiedonhallinta (sisältää tietosuoja ja tietoturva) 
Ympäristöterveydenhuolto 
Ympäristönsuojelu

Näihinkin saa jo ilmoittautua mukaan!
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Kiitos!

Tilaisuuden materiaalit 
julkaistaan osoitteessa 
tiedonhallintalautakunta.fi 
tiedonhallintalautakunta@gov.fi

heidi.torro@gov.fi
suvi.metsarinta-lehmusvaara@gov.fi

mailto:tiedonhallintalautakunta@gov.fi
mailto:heidi.torro@gov.fi
mailto:suvi.metsarinta-lehmusvaara@gov.fi
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