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Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 

strateginen ohjelma 29.5.2015 
Digitalisoidaan julkiset palvelut 

Valmistellaan esitys tiedonhallintalaiksi 

 (VM/JulkICT vastaa valmistelusta). Uudella lailla 

säädetään eri laeissa olevat yleissäännökset 

yhtenäistävästi tiedon hallinnasta, julkisuudesta ja käytöstä 

sekä arkistoinnista. Uuden tiedonhallintalain säännöksillä 

vahvistetaan yhtenäinen tiedon hallinnan, tietovarantojen 

hyödyntämisen ja kansalaisen oikeuksien toimintamalli ja 

mahdollistetaan julkisten palvelujen digitalisointi. 

Puretaan sääntelyä ja byrokratiaa 

Sisäisen turvallisuuden osana luodaan yhteinen tilannekuva 

tietoverkkojen ja tietoliikenteen turvallisuudesta sekä 

varmistetaan luotettava ja turvallinen tietojenvaihto eri 

toimijoiden välillä.  

 

2 



Hyvä tiedonhallinta ja hallinnon muutos 

‒ Tietoaineistot laaditaan, käsitellään, talletetaan ja säilytetään 

yhä laajemmin sähköisessä muodossa 

‒ Sähköiset julkiset palvelut lisääntyvät 

‒ Kansallinen tietovaranto koostuu paperisista ja sähköisistä  

asiakirjoista 

‒ Tieto käsitteenä on muuttunut monimuotoiseksi 

‒ Tietoteknisiä ratkaisuja kehitetään irrallaan viranomaisten 

toiminnasta ja julkisista palveluista 

‒ Yhteisen tahtotilan puute on johtanut hallinnonalakohtaiseen, 

hajanaiseen etenemiseen 
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Lainsäädäntöön kohdistuvat muutospaineet 

‒ Lainsäädäntö on kehittynyt epäjohdonmukaiseksi 

‒ Toimivaltasuhteet ovat osittain päällekkäisiä ja epäselviä 

‒ Lainsäädännön keinot  eivät ole riittäviä ja vastaavat vain osittain 

tiedon hallinnan tarpeisiin  

‒ Sähköinen arkistointi ei etene riittävän nopeasti  

‒ Sääntelyn ulkopuolella mm. tietojen avoimuus ja käytettävyys  
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Arkistolain jatkotyöryhmän esitys yhdeksi 

yleislaiksi (OM, VM, OKM) 

‒ Yleislaissa huomioidaan informaation koko elinkaari 

‒ Viranomaisten ja palveluja tuottavien alihankkijoiden 

tietoaineistoja käsitellään yhtenäisesti – laillisesti, 

luotettavasti ja huolellisesti 

‒ Tietovarantoja hyödynnetään monipuolisesti, tehokkaasti ja 

koneluettavassa muodossa 

‒ Sähköisesti kerätty tieto arkistoidaan sähköisesti   

‒ Tietoturva paranee  

‒ Viranomaiset velvoitetaan huomioimaan asiakkaan 

näkökulmasta koko palveluprosessi 
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Erityisesti tietoturvasta 

‒ Tietoturvallisuusriskit kartoitettava, seurattava ja arvioitava 

‒ Huolehdittava tarpeellisesta asiantuntemuksesta, ohjeista ja 

koulutuksesta 

‒ Varmistettava tietoaineistojen ja tietojen salassapito 

‒ Estettävä tietojen luvaton muuttaminen ja muu oikeudeton 

käsittely 

‒ Suojattava tietoverkot ja tietojärjestelmät 

‒ Varmistettava tietoaineistojen käsittely- ja säilytystilojen 

suojaus 

‒ Varmistettava tietoaineistoja käsittelevien henkilöiden 

luotettavuus 

‒ Turvattava tietojen saanti ja käytettävyys 

‒ Huolehdittava tietoaineistojen suojaustaso- ja 

turvallisuusluokituksista 
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Hallinnon yleislait; perustuslaki, henkilötietolaki, julkisuuslaki, arkistolaki ja 

tietohallintolaki (n. 10 lakia) 

JHS-suositukset (n. 50) ja VAHTI-ohjeet (n. 50) 

Valtion hallinto (ministeriöt, hallinnonalat ja virastot) 

esim. VM: Tori-laki, Tuve-laki, tulossa Kapa-laki; tietojärjestelmiä, KA 

STM: laaja lainsäädäntö 

Rekisterit (n. 100 lakia)  

Kunnat 

Yritykset (julkisen hallinnon toimeksiannot yms.)  

Virkamiesten on noudatettava lakeja ja suosituksia sekä hyödynnettävä 

käytettävissä olevia tietoja 



Jatkovalmistelussa selvitettävä mm.  

- Mitä ohjataan yleislailla, mitä erityislaeilla 

- Tietohallintolain kumoamisen vaikutukset 

- Tiedon siirtoon tai käyttöön liittyvät esteet ja 

ongelmat 

- Virastorajojen ylittäminen 

- Erityislainsäädännön perkaaminen/purkaminen 

‒ Tietoturvan kehittämistarpeet ja –mahdollisuudet 
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Jatkovalmistelu poikkihallinnollisena yhteistyönä alkaa 2016! 



Tietohallintolain tavoitteet osana 

kokonaisuutta 

‒ Tukee hallitusohjelman tavoitteita julkisten palvelujen 

digitalisoinnin ja sääntelyn purkamisen osalta 

‒ Luo pohjaa hallinnon laaja-alaiselle, asiakaslähtöiselle 

ajattelutavan, toimintamallien ja näiden vuorovaikutuksen 

samanaikaiselle muutokselle 

‒ Kokonaisvaltaisella semanttisella yhteentoimivuudella 

varmistetaan, että kaikissa palveluissa voidaan käyttää 

perusrekisterien ja –varantojen tietoja 

‒ Hallinnon prosessit automatisoidaan yli virastorajojen 

‒ Siirrytään laajasti sähköiseen itsepalveluun 
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