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Tiedonhallintalain valmistelu

‒ Ensimmäinen vaihe, työryhmä 17.11.2016 - 15.9.2017

‒ Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset, työryhmän 

raportti, lokakuu 2017 (Lausuntokierros 5.10.2017 – 1.11.2017) 

‒ Toinen vaihe, valmistelutiimi 10.1.-31.9.2018 (valmistelun 

tukena ohjausryhmä)

‒ Hallituksen esityksen valmistelu: 1/2018 - 8/2018

‒ Lausuntomenettely: 21.8.2018 – 1.10.2018 lausuntopalvelussa

”Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon 

tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”

‒ Esityksen jatkovalmistelu: 10/2018 - 11/2018

HE marraskuussa 2018
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http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedonhallintaa-koskevaa-yleista-saantelya-on-kehitettava
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7ce3c761-d472-4d45-9f1a-3adae6b6604a
https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3010f613-2ede-40c1-a59f-e75c23cddbb5


Tietoturvallisuussääntelyn valmistelu

‒ käynnistettiin tiedonhallintalain erillisenä 

osakokonaisuutena keväällä 2016 ja VM asetti työn tueksi 

ohjausryhmän toimikaudelle 8.4.2016–28.2.2017 

‒ ministeriöt, Turvallisuuskomitea, eduskunta, Elinkeinoelämän 

keskusliitto, Espoon kaupunki, Huoltovarmuuskeskus, Kuntaliitto, 

Kela, Puolustusvoimat, Suomen Pankki, Suojelupoliisi, Valtori, 

Verohallinto, Viestintävirasto ja Väestörekisterikeskus.

‒ Valmistelua on jatkettu virkatyönä yhteistyössä mm. 

turvallisuusviranomaisten ja VAHTI:n kanssa sekä 

tiedonhallintalain työryhmässä ja valmistelutiimissä
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Tiedonhallintalain sisältö

• Julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleinen ohjaus

• Tiedonhallinnan suunnittelu ja kuvaaminen

• Tietoturvallisuus

• Turvallisuusluokittelu

• Asian ja palvelujen tiedonhallinta

• Tietoaineistojen muodostaminen ja sähköinen luovutustapa

• Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi
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Tietoturvallisuussääntely – mikä muuttuu

Soveltamisala laajenee (vrt. tietoturvallisuusasetus)

 lain perusvaatimuksia sovelletaan kaikkiin julkisuuslain 4 

§:ssä tarkoitettuihin ”viranomaisiin” – osa vaatimuksista 

kohdistuu tiedonhallintayksikköön, johon voi kuulua useita 

viranomaisia

 tarkoitus ulottaa sääntely myös tiedonhallinnan palveluja 

viranomaisille tuottaviin yksityisiin
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Tietoturvallisuussääntely – mikä muuttuu

Salassa pidettävien tietojen luokittelu yksinkertaistetaan

 ainoastaan tietyt yleisen edun vuoksi 

turvallisuusluokiteltavat asiakirjat luokitellaan yhden 

luokittelujärjestelmän mukaisesti

 turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen määritelmä 

tarkistetaan (vrt. julkisuuslaki 25 §)

Sekä luokittelemattomia salassa pidettäviä asiakirjoja että 

turvallisuusluokan (TL) IV asiakirjoja voitaisiin käsitellä 

noudattamalla tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksia

 Riskienhallinnan keinoin

 Mahdolliset kv-tietoturvavelvoitteista johtuvat poikkeukset

Käsittelyvaatimukset valtionhallinnon viranomaisille TL III – I 

asetuksella
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Tietoturvallisuussääntely – mikä muuttuu

Riskienhallinta lain tasolle sekä ajatus riskiarvion perusteella 

tehtävistä tietoturvallisuustoimenpiteistä 
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Tietoturvallisuus ja tiedonhallinta

Erityisesti saatavuuden ja eheyden turvaamista koskevan 

sääntelyn sekä tietoturvallisuuden hallinnollisten 

toimenpiteiden kohdalla valmisteltu sääntely on sovitettu 

yhteen muun tiedonhallintaa koskevan sääntelyn kanssa

 Osa tietoturvallisuuteen liittyvistä säännöksistä löytyy lain 

muista kuin tietoturvallisuutta tai turvallisuusluokittelua 

koskevista luvuista
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Otteita lain perustietoturvavaatimuksista 

4 § Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä

 Tehtävien/vastuiden määrittely, ohjeistus, koulutus, 

työvälineet, riittävä valvonta

10 § Tiedonhallintamalli

 tiedot tietoturvajärjestelyistä

11 § Tiedonhallinnan muutossuunnitelma

 vaikutukset tietoturvallisuusjärjestelyihin ja riskeihin 

13 § Henkilöstön ja palveluntuottajien luotettavuuden 

varmistaminen
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Otteita lain perustietoturvavaatimuksista 

14 § Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus

15 § Tietojen siirtäminen tietoverkossa

16 § Tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen

17 § Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta

18 § Lokitietojen kerääminen
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