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Arviointisuunnitelma ja -kohteet 2021
Tiedonhallintalautakunnan vuoden 2021 arviointikyselyn sisältö käsitellään lautakunnan kokouksissa
helmi-maaliskuussa 2021 ja arviointikierros suoritetaan huhti-toukokuussa 2021. Kyselyn sisältö ja kohdeorganisaatiot käsitellään erillisinä kohtina, jotta koko lautakunta voi osallistua kyselyn sisältöä koskevaan
päätöksentekoon ja varsinaisten kohdeorganisaatioiden valinnan osalta esteelliset voivat jäävätä itsensä
päätöksenteosta.
1 Arviointikohteet 2021 ja organisaatiot
1.1 Arviointikohteet vuonna 2021









Asiakirjajulkisuuskuvaukset
Tiedonhallintamallit
Muutosvaikutusten arviointi (kohdennettu selvityspyyntö)
Tiedonhallinnan vastuiden määrittäminen (kohdennettu lisäselvityspyyntö)
Tiedonhallintaan ja tietoturvallisuuteen liittyvän koulutuksen järjestäminen (kohdennettu lisäselvityspyyntö)
Tiedonhallinnan valvontatehtävien järjestäminen (kohdennettu lisäselvityspyyntö)
Vain ministeriöille: tiedonhallintalain 22 §:n 3 momentin mukaiset tietojärjestelmien teknisten rajapintojen määrittelyt ja ylläpito

1.2 Arvioinnin kohteena olevat organisaatiot
Tiedonhallintamallin arvioinnin kohteena olevat organisaatiot valitaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa osana arviointisuunnitelman hyväksymistä lautakunta päättää periaatteet, joilla arvioinnin kohdeorganisaatiot valitaan sekä valittavien organisaatioiden määrän ja määräpainotukset.
Vuoden 2021 arvioinnin otosmäärä 70 organisaatiota, joka jakaantuu seuraavasti:
• Kunnat ja kaupungit 35 organisaatiota
o alle 30 000 asukkaan kunnat ja kaupungit kierrätetään vuodesta
2020 (20 organisaatiota)
o yli 30 000 asukkaan kunnat ja kaupungit samoja kuin vuonna 2020
(15 organisaatiota)
• Valtion virastot ja laitokset 30 organisaatiota
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Erityisesti tietointensiiviset organisaatiot ja keskeiset yhteisten palvelujen tuottajat (18 organisaatiota): Valtori, Palkeet, Digi- ja väestötietovirasto
Kaikki ministeriöt (12 organisaatiota)

• Maakuntien liitot 5
o Arvotaan
Asiakirjajulkisuutta koskeva arviointi toteutetaan massa-arviointina keräämällä
asiakirjajulkisuutta koskevat kuvaukset enintään 200:lta valtion ja kuntien verkkosivustolta.
Muutosvaikutusarviointia selvitetään kohdennetulla selvityspyynnöllä kymmeneen tiedonhallintayksikköön, joissa on tehty olennaisia hallinnollisia uudistuksia tai otettu uusia tietojärjestelmiä käyttöön.
Tiedonhallintalautakunta lähettää lisäselvityspyynnön niille tiedonhallintayksiköille, joiden vuoden 2020 tehtyyn selvityspyyntöön antamassa selvityksessä
ilmene puutteita tiedonhallintalain täytäntöönpanossa.
Kaikille ministeriöille lähetetään selvityspyyntö rajapintamäärittelyjen ohjauksesta.

2 Arviointikohteet, joiden siirtymäaika päättyy 31.12.2020
2.1 Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutusten arviointi
Tiedonhallintalain 30 §:n 1 momentin mukaan tiedonhallintayksikköjen on laadittava tiedonhallintalain 5 §:n mukainen tiedonhallintamalli 12 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Tiedonhallintamalli tulee olla laadittuna viimeistään
1.1.2021.

2.2 Arviointikohteet, joita selvitettiin vuoden 2020 arvioinnissa
Tiedonhallintalautakunta teki arvioinnin vuonna 2020. Arvioinnissa ilmeni
osalla tiedonhallintayksiköistä puutteita tiedonhallintalain täytäntöönpanossa.
Niille tiedonhallintayksiköille, joilla puutteet olivat olennaisia lautakunta lähettää lisäselvityspyynnön ajantasaisen tilanteen selvittämiseksi.

2.3 Ministeriöitä koskeva arviointi
Tiedonhallintalain 30 §:n 4 momentissa säädetään, että ministeriöiden on selvitettävä 12 kuukauden kuluessa tiedonhallintalain voimaantulosta lain 22 §:n
3 momentissa tarkoitetut rajapintojen määrittelyn ja ylläpidon hallinnointia
edellyttävät tietojärjestelmät. Tämä selvitys tulee olla tehtynä 1.1.2021 mennessä.
Arvioinnissa selvitetään kaikilta ministeriöiltä, miten ne ovat ohjanneet toimialallaan rajapintamääritysten hallinnointia.

