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18.12.2020

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokous 9/2020 pe 18.12.2020 klo 9.00–12.00, Etäkokous, Skype
Lautakunta











Irja Peltonen, puheenjohtaja, paikalla klo 9.19 alkaen
Päivi Tommila, varapuheenjohtaja
Sanna-Leena Eskola, jäsen
Janne Mykrä, jäsen
Matti Parviainen, jäsen
Minna Romppanen, jäsen, paikalla klo 9.05 alkaen
Leena Storgårds, jäsen
Jaakko Ståhlberg, jäsen
Markus Virolainen, jäsen

Kutsutut asiantuntijat (varajäsenet)

Sihteerit








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










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

1 Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.
2 Kokouskutsu ja läsnäolijat
Todettiin, että kokouskutsu, asialista ja sen liitteet on lähetetty lautakunnan
jäsenille ja varajäsenille 10.12.2020.
Päätös: Todettiin lautakunnan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen päätösvaltaisuus.
3 Vuoden 2020 toimintakertomus
Esittelijä: Aku Hilve
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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Tiedonhallintalautakunnan toiminta- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnan 26.3.2020 kokouksessa. Sihteeristö on laatinut lautakunnan vuoden
2020 toimintakertomuksen (liite 1). Toimintakertomus on laadittu sekä lautakunnan työn kehittämistä, että avointa viestintää varten lautakunnan työskentelystä.
Keskustelu: Keskusteltiin toimintakertomuksen sisällöstä.
Päätös: Julkaistaan toimintakertomus lautakunnan verkkosivuilla.
4 Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaoston kokoonpanon muutokset
Esittelijä: Tuija Kuusisto
Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaoston kokoonpanossa on tapahtunut
seuraavat muutokset syksyn aikana:
• Juha Tallinen, puolustusvoimat, erosi 21.8.20
• Mikko Eskola, Supo (VNK 31.8. saakka)
• Eeva Lantto, VM, 8.9.20 alkaen
• Lauri Noronen, puolustusvoimat, 12.11.20–31.12.20
• Petri Siivonen, puolustusvoimat, 1.1.2021 alkaen
Päätös: Tiedonhallintalautakunta merkitsi tiedoksi, että Juha Tallinen on eronnut turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaostosta 21.8.2020 alkaen sekä
Mikko Eskola on ilmoittanut siirtyneensä 1.9.2020 alkaen SUPO:on, ja päättää
nimetä jaoston jäseniksi myös seuraavat henkilöt:
• Eeva Lantto, valtiovarainministeriö
• Lauri Noronen, puolustusvoimat, 31.12.20 saakka
• Petri Siivonen, puolustusvoimat, 1.1.2021 alkaen
5 Suositus turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä päivitys
Esittelijä: Tuija Kuusisto
Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaosto on päivittänyt syksyn aikana suosituksen turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä. Suositusluonnos on
ollut kommentoitavana Lausuntopalvelussa 16.11.–4.12.2020.
Jaosto on huomioinut saadut palautteet suositusluonnoksessa.
Keskustelu: Keskusteltiin tiedonhallintalautakunnan lausunto- ja kommentointimenettelyistä, suositusluonnokseen annetusta kommenteista ja sen perusteella luonnokseen tehdyistä muutoksista sekä suositusluonnoksen käytettävyydestä sen soveltajan näkökulmasta.
Päätös: Tiedonhallintalautakunta hyväksyi päivitetyn suosituksen turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä. Suositus saa uuden numeron julkaisusarjassa. Käydyn keskustelun perusteella tarkennetaan tiedonhallintalautakunnan lausunto- ja kommentointimenettelyjä, ja tuodaan ne tiedoksi seuraavaan
kokoukseen.
6 Tiedonhallintalautakunnan vuoden 2020 työskentelyn reflektointi
Esittelijä: Aku Hilve
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Keskusteltiin, miten lautakunnan työskentely ensimmäisenä toimintavuonna on
sujunut.
Päätös: Merkittiin tiedoksi yleinen tyytyväisyys toiminnan käynnistymiseen
sekä kiitokset jaostoille ja sihteeristölle tehdystä työstä. Todettiin kehittämistarpeita lautakunnan viestinnässä, erityisesti viestinnän kohdentamisessa erilaisille sidosryhmille, päätösten ja kommentointimahdollisuuksien laajemmin tunnetuksi tekemisessä sekä tiedonhallintalautakunnan tehtävien kirkastamisessa.
7 Sihteeristön ajankohtaiset tiedoksi-asiat
Esittelijä: Sihteeristö
Käydään läpi sihteeristön ajankohtaiset tiedoksi-asiat.
Tiedonhallintalautakunnan jäsenten muutokset viedään valtioneuvoston päätettäväksi tammikuussa 2021. Vuoden alusta pääsihteeriksi palaa neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen valtiovarainministeriöstä. Sihteeristön assistentiksi Sanna-Mari Kirjalaisen tilalle tulee Heli Henelius valtiovarainministeriöstä.
Päätös: Merkittiin muutokset tiedoksi.
8 Muut asiat
Palaute selvityspyyntöön vastanneille tiedonhallintayksiköille.
Tiedot viestinnän seurantakohteeseen liittyen:
Verkkosivujen ja sosiaalisen median kävijämäärien luvut heinäkuu-joulukuu
2020.
Verkkosivuilla on ollut tarkastelujaksolla n. 7750 käyntikertaa. Sosiaalisessa
mediassa näkyvyys on hieman laskenut alkuvuoteen nähden.
Lautakunnalle on perustettu Twitter-tili @THlautakunta.
Kokouspalkkiot maksetaan loppuvuoden osalta tammikuussa.
Päätös: Päätettiin kaikille selvityspyyntöön vastanneille lähetettävästä palauteviestistä, merkittiin tiedoksi tiedot viestinnän seurantakohteista ja kokouspalkkioista.
9 Seuraava kokous
Tiedonhallintalautakunnan seuraava kokous on to 11.2.2021 klo 12.00–15.00
etäkokouksena.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

