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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
Aika

to 16.12.2021 klo 9:00 – 12:00

Paikka

Etäkokous, etäkokoustiedot kalenterikutsussa

Osallistujat
Tommi Oikarinen
Aulikki Pakanen
Jani Heikkinen
Tomi Kytölä
Päivi Virtanen
Tiina Kaunisto
Päivi Tommila
Taina Nurmela
Tiia Ojala

Arja Terho

tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö (varapj)
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
Espoon kaupunki; Piia Wollsténin sijaisena
projektipäällikkö, Kuopion kaupunki
Chief Digital Officer, Sipoon kunta
erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto; Tommi
Karttaavin sijaisena
tietohallintojohtaja, Koulutuskeskus Salpaus
rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, pääsihteeri
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, sihteeristö
finanssineuvos, valtiovarainministeriö, sihteeristö

Asiantuntijat

Miina Arajärvi
Outi Hermans

erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Poissa

Sami Kivivasara
Janne Juhala

lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö (pj)
johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia

Jani Mattsson
Katja Penttinen
Ethel Eriksson
Jari Ylikoski
Mika Rauhala
Matti Sarén
Suvi Remes
Heikki Talkkari

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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Jyrki Paloposki
Jari Jauhiainen
Ismo Parviainen
Markku Heinäsenaho
Saku Härkönen
Janne Pulkkinen
Ari Ylinärä
Anu Maksimow

tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö
erityisasiantuntija, oikeusministeriö
johtava asiantuntija, sisäministeriö
tietohallintopäällikkö, sosiaali- terveysministeriö
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
IT-innovaatioyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
arviointiylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri; Teppo Heikkilän sijaisena

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän
(VN\13409\2020) toimikauden 01.10.2020–31.12.2023 seitsemännen kokouksen
muistio.
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 9.12.2021. Liitteet on täydennetty 14.12.
mennessä.
Päätösesitys: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

3.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta (klo ~9:15–10:00)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia valtiovarainministeriön tukena tiedonhallintalain (906/2019) 6 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintakartan ylläpidossa ja edelleen
kehittämisessä.
Käydään läpi tiedonhallintakartan valmistelun tilanne sekä ylläpitosuunnitelma
vuodelle 2022.
Liite 1. Tiedonhallintakartan valmistelun tilanne ja sisältö
Liite 2. Tiedonhallintakartan ylläpitosuunnitelma vuodelle 2022
Alustus: Suvi Remes & Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Käydään keskustelu.
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Remes kävi läpi Julkisen hallinnon tiedonhallintakartan valmistelun tilanteen. Kartan 1. version julkaisua on jouduttu hieman myöhästyttämään, joten syyskuun ennakkotiedosta poiketen yhteistyöryhmälle esiteltiin vielä luonnosversiota. Todettiin
vielä kartan sisältö sekä suunnitellut käyttötarkoitukset. Lisäksi käytiin läpi ministeriöiden kanssa sovittu kartan ylläpitosuunnitelma vuodelle 2022. Keskustelu oli vilkasta, kartalle koettiin olevan käyttöä ja sitä odotetaan hyödynnettäväksi. Keskustelussa esitettyjä huomioita, mm. julkaisualustan teksteihin ja koulutukseen liittyen,
viedään tiedonhallintakartan työlistalle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Käsitellään tiedonhallintakarttaa sen ylläpitosyklin mukaisesti kevään kokouksissa.
4.

Yhteentoimivuuden linjaukset tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi (klo ~10:00–10.30)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä tiedonhallintalain (906/2019) 6
§:ssä säädettyjen julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuutta
edistävien linjausten laadinnassa ja koordinoida yhteistyötä linjausten edelleen
kehittämiseksi sekä koota ja arvioida suosituksia ja hyviä käytäntöjä yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisessa hallinnossa.
Käydään läpi linjaustyön edistämiseksi kootun alatyöryhmän syksyn työskentelyn
tulokset.
Liite 3. Yhteentoimivuuden linjaukset: Alustus Alatyöryhmän työstä
Alustus: Outi Hermans & Miina Arajärvi, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi. Käydään keskustelu.
Hermans alusti Yhteentoimivuuden linjausten yhteisten menettelyiden ja ylläpidon
suunnitteluun syksyllä tehdystä valmistelusta. Työhön oli koottu pieni työryhmä
Arkkitehtuuriyhteistyöryhmän jäsenistä. Käytiin läpi keskusteluista syntyneet keskeiset huomiot ja tarpeet linjauksille.
Päätös: Merkittiin tiedoksi syksyllä 2021 alatyöryhmässä asiasta käyty keskustelu.
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5.

Tauko (klo ~10:30–10:45)

6.

Tiedonhallintalain toimeenpanon tilanne kunnissa (klo ~10.45-11.10)
Katsaus tiedonhallintalain toimeenpanon tilanteesta kunnissa, erityisesti tiedonhallintamallien toteuttamisen kautta. Keskustellaan, onko tunnistettavissa alustuksen
perusteella tai muuten yhteisiä toimenpiteitä, joilla edistettäisiin tiedonhallintalain
toimeenpanoa kunnissa. Keskustelun painopisteenä erityisesti Arkkitehtuuriyhteistyöryhmän tehtävien näkökulma.
Liite 4. Tiedonhallintalain toimeenpanon tilanne kunnissa
Alustus: Jari Ylikoski, Kuntaliitto
Päätösesitys: Käydään keskustelu.
Ylikoski alusti Kuntaliiton kuntatoimijoille tekemän Digikartoitus-kyselyn tuloksista
ja huomioista. Esillä oli erityisesti tiedonhallintamallien laatiminen ja näkemykset
tämän toimintaympäristön kuvauksen tuottamista hyödyistä organisaatiolle. Keskustelussa kuntien edustajat täydensivät tilannekuvaa omien organisaatioiden kokemuksilla. Keskustelussa ei tuotu esiin erityisiä toiveita Arkkitehtuuriyhteistyöryhmän työlle.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7.

Yhteistyöryhmän vuoden 2022 työsuunnitelma (klo ~11.10–11.40)
Asettamispäätöksen mukaan työryhmä laatii tehtäviään tarkentavan toimintasuunnitelman toimikaudelleen.
Tarkastetaan työskentelyn painopisteet vuoden 2022 työsuunnitelmaksi huomioiden 2.11.2021 kokouksessa annetut evästykset. Sovitaan vuoden 2022 kokousajankohdat.
Liite 5. Yhteistyöryhmän vuoden 2022 työsuunnitelma (luonnos)
Alustus: Suvi Remes, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Sovitaan vuoden 2022 kokousajankohdat. Käsitellään alustavasti
vuoden 2022 työskentelyn painopisteet.
Käytiin läpi kokoussuunnitelmaehdotus ja sen sisältöaihiot. Käsiteltävien asioiden
painotus haetaan yhteistyöryhmän tehtävien kautta. Ehdotuksessa on soveltaen
huomioitu myös 2.11.2021 kokouksessa annetut toiveet käsittelyn näkökulmista.
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Kehittämiskohteiden käsittelystä yhteistyöryhmässä ja käsittelyn valmistelusta sovitaan vielä erikseen kyseisen asian vastuutahon kanssa, joten aikataulutus on
suunnitelmassa siten alustava. Käsiteltäviä asioita on paljon, joten päätettiin neljästä kokouksesta keväälle 2022 esillä olleista ajankohdista valiten. Syksyn 2022
kokousaikataulu sovitaan erikseen myöhemmin keväällä. Ryhmän keskustelussa
antamat ehdotukset käsiteltäviksi asioiksi on merkitty valmistelun käyttöön.
Päätös: Sovittiin kevään 2022 kokousajat neljälle kokoukselle. Käsiteltiin ehdotus
kevään 2022 työskentelyn painopisteistä asioiden käsittelyn valmistelun aloittamiseksi sen mukaisesti.
8.

Muut asiat (klo ~11:40–11:50)
Komission Yhteentoimivuuden periaatteiden (EIF) toimeenpanon kyselyn 2021
tilanne.
Tiedon äärellä 2021 – Tietopolitiikkaa rakentamassa -seminaarista 23.11.2021
(https://vm.fi/tapahtumat/2021-11-23/tiedon-aarella-2021-tietopolitiikkaa-rakentamassa-seminaari) on tulossa tallenne saataville. Linkki toimitetaan yhteistyöryhmälle, kun se on saatavilla.
Suomen Digitaalisen kompassin sidosryhmätilaisuudesta 26.11.2021 on saatavilla tallenne LVM:n Youtube-kanavalla (https://www.youtube.com/watch?v=BASyivBMwEg).
Digi arkeen -neuvottelukunnan Tiedolla johtaminen – kansalaiset ja osallisuus –
tilaisuuden 30.11.2021 tallenne saatavilla suomeksi tekstitettynä VM:n Youtubekanavalla (www.youtube.com/watch?v=0RkDwYLQYeA). Tilaisuudessa käydyistä
keskusteluista on lisäksi valmisteilla yhteenveto, jonka on tarkoitus valmistua ennen vuodenvaihdetta. Se julkaistaan vm.fi/digiarkeen -sivulla.
Muissa asioissa Remes totesi lyhyesti, että Yhteentoimivuuden periaatteiden kysely on toimitettu komissiolle määräajassa 10.12.2021. Kyselyn pohjalta muodostettu tulos saadaan ennakkotiedon mukaan kesäkuussa 2022. Samalla välitettiin
kiitokset vastaamiseen osallistuneille.

9.

Kokouksen päättäminen (klo ~11:50–12:00)
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.04.
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Liitteet / Bilagor

Liite 1. Tiedonhallintakartan valmistelun tilanne ja sisältö
Liite 2. Tiedonhallintakartan ylläpitosuunnitelma vuodelle 2022
Liite 3. Yhteentoimivuuden linjaukset: Alustus Alatyöryhmän työstä
Liite 4. Tiedonhallintalain toimeenpanon tilanne kunnissa
Liite 5. Yhteistyöryhmän vuoden 2022 työsuunnitelma (luonnos)

Jakelu / Sändlista

Yhteistyöryhmän jäsenet
Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristö

