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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
Aika

ti 7.6.2022 klo 9:00 – 12:00

Paikka

Etäkokous, etäkokoustiedot kalenterikutsussa

Osallistujat
Maarit Huotari
Tommi Oikarinen

lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö (pj)
tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö (varapj)

Janne Juhala
Jyrki Paloposki
Jari Jauhiainen
Ismo Parviainen
Aulikki Pakanen
Jani Heikkinen
Tomi Kytölä
Mika Tuikkanen

johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia
tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö
erityisasiantuntija, oikeusministeriö
johtava asiantuntija, sisäministeriö
neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
johtava tietohallintoasiantuntija, maa- ja metsätalous
ministeriö
järjestelmäasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija, sosiaali- terveysministeriö; Markku
Heinäsenahon sijaisena
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
IT-innovaatioyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
vanhempi tietohallintosuunnittelija, Tampereen kaupunki
kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki
kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
kehittämispäällikkö, Kuopion kaupunki
Chief Digital Officer, Sipoon kunta
erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto ry; Jari Ylikosken sijaisena
tietohallintojohtaja, Koulutuskeskus Salpaus
hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Jan Elho
Päivi Tommila
Jaakko Poikonen
Juha Järvinen
Janne Pulkkinen
Taina Nurmela
Tiia Ojala
Piia Wollstén
Ari Ylinärä
Katja Penttinen
Ethel Eriksson
Heli Hänninen
Mika Rauhala
Teppo Heikkilä
Matti Sarén
Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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Asiantuntijat

Suvi Remes

neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, pääsihteeri

Raimo Lepistö

asiantuntija, Arkistolainsäädännön uudistus

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän
(VN\13409\2020) toimikauden 01.10.2020–31.12.2023 kymmenennen kokouksen
asialista.
1.

Kokouksen avaus (klo ~9:00–09:10)
Kokouksen avaus
Läsnäolijoiden toteaminen

2.

Asialistan hyväksyminen (klo ~09:10)
Asialista on toimitettu yhteistyöryhmälle 12.5.2022.
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

3.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen vaikutukset tiedonhallintaan (klo
~9:10–10:20)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin
ja tiedonhallintaan vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä ja arvioida
niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle sekä Helsingin kaupungille. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Uudistuksen tavoitteena
on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville ja parantaa palvelujen saatavuutta
ja saavutettavuutta sekä muun muassa hillitä kustannusten kasvua.
Käsitellään uudistusta tiedonhallinnan muutoksen näkökulmasta.
Liite 1: Uudet ohjausprosessit tiedonhallinnassa sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksessa
Liite 2: Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen vaikutukset
tiedonluovutusvelvoitteisiin ja tiedonsaantioikeuksiin
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Alustukset
Uudet ohjausprosessit tiedonhallinnassa: Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö
Muutokset tiedonluovutusvelvoitteissa ja tiedonsaantioikeuksissa: Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Käydään keskustelu alustuksien pohjalta. Kirjataan huomiot ehdotuksen jatkovalmistelua varten ja yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.

4.

Arkistolainsäädännön uudistus (klo ~10:20–11:00)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin ja
tiedonhallintaan vaikuttavia sääntelyehdotuksia ja arvioida niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
Käynnissä on arkistolain ajantasaistamisen valmistelu vastaamaan julkishallinnon
digitaalisen toimintaympäristön ja muuttuneen lainsäädännön vaatimuksia
(OKM057:00/2021). Arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain uudistamisen
keskeisimmät tavoitteet liittyvät lainsäädännön päivitystarpeisiin tiedonhallinnan,
tietosuojan, asiakirjajulkisuuden sekä perustuslain näkökulmista.
Käsitellään uudistuksen suunnitelma ja valmistelun tilanne. Tausta-aineisto (luonnos hallituksen esityksestä) on saatavilla tutustuttavaksi lausuntopalvelusta
(VN/23654/2021).
Liite 3. Arkistolain ajantasaistaminen (esittelykalvot)
Alustus: Raimo Lepistö, lainvalmisteluun osallistuvana asiantuntijana
Päätösesitys: Käydään keskustelu alustuksen ja taustamateriaalin pohjalta. Kirjataan huomiot ehdotuksen jatkovalmistelua varten ja yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.

5.

Tauko (klo ~11:00–11:10)

6.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta (klo ~11:10–11:40)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia valtiovarainministeriön tukena tiedonhallintalain (906/2019) 6 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintakartan ylläpidossa ja edelleen
kehittämisessä.
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Käydään läpi tiedonhallintakartan valmistelun tilanne sekä ylläpitosuunnitelman
esittely syksylle 2022.
Liite 4. Tiedonhallintakartan valmistelun tilanne
Alustus: Suvi Remes & Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Käydään keskustelu. Kerätään osallistujien ehdotuksia syksyn
tehtävien toteutusta varten ja yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.
7.

Yhteistyöryhmän syksyn 2022 työsuunnitelma (klo ~11:40-11.50)
Asettamispäätöksen mukaan työryhmä laatii tehtäviään tarkentavan toimintasuunnitelman toimikaudelleen.
Tarkastetaan työskentelyn painopisteet syksylle 2022 ja sovitaan syksyn kokousajankohdat.
Liite 5. Yhteistyöryhmän syksyn 2022 työsuunnitelma (luonnos)
Alustus: Suvi Remes, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Sovitaan syksyn 2022 kokousajankohdat. Käsitellään alustavasti
syksyn työskentelyn painopisteet ja kerätään osallistujien ehdotuksia jatkovalmistelua varten.

8.

Muut asiat (klo ~11:50)
Yhteistyöryhmässä 22.3.2022 käsitellystä EU-aloitteiden ja sääntelyn koonnista
on tuotettu ylläpidettävä versio (liite 6).

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet / Bilagor

Liite 1. Uudet ohjausprosessit tiedonhallinnassa sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen uudistuksessa
Liite 2. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen vaikutukset
tiedonluovutusvelvoitteisiin ja tiedonsaantioikeuksiin
Liite 3. Arkistolain ajantasaistaminen (esittelykalvot)
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Liite 4. Tiedonhallintakartan valmistelun tilanne
Liite 5. Yhteistyöryhmän syksyn 2022 työsuunnitelma (luonnos)
Liite 6. EU-aloitteiden ja sääntelyn koonti (yhteistyöryhmän työversio)

Jakelu / Sändlista

Yhteistyöryhmän jäsenet
Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristö

