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Tiedonhallintalaki – muutos pääpiirteittäin
Tiedonhallintalaki (HE-luonnos)
Tiedonhallinnan järjestäminen

Vastuut, osaaminen ja ohjeet

Lausuntomenettely

Tiedonhallinnan yleinen ohjaus

Suunnittelu ja kuvaaminen

Asiakirjan rekisteröinti

Tietoaineistojen muodostaminen ja luovutustapa

Katseluyhteys

Ei muutosta

Vähäinen muutos

Tiedon julkaisu

Turvallisuusmerkinnät

Asian yksilöinti

Tietoaineistojen muodostaminen

Säilytystarpeen määrittäminen

Tiedonhallintalautakunta

Muutosten arviointi

Tietoturvallisuus

Asian ja palvelujen tiedonhallinta

Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi

Yhteentoimivuuden ohjaus

Tiedonhallintamalli

Tietoturvallisuus ja turvallisuusluokittelu

Resurssit

Arkistojen hallinta

Tietoaineistojen yksilöinti

Tiedon luovutus teknisellä rajapinnalla

Arkistoinnista päättäminen

Metatietopalvelu

Uusi velvoite
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Tiedonhallintalaki – keskeiset vaikutukset tiedonhallintayksiköille
Edellyttää
Tiedonhallinnan järjestäminen

Tiedonhallinnan tehtävien ja vastuiden määrittely
Tarvittavien resurssien ja asianmukaisten työvälineiden
järjestäminen

Mahdollistaa
Tiedonhallinnan laadun, tietoturvallisuuden sekä viranomaisten
tietoaineistojen vastuullinen hyödyntäminen
Tehokkaan ja tuloksellisen palvelujen tuottamisen hallinnon
asiakkaille
Julkisuusperiaatteen paremman toteutumisen

Suunnittelu ja kuvaaminen

Olemassa olevien kuvausten kokoamien yhtenäiseksi
kokonaisuudeksi ja kootun tiedon julkaisu
Nykytilaa kuvaavan informaation päivittäminen
kehitystoimenpiteillä

Tietoturvallisuus ja
turvallisuusluokittelu

Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden
varmistaminen (nykyisen valtionhallintoa koskevan sääntelyn
laajentaminen muihin viranomaisiin)

Toimintaa tukevan tiedonhallinnan tilannekuvan muodostaminen
Muutosten ja kehitysehdotusten vaikutusten arvioinnin edellytysten
parantuminen
Parempi varautuminen muutoksiin
Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien elinkaaren liittyvien riskien
arviointi
Tietoturvallisuustoimenpiteiden parempi mitoittaminen

Toimintaympäristön tilan seuranta
Turvallisen tiedonsiirron järjestäminen
Käyttöoikeuksien hallinnan ja lokiseurannan järjestäminen
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Tiedonhallintalaki – keskeiset vaikutukset tiedonhallintayksiköille
Edellyttää
Asian ja palvelujen
tiedonhallinta

Mahdollistaa

Asiatunnukseen liitettävät metatiedot

Asiakirjajulkisuuden parempi toteutuminen

Asiakirjan rekisteröinti vaatimusten mukaisesti (nykyisen
valtionhallintoa koskevan sääntelyn laajentaminen muihin
viranomaisiin)

Parempi ymmärrys kenen viranomaisen vastuulle tietoaineistot
kuuluvat

Asiakirjojen lisäksi myös muiden tietoaineistojen yksilöinti

Tietoaineistojen
muodostaminen ja sähköinen
luovutustapa

Tietoaineistojen säilyttäminen pääsääntöisesti sähköisessä
muodossa ja saapuneen paperiaineiston digitointi

Mahdollisuus tehostaa toimintaa tiedonsaannon parantuessa
Päällekkäisen tiedonkeruun vähentyminen

Kertaalleen kerätyn tiedon hyödyntäminen
Tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon järjestäminen
vakiosisältöisen ja säännönmukaisen luovutuksen osalta

Tietoaineistojen säilyttäminen
ja arkistointi

Tietoaineistojen käyttö- ja säilytystarpeen määrittely

Säilytysajan määrittelyn yhdenmukaistaminen

Arkiston hallintaa koskevien velvoitteiden täyttäminen

Arkistoitavien tietoaineistojen tunnistamisen helpottuminen

Yhteisen metatietopalvelun toteutus

Kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvien tietoaineistojen
saatavuuden parantuminen
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Vaikutusten arviointi
‒ Ehdotukset vastaavat pääosin voimassa olevaa sääntelyä
‒ Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset: tietojen
luovutustapa sekä tietoturvallisuustoimenpiteet
‒ Organisaatiokohtaisten vaikutusten arvioinnin haasteet
‒

Velvoitteet toteutettavissa useilla eri tavoilla

‒

Lähtötilanne vaikuttaa muutoksen suuruuteen

‒ Laadunvarmistus lausuntopyynnön avulla
‒

Arvioinnin laajuus

‒

Arvioinnin oikeellisuus

‒

Yksityiskohtiin kätkeytyvät haasteet  ehdotuksen tarkoitus vs.
velvoitteen toteuttamisen vaatima työ
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