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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
Aika

13.11.2020, klo 9:00–11:00

Paikka

Etäkokous, etäkokoustiedot kalenterikutsussa
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Sami Kivivasara
Tommi Oikarinen
Janne Juhala
Jyrki Paloposki
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Tiina Kaunisto
Päivi Tommila
Markku Heinäsenaho
Saku Härkönen
Janne Pulkkinen
Taina Nurmela
Sami Salmi
Piia Wollstén
Ari Ylinärä
Katja Penttinen
Ethel Eriksson
Tommi Karttaavi
Jari Ylikoski
Tuomas Mäki-Ontto

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

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

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö,
valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö (varapj)
johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia
tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö
erityisasiantuntija, oikeusministeriö
johtava asiantuntija, sisäministeriö
neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
kehittämisneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
tietohallintopäällikkö, sosiaali- terveysministeriö
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
(klo 10:30 asti)
IT-innovaatioyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
(klo 10:40 asti)
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
ICT-kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki, estynyt
kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki
kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
projektipäällikkö, Kuopion kaupunki
Chief Digital Officer, Sipoon kunta
johtaja, Suomen kuntaliitto, estynyt
erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto
kehitysjohtaja, Satakunnan koulutuskuntayhtymä

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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Teppo Heikkilä
Matti Sarén
Suvi Remes
Jaakko Poikonen

hallintoylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri, estynyt
rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
(klo 10:35 asti)
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö,
pääsihteeri
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö,
sihteeristön jäsen

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

Kokouksen avaus (klo 09:00-09:45)
Puheenjohtaja Sami Kivivasara toivotti osallistujat tervetulleiksi ja kertoi
tiedonhallinnan yhteistyön toteuttamisesta ja yhteistyöryhmän merkityksestä.
Pidettiin esittäytymiskierros, jossa osallistujat saivat kertoa odotuksiaan
yhteistyöryhmän toiminnalle.

2.

Asialistan hyväksyminen (klo 09:05)
Hyväksyttiin kokouksen asialista.

3.

Yhteistyöryhmän asettaminen (klo 09:45-10:00)
Yhteistyöryhmän asettamispäätöksen läpikäynti.
Tiedoksi sihteeristön asettamispäätös.
Liite 1. Yhteistyöryhmän asettamispäätös
Liite 2. Sihteeristön asettamispäätös
Alustus: Tommi Oikarinen
Yhteistyöryhmien asettamisen lähtökohta on tiedonhallintalaissa. Tiedonhallinnan
yhteistyön kautta tiedonhallinnan järjestäminen pystytään linkittämään toiminnan
kehittämiseen ja huomioimaan palvelujen tuotannon näkökulma kokonaisuudessa.
Lisäksi yhteentoimivuutta on tarpeen parantaa; esimerkiksi tietojen
luovuttamisessa on edelleen kehittämistä ja tarvetta yhteistyölle.
Käsiteltiin asettamispäätöksen pohjalta yhteistyöryhmän tehtäviä. Ryhmän työn
edistyessä tehtäviä on tarkoituksena määrittää vielä tarkemmalle tasolle. Lisäksi
toimintaa toteutetaan vuorovaikutuksessa muiden yhteistyöryhmien sekä
toimintaympäristön verkostojen ja ekosysteemien kanssa.
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4.

Toimikauden toimintasuunnitelma (klo 10:00-10:35)
Käsitellään toimintasuunnitelmaehdotus. Jäsenet tekevät ehdotuksia
toimintasuunnitelman täydentämiseksi, linjaavat tehtävien toteuttamisesta
ja suunnitelman viimeistelystä.
Liite 3. Toimintasuunnitelmaluonnos
Alustus: Suvi Remes
Käsiteltiin toimintasuunnitelmaehdotusta erityisesti siihen kirjattujen yhteistyöryhmien tehtävien osalta. Toimintasuunnitelman on tarkoitus muodostaa
yhteisesti sovitut suuntaviivat tehtävästä työstä sekä ryhmän toimintatavoista.
Asiakirjaa voidaan päivittää, kun ymmärrys ryhmän toiminnasta kasvaa ja tämän
vuoksi se olisi elävä asiakirja.
Toimintasuunnitelmasta käytiin keskustelua ja evästettiin suunnitelman
viimeistelystä. Läpinäkyvyyttä ja eri julkishallinnon organisaatioiden sekä muiden
sidosryhmien huomioimista pidettiin tärkeänä. Toimintatapoihin liittyen pidettiin
hyvänä ja kannatettavana ajatusta siitä, että asialistat jaetaan avoimesti ennen
kokousta. Yhteistyöryhmän osallistujien roolien osalta korostettiin, että ryhmän
jäseniltä toivotaan aktiivista yhteydenpitoa sidostahoihin ja sieltä tulevien
huomioiden tuomista ryhmän tietoisuuteen.
Päätös: Toimintasuunnitelma viimeistellään annettujen kommenttien pohjalta
hyväksyttäväksi vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa. Kommentteja ja
ehdotuksia voi edelleen antaa.

5.

Lyhyt tauko
Ei pidetty.

6.

Yhteistyöryhmän tehtävät (klo 10:40-10:50)
Käydään läpi ryhmän tehtävien hoitamisessa tarvittavan tietopohjan
muodostumista työskentelyn aloittamisen tueksi.
Liite 4. Kokonaiskuva julkisesta hallinnosta (taustoittava keskustelu)
Liite 5. Tiedonhallintalain (906/2019) toimeenpanon valmisteluvaiheessa kevään
2020 aikana koottu aineisto Julkisen hallinnon tiedonhallintakartaksi
Liite 6. Tiedonhallintalain (906/2019) toimeenpanon valmisteluvaiheessa kevään
2020 aikana koottu aineisto Julkisen hallinnon yhteentoimivuuden linjauksiksi
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Liite 7. Ehdotus tiedonhallintakartan aineiston päivitykseen (luonnos)
Alustus: Tommi Oikarinen ja Suvi Remes
Pyydettiin tutustumaan liitteisiin, sillä asioiden käsittelyä jatketaan seuraavassa
kokouksessa. Kerrottiin tiedonhallintakartasta, että valtiovarainministeriön ohje on
valmisteltu ja jaetaan ministeriöille pian. Todettiin liitteen 7 osalta, että ehdotukseen
on hyvä tutustua ja valmistautua jatkamaan työtä sen suuntaisesti.
7.

Seuraavat kokoukset (klo 10:50-10:55)
Liite 8. Kevään kokousaikaehdotukset
Päätös: Sovittiin keväälle 2021 seuraava kokousaikataulu
- pe 19.2. klo 9-12
- ti 13.4. klo 12-15
- ti 3.6. 12-15

8.

Muut asiat (klo 10:55-11.00)
Euroopan komission EIF-kyselyt syksyllä 2020.
Liite 9. Euroopan komission kyselyt syksyllä 2020
Alustus: Suvi Remes
Tiedoksi. Keskustelu ministeriöiden osallistumisesta EIF monitoring-kyselyyn.
Remes totesi lyhyesti kansainvälisestä sidoksesta, johon palataan myöhemmin
tarkemmin yhteistyöryhmän työssä. Yhteistyöryhmän ministeriöiden edustajille
lähetään sähköpostitse pyyntö avustaa EIF-monitoring -kyselyssä vastaamisessa.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Sami Kivivasara päätti kokouksen klo 11:00
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Liitteet / Bilagor

Liite 1. Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän
asettamispäätös
Liite 2. Julkisen hallinnon tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristön
asettamispäätös

Jakelu / Sändlista

Jäsenet

