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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
Aika

ti 2.11.2021 klo 9:00 – 12:00

Paikka

Etäkokous, etäkokoustiedot kalenterikutsussa

Osallistujat
Tommi Oikarinen

tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö, varapj

Jari Jauhiainen
Ismo Parviainen
Aulikki Pakanen
Jani Heikkinen
Tomi Kytölä
Päivi Virtanen
Tiina Kaunisto
Päivi Tommila
Taina Nurmela
Tiia Ojala

Heikki Talkkari
Arja Terho
Hanna Menna

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
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
vanhempi tietohallintosuunnittelija, Tampereen kaupunki
kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki
projektipäällikkö, Kuopion kaupunki
Chief Digital Officer, Sipoon kunta
tietohallintojohtaja, Koulutuskeskus Salpaus
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, pääsihteeri
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
finanssineuvos, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto

Asiantuntijat

Juhani Korhonen
Mika Tuikkanen

neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Poissa

Sami Kivivasara
Janne Juhala
Jyrki Paloposki

lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö (pj)
johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia
tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö

Piia Wollstén
Katja Penttinen
Ethel Eriksson
Mika Rauhala
Suvi Remes

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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Markku Heinäsenaho
Saku Härkönen
Janne Pulkkinen
Ari Ylinärä
Jari Ylikoski
Anu Maksimow
Matti Sarén

tietohallintopäällikkö, sosiaali- terveysministeriö
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
IT-innovaatioyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto; Tommi
Karttaavin sijaisena
arviointiylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri; Teppo Heikkilän sijaisena
rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän
(VN\13409\2020) toimikauden 01.10.2020–31.12.2023 kuudes kokous.
1.

Kokouksen avaus (klo ~9:00–09:10)
Kokouksessa puheenjohtajana toimiva varapuheenjohtaja avasi kokouksen.
Todettiin, että läsnäolijat todetaan Teams-osallistujalistauksen avulla.

2.

Asialistan hyväksyminen (klo ~09:10)
Asialista on toimitettu yhteistyöryhmälle 26.10.2021. Liitteet 3, 5 ja 6 on täydennetty 28.10.2021.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

3.

Selvitys julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista ja ehdotukset lainsäädännön uudistamisesta (klo ~9:15–10:00)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin ja
tiedonhallintaan vaikuttavia sääntelyehdotuksia ja arvioida niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
Valtiovarainministeriö asetti 30.3.2021 työryhmän ajalle 1.4.2021-30.9.2022 selvittämään julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeita
sekä tekemään ehdotukset tarvittavasta lainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän tavoitteena on tarkistaa julkisen hallinnon tietojärjestelmien sääntelyä, jolla
varmistetaan hyvän hallinnon ja oikeusturvan sekä virkavastuun toteutuminen, erityisesti automaattisessa päätöksenteossa.
Arviomuistion ja siihen saadun palautteen läpikäynti.
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Liite 1. Arviomuistio Julkisen hallinnon tietojärjestelmien sääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet (julkaisu, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-693-0)
Liite 2. Alustus (esittelykalvot)
Alustus: Tommi Oikarinen, VM
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Joulukuun kokouksessa käsitellään ehdotusluonnokset ja niiden alustavat vaikutusarviot.
Tommi Oikarinen piti asialistan liitteessä olleen arviomuistion pohjalta alustuksen
selvitettävänä olevasta tietojärjestelmäsääntelystä ja sen kehittämistarpeista.
Lisätietoja valmistelusta ja sen etenemisestä saa Hankeikkunan aineistoista
(VM059:00/2021).
Päätös: Seuraavissa kokouksissa jatketaan asian käsittelyä sääntelyehdotusten
ja arvioitujen vaikutusten osalta. Säädösehdotuksen valmistelun aikataulusta riippuen päätetään myöhemmin, mitä asioita voidaan käsitellä yhteistyöryhmän joulukuun kokouksessa.
4.

Tauko (klo ~10:00–10:15)

5.

Euroopan komission Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden toimeenpanon kysely (EIF
Monitoring) (klo ~10:15–10.50)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin
ja tiedonhallintaan vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä ja arvioida
niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
5A) Vuoden 2020 kyselyn tulokset ja nostot
Liite 3. Vuoden 2020 EIF-kyselyn tulokset
Alustus: Juhani Korhonen, VM
5B) EIF Monitoring -kyselyn toteutus 2021
Liite 4. EIF-kyselyn toteutussuunnitelma 2021 (kalvot)
Esittelijä: Suvi Remes, VM
Päätösesitys: Ministeriöt osallistuvat omien toimialavastuidensa mukaisesti kyselyyn vastaamisessa. Työ koordinoidaan vuoden 2020 tapaan Toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän kautta.
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Juhani Korhonen kävi läpi yleisellä tasolla Suomen saaman arvion vuoden 2020
kyselyn pohjalta Eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden toimeenpanon tilanteesta. Lisäksi todettiin kaksi toimeenpanossa onnistumisena esiin nostettua
aihealuetta (periaatetta). Kyselyn tulosten mukaan Suomi on onnistunut erityisesti
läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteen sekä monikielisyyden periaatteen toimeenpanossa.
Suvi Remes esitteli suunnitelman samaisen kyselyn valmisteluun syksylle 2021.
Ehdotuksena on hyödyntää viime vuonna aloitettua, toimivana pidettyä menettelyä
koota kyselyn vastauksia Arkkitehtuuriyhteistyöryhmän kautta. Näin saadaan jatkuvuutta myös vastauksiin. Kyselyn kautta rakennetaan myös omaa kansallista tietopohjaa yhteentoimivuuden toteutumisesta. Keskustelussa tuotiin esiin, että tietyt
kyselyn asiat kohdentuvat ministeriöille toimialavastuiden mukaisesti, mutta myös
muilta yhteistyöryhmän jäsenilta toivotaan vastauksia, jotta saadaan kerrytettyä hiljalleen näkymää myös alue- ja paikallistason mahdollisista soveltamiskohteista.
Päätös: Osallistuminen kyselyn täydentämiseen koordinoidaan Arkkitehtuuriyhteistyöryhmän kautta. Toimivaltaisille ministeriöille kohdennetaan täsmäkysymykset ja muilta osallistujilta pyydetään näkemyksiä soveltamisesta omassa toiminnassa.
6.

Digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuuri (klo ~10.50–11.20)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin
ja tiedonhallintaan vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä ja arvioida
niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
Yhteistyöryhmälle esitellään valtiovarainministeriön tekemää selvitystä julkisen
hallinnon digitaalisen turvallisuuden nykytilasta.
Liite 5. Alustus (esittelykalvot)
Alustus: Mika Tuikkanen, VM
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Kootaan yhteistyöryhmän palautteet digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuurin kehittämisen tueksi.
Mika Tuikkanen esitteli valtion ja kuntien digiturvallisuuden kypsyystasosta tehtyä
selvitystä ja tuloksia. Selvityksen yhteydessä on keskusteltu myös digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuurin tarpeellisuudesta ja sen valmistelussa hyödynnettävistä
viitekehyksistä.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Käytiin keskustelua alustuksesta.
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7.

Muut asiat (klo ~11:20–11:50)
Todettiin, että Rakennettu ympäristö -teematilaisuuden 24.9.2021 aineistot ovat
saatavilla työryhmän työtilassa.
Tulevia kokousteemoja. Luodaan katsaus loppuvuoden tekemiseen ja ensi vuoden
suunnitteluun. Asettamispäätöksen mukaan työryhmä laatii tehtäviään tarkentavan
toimintasuunnitelman toimikaudelleen. Tarkastetaan työskentelyn painopisteet
vuoden 2022 työsuunnitelman valmistelun tueksi huomioiden myös työryhmän toiveet käsiteltävistä asioista.
Liite 6. Yhteistyöryhmän vuoden 2022 toiminnan painopisteitä (suunnitelmaluonnos)
Alustus: Suvi Remes, VM
Päätösesitys: Käydään keskustelu ja valitaan vuoden 2022 käsiteltävien asioiden
painopisteet.
Suvi Remes kävi läpi viime keväänä tehdyn koonnin yhteistyöryhmässä tarkasteltavista asioista ja niitä kokoavista teemoista. Lisäksi todettiin asioiden käsittelyn
tilanne vuoden ajalta. Keskustelussa oli mahdollista tuoda esiin mahdollisia muutostarpeita ja toiveita. Lisäksi vuodelle 2022 tarkempaan valmisteluun valittavista
teemoista äänestettiin kevään tapaan. Keskustelussa tuotiin esiin myös laajojen
kehittämishankkeiden yleisesittelyjen tarpeellisuutta toimintamallina tiedonvaihdon
lisäämiseksi.
Päätös: Tarkastettiin keväällä 2021 tehty suunnitelman yhteistyöryhmässä käsiteltävistä asioista vuodelle 2022. Valittiin alustavasti painopisteet, jotka valmistellaan
tarkemmin joulukuun kokoukseen päätöstä varten.

8.

Kokouksen päättäminen (klo ~11:50–12:00)
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

Liitteet / Bilagor

Liite 1. Arviomuistio Julkisen hallinnon tietojärjestelmien sääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet (julkaisu)
Liite 2. Alustus Julkisen hallinnon tietojärjestelmien sääntelyn nykytila ja kehittämistarpeet (esittelykalvot)
Liite 3. Vuoden 2020 EIF-kyselyn tulokset (kalvot)
Liite 4. EIF-kyselyn toteutussuunnitelma 2021 (kalvot)
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Liite 5. Digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuuri (esittelykalvot)
Liite 6. Yhteistyöryhmän vuoden 2022 toiminnan painopisteitä (suunnitelmaluonnos)

Jakelu / Sändlista

Yhteistyöryhmän jäsenet
Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristö

