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Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokous 8/2020 pe 20.11.2020 klo 9.00-12.00, Etäkokous, Skype
Lautakunta











Irja Peltonen, puheenjohtaja
Päivi Tommila, varapuheenjohtaja
Sanna-Leena Eskola, jäsen
Janne Mykrä, jäsen
Matti Parviainen, jäsen (ei paikalla)
Minna Romppanen, jäsen
Leena Storgårds, jäsen
Jaakko Ståhlberg, jäsen
Markus Virolainen, jäsen

Kutsutut asiantuntijat (varajäsenet)

Sihteerit








Tomi Kelo
Outi Ahti-Miettinen (ei paikalla)
Antti Lehto (ei paikalla)
Jaana Immonen
Ari Andersin
Heikki Heikkilä (ei paikalla)










Aku Hilve, pääsihteeri
Riitta Autere, sihteeri (ei paikalla)
Tuija Kuusisto, sihteeri
Eeva Lantto, sihteeri
Suvi Metsärinta-Lehmusvaara, sihteeri
Markus Rahkola, sihteeri
Heidi Torro, sihteeri (ei paikalla)
Mika Tuikkanen, sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.
2 Kokouskutsu ja läsnäolijat
Todettiin, että kokouskutsu, asialista ja sen liitteet on lähetetty lautakunnan
jäsenille ja varajäsenille 12.11.2020.
Päätös: Todettiin lautakunnan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen päätösvaltaisuus.
3 Vuoden 2020 toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta
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: Aku Hilve
Tiedonhallintalautakunnan toiminta- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan 26.3.2020 kokouksessa. Sihteeristö on laatinut lautakunnan vuoden
2020 toiminnasta dokumentin. Toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta
on laadittu sekä lautakunnan työn kehittämistä, että avointa viestintää varten
lautakunnan työskentelystä.
Päätös: Kirjattiin vuoden 2020 toimintakertomus tiedoksi. Asian käsittelyä jatketaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.
4 Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen
Esittelijä: Aku Hilve
Tiedonhallintalautakunnasta annetun asetuksen 3.1 §:n (1338/2019) mukaan
lautakunnan toiminta perustuu sen hyväksymään vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan sekä tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuun arviointisuunnitelmaan.
Tiedonhallintalautakunta on käsitellyt kokouksissaan 31.8., 11.9. ja 8.10.2020
lautakunnan vuoden 2021 toiminnan suunnittelua.
Päätös: Hyväksyttiin tiedonhallintalautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle
2021 lautakunnan esittämillä muutoksilla. Julkaistaan kokouspöytäkirjan julkaisun yhteydessä.
5 Vuoden 2021 arviointisuunnitelman hyväksyminen
Esittelijä: Markus Rahkola
Tiedonhallintalain 11 §:n 1 momentissa säädetään, että tiedonhallintalautakunnan arviointitehtävän toteuttaminen perustuu tiedonhallintalautakunnan hyväksymään arviointisuunnitelmaan. Arviointikohteet säädetään tiedonhallintalain
10 §:n 1 momentin 1 kohdassa. Arviointiin otetaan mukaan valtion virastojen ja
laitosten, kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintayksikköjä sihteeristössä käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Arviointiin voidaan ottaa rajattu
määrä organisaatioita mukaan niiden oman ilmoituksen perusteella siten, että
tiedonhallintayksikön johto pyytää erikseen arvioinnin tekemistä. Arviointia varten laaditaan tiedonhallintayksiköille selvityspyyntö. Arviointi käynnistetään
toukokuussa 2021 ja tulokset käsitellään lautakunnassa syksyllä 2021.
Tiedonhallintalautakunta julkaisee arviointitoiminnan arviointikertomuksen vuoden 2021 aikana.
Käsittelyssä olevan arviointisuunnitelman mukaan vuoden 2021 arviointikohteet ovat:
• Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutusten arviointi
• Tietoaineistojen kerääminen viranomaisen tehtäviä varten
• Tiedonhallinnan vastuiden määrittäminen (supistettu kysely vuoden
2020 kyselyn perusteella)
• Tiedonhallintaan ja tietoturvallisuuteen liittyvän koulutuksen järjestäminen
(supistettu kysely vuoden 2020 kyselyn perusteella)
• Tiedonhallinnan valvontatehtävien järjestäminen (supistettu kysely
vuoden 2020 kyselyn perusteella)
• Ministeriöitä koskeva kysely tietojärjestelmien teknisten rajapintojen
määrittelyn ja ylläpidon määrittely tiedonhallintalain 22§:n 3 momentin
mukaisesti.
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Tiedonhallintalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 8.10.2020 lautakunnan
vuoden 2021 arvioinnin suunnittelua.
Päätös: Merkittiin tiedoksi vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan saadut kommentit. Käsittelyä jatketaan tulevissa kokouksissa.
6 Kokoussuunnitelma vuodelle 2021
Esittelijä: Aku Hilve
Tiedonhallintalautakunta kokoontuu vuonna 2021 seuraavasti:
11.2.2021 klo 12.00-15.00
11.3.2021 klo 12.00-15.00
8.4.2021 klo 12.00-15.00
6.5.2021 klo 12.00-15.00
9.9.2021 klo 12.00-15.00
14.10.2021 klo 12.00-15.00
11.11.2021 klo 12.00-15.00
9.12.2021 klo 12.00-15.00
Sihteeristö on valmistellut alustavien toiminta- ja arviointisuunnitelmien mukaisen kokoussuunnitelman.
Päätös: Hyväksyttiin tiedonhallintalautakunnan päivittyvä kokoussuunnitelma
vuodelle 2021.
7 Tiedonhallintalautakunnan postiin saapuneet kysymykset
Esittelijä: Suvi Metsärinta-Lehmusvaara
Käydään läpi lautakunnan sihteeristölle tulleet keskeiset kysymykset tiedonhallintalain soveltamisesta ja ehdotukset sidosryhmiltä.
Päätös: Sihteeristölle tulleet kysymykset merkittiin tiedoksi.

8 Muut asiat
Päätös: Todettiin seuraavaan kokoukseen tulevat asiat ja merkittiin tiedoksi.
9 Seuraava kokous
Tiedonhallintalautakunnan seuraava kokous on pe 18.12. klo 9.00-12.00.
Kokous päättyi klo 11.17.

