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Tiedonhallintalautakunnan viestintäsuunnitelma 2021
1 Viestittävä aihe
Viestinnän tehtävänä on tukea tiedonhallintalautakunnan toimintaa ja antaa
vastaus kysymyksiin:
•
•
•
•

Miten lautakunta edistää tiedonhallintalain toteutumista?
Miten lautakunta tekee arviointitehtävää?
Mitä vaikutusta lautakunnan toiminnalla on?
Miten tiedonhallintalain velvoitteita voi noudattaa?

•

Viestinnän ensisijainen tavoite on viestiä avoimesti, kannustavasti ja ennakoivasti ajankohtaisista aiheista ja saada sidosryhmät mukaan asioiden
valmisteluun.
Tiedonhallintalautakunnan toiminnassa keskeistä on jaostojen laatimat
suositukset ja niiden hyödyntäminen. Niistä viestitään, kun kyseisiä suosituksia laaditaan, halutaan osallistaa sidosryhmiä ja kun ne ovat valmiit.

2 Viestinnän tavoitteet

•

3 Pääviestit
Tiedonhallintalautakunta edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen toteuttamista ja tiedonhallintalain
vaatimusten toteuttamista.
Tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva
viranomainen, jonka jäsenet edustavat laajasti eri julkishallinnon toimijoita.
Lautakunnan työ on avointa ja siihen voivat osallistua myös muut kuin lautakunnan jäsenet.
Tiedonhallintalautakunta ei ole tiedonhallinnan yleisviranomainen.
4 Sidosryhmät
Ensisijainen sidosryhmä ovat tahot, joita tiedonhallintalaki koskee:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tiedonhallintalautakunta

Viranomaiset ja niihin rinnastuvat valtion hallintoviranomaiset
Tuomioistuimet ja valitusasioiden lautakunnat (eräiltä osin)
Valtion liikelaitokset
Kunnalliset viranomaiset (pääosin)
Eduskunnan virastot (pääosin)
Tasavallan presidentin kanslia (pääosin)
Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset (pääosin)
Yliopistot (pääosin)
Ammattikorkeakoulut (pääosin)
Julkista hallintotehtävää hoitavat (eräiltä osin)
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Muita sidosryhmiä ovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tiedonhallintalain täytäntöönpano -hankkeeseen osallistuneet henkilöt
Tiedonhallintayksiköiden tiedonhallintaryhmät
Tiedonhallintayksiköiden ylin johto ja talousvastaavat
Vahti-asiantuntijaryhmät
Jaostojen toimintaan liittyvät verkostot
Intressiasioiden omaajat
Hallinnonalojen pysyvät yhteistyöryhmät
Avoin data, mydata ja näihin liittyvät asiat ja kohderyhmät

Viestinnän kohderyhmänä on media etenkin niissä tapauksissa, jos tiedonhallintalautakunta antaa suosituksia, joilla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä, vaikka kyseinen suositus ei suoraan vaikuttaisi tavallisen kansalaisen
elämään.
5 Resursointi
Tiedonhallintalautakunnan viestinnästä vastaavat yhdessä sihteeristön Heidi
Torro, Tomi Voutilainen ja Olli-Juhani Piri, VM:n viestintäyksikkö.
Tilaisuuksien järjestelyissä hyödynnetään Digi- ja väestötietoviraston (DVV)
asiantuntijapalveluita.
Viestinnän vaikuttavuus on suurinta, kun kaikki tiedonhallintalautakunnan jäsenet ja varajäsenet osallistuvat aktiivisesti viestintään.
6 Viestinnän kustannukset
Tiedonhallintalautakunnan viestinnälle ei ole erillistä budjettia, viestintä toteutetaan virkatyönä.
7 Viestinnän seurantakohteet
1.
2.

•
•
•
•
•

Tiedonhallintayksiköiden hyvien tapausesimerkkien ja esimerkillisen toiminnan viestiminen vähintään kaksi kertaa vuodessa,
keväällä ja syksyllä
Seurantakysely suositusten ja muun informaatio-ohjauksen vaikuttavuudesta tiedonhallintayksiköiden toimintaan, toteutetaan
syksyn 2021 aikana.
Kysely lähetetään tiedonhallintayksiköille:
Oletteko kuulleet tiedonhallintalautakunnasta?
Onko tiedonhallintayksikkönne / organisaationne saanut tietoa
tiedonhallintalautakunnan toiminnasta?
Mitkä tiedonhallintalautakunnan julkaisemista suosituksista ovat
olleet hyödyllisimpiä?
Mitä muuta informaatio-ohjausta tai ohjeistusta olette saaneet
tiedonhallintalautakunnalta suositusten lisäksi?
Kehitysehdotuksia lautakunnan viestintään

8 Viestinnän kanavat
•
•
•

Tiedonhallintalautakunnan verkkosivusto www.tiedonhallintalautakunta.fi
Avoimet työpajat
Webinaarit
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•
•
•
•
•

Twitter (lautakunnan tili @THlautakunta ja käytössä aihetunniste #tiedonhallintalautakunta, lautakunnan jäseniä kannustetaan käyttämään omia
tilejä, tapauskohtaisesti käytetään VM:n twitter-tiliä)
Mediatiedotteet
Uutiset/tiedotteet www.vm.fi-sivustolle
Kuukausittain ilmestyvät JulkICT-uutiskirje
Kolumnit www.vm.fi -sivustolle

Tiedonhallintalautakunnan hyväksymät suositukset julkaistaan tiedonhallintalautakunta.fi-sivulla. Lautakunnan hyväksynnän jälkeen suositukset käyvät läpi
julkaisuprosessin. Suositukset löytyvät julkaisun jälkeen myös valtioneuvoston
yhteisestä julkaisuarkistosta VALTOsta.
9 Viestinnän riskit
Riskinä on se, että tiedonhallintalautakuntaa pidetään tiedonhallinnan yleisviranomaisena, ”yleistietäjänä”. Toinen riski on siinä, että lautakunnan toiminta
jää viestittäville kohderyhmille epäselväksi.
10 Viestintätoimenpiteet
Asia / ydinsisältö
Mitä?
Vuonna 2021 yhteensä 8 kokousta

Kohderyhmä
Kenelle?
Tiedonhallintalakia noudattavat
tahot

Keinot / kanavat
Miten?
Tiedonhallintalautakunta.fi, tapauskohtaisesti vm.fi,
LinkedIn, Twitter

Vuonna 2021 yhteensä 6 avointa työpajaa/tilaisuutta
1. asiankäsittelyn metatiedot
2. tekniset rajapinnat
3. asiakirjojen
koneluettavaan muotoon muuttaminen ja katseluyhteydet
4. tehdyt tiedonhallintamallit
5. tietoturvallisuus
6. turvallisuusluokitus
Suositukset
- luonnoksia
mahdollista
kommentoida

Tiedonhallintalakia noudattavat
tahot, media,
kuka vain asiasta
kiinnostunut

Tiedonhallintalautakunta.fi, tapauskohtaisesti vm.fi,
Twitter

Tiedonhallintalakia noudattavat
tahot, media

Tiedonhallintalautakunta.fi, Twitter

Ajankohta
Milloin?
helmi-joulukuu, ennen ja jälkeen kokouksen
(kokousten asialistat julkaistaan verkkosivuilla ennen
kokousta, pöytäkirjat kokousten jälkeen)
ennen työpajaa
mitä odotettavissa
ja milloin, työpajan
jälkeen sen annista

Vastuuhenkilö

Koko vuosi, vähintään aina kun suositus on kommentoitavana julkisesti ja
kun se julkaistaan

Sihteeristö

Heidi Torro,
Tomi Voutilainen

Heidi Torro,
Tomi Voutilainen sekä kyseisen työpajan
järjestäjäjaosto
ja -tiimi
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-

suositukset
julkaistaan
vähintään
suomeksi ja
ruotsiksi
- lueteltu toimintasuunnitelmassa
Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikön tilaisuus

Kuntasektori

ValtioExpo,
Tiedonhallintalaki ja
lautakunnan työ
DVV digiturvainfot,
lautakunnan ajankohtaiset asiat
Webinaarit

Valtionhallinto

Muu koulutus

Tiedonhallintayksiköt

Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikkö
järjestää rajatulle
joukolle
Verkkototeutus

11.2.2021

Sanna-Leena
Eskola

5.5.2021

Sihteeristö

Verkkototeutus

tammi-, maalis-,
touko-, syys- ja
marraskuu

Tomi Voutilainen, sihteeristö

Kuka vain asiasta
kiinnostunut
Verkkokoulutus tai
työpajat

Kevät, syksy 2021

Heidi Torro,
Tomi Voutilainen
Heidi Torro,
Tomi Voutilainen

Taulukko 1: Viestintätoimenpiteiden kuvaus ja ajankohdat
Työnjako:
Kaikilla lautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä on vastuu viestiä lautakunnan toiminnasta omille sidosryhmilleen
Tiedonhallintalautakunnan verkkosivujen www.tiedonhallintalautakunta.fi päivittäminen: Heidi Torro, Tomi
Voutilainen, Olli-Juhani Piri
Twitter: Lautakunnan oma tili, jokainen omaa tiliään, VM:n tili viestintäyksikön vastuulla
Tiedotteet, uutiset: VM viestintä (sisältö yhdessä tiedonhallintalautakunnan sihteeristön/jäsenten kanssa)
ICT-Uutiskirje: VM viestintä
Kolumnit vm.fi-sivustolle: Tiedonhallintalautakunnan jäsenet/sihteerit (oikoluvussa, muokkauksessa ja julkaisussa auttaa VM viestintä)

