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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
Aika

ti 8.2.2022 klo 9:00 – 12:00

Paikka

Etäkokous, etäkokoustiedot kalenterikutsussa

Osallistujat
Sami Kivivasara
Tommi Oikarinen

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

Janne Juhala
Jyrki Paloposki
Jari Jauhiainen
Ismo Parviainen
Aulikki Pakanen
Jani Heikkinen
Tomi Kytölä
Päivi Virtanen
Tiina Kaunisto
Päivi Tommila
Markku Heinäsenaho
Saku Härkönen
Janne Pulkkinen
Taina Nurmela
Tiia Ojala

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
IT-innovaatioyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
vanhempi tietohallintosuunnittelija, Tampereen kaupunki
kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki
kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
projektipäällikkö, Kuopion kaupunki
Chief Digital Officer, Sipoon kunta
erityisasiantuntija, Suomen kuntaliitto; Tommi
Karttaavin sijaisena
tietohallintojohtaja, Koulutuskeskus Salpaus
arviointiylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri; Teppo Heikkilän sijaisena
rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Piia Wollstén
Ari Ylinärä
Katja Penttinen
Ethel Eriksson
Jari Ylikoski
Mika Rauhala
Anu Maksimow
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

Mikko Kuoppala
Antti Helin
Anita Juho
Olli-Pekka Rissanen
Katja Väänänen

neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
johtava asiantuntija, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

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

Kokouksen avaus (klo ~9:00–09:10)
Kokouksen avaus
Kokouksessa varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana.
Läsnäolijoiden toteaminen

2.

Asialistan hyväksyminen (klo ~09:10)
Asialista on toimitettu yhteistyöryhmälle 26.1.2022.
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

3.

TE-palvelut 2024 -uudistus (klo ~09:10-10.00)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin
ja tiedonhallintaan vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä ja arvioida
niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
Marinin hallitusohjelmassa on linjattu TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle. Linjaus liittyy hallitusohjelman työllisyystavoitteeseen ja kuntien vastuun vahvistamiseen työllisyyspalveluissa. Työllisyyspalvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle
vuoden 2024 aikana. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.
Käsitellään uudistuksen suunnitelma ja valmistelun tilanne.
Liite 1. Esittely (kalvot)
Liite 2. Tausta-aineisto
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Alustus: Mikko Kuoppala, työ- ja elinkeinoministeriö
Päätösesitys: Käydään keskustelu vaikutuksista alustuksen ja taustamateriaalin
pohjalta. Kirjataan huomiot ehdotuksen jatkovalmistelua varten ja yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.
4.

Automaattista päätöksentekoa koskevan lainsäädännön uudistaminen (klo ~10:00–10:50)
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.
Ehdotusten vaikutusten arviointi: yhteistyöryhmän ennakkotehtävässä antamien
vastausten ja valmistelussa tehdyn arviointiluonnoksen läpikäynti.
Liite 3. Ehdotusten vaikutusarvioinnin luonnos (kalvot)
Liite 4. Automaattista päätöksentekoa koskevan sääntelyehdotuksen vaikutusten
arvioinnin kysely
Liite 5. Automaattista päätöksentekoa koskeva sääntelyluonnos
Liite 6. Automaattista päätöksentekoa koskevan sääntelyehdotuksen vaikutusten
arvioinnin kyselyn jakelu
Alustus: Tommi Oikarinen & Antti Helin, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Kokouksessa kirjatut huomiot ja ennakkotehtävässä annetut vastauksen huomioidaan hallituksen esityksen valmistelussa. Kirjataan huomiot yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.

5.

Tauko (klo ~10.50–11:00)

6.

Digitoimisto ja Suomen Digitaalinen kompassi (klo ~11.00–11:40)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä julkisen hallinnon digitaalisiin palveluihin
ja tiedonhallintaan vaikuttavia kehittämissuunnitelmia ja -toimenpiteitä ja arvioida
niiden vaikutuksia toiminnan kehittämiseen ja tiedonhallinnan järjestämisen nykytilaan.
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Syksyllä 2021 asetettiin Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä ohjaamaan digitalisaation, tieto- ja teknologiapolitiikan
sekä datatalouden kehittämistä sekä koordinoimaan näihin liittyviä toimenpiteitä ja
tilannekuvaa. Ministerityöryhmän yhteydessä toimii digitalisaation ja datatalouden
vastuualuetta koskeva yhteistyöryhmä, digitoimisto. Digitoimisto huolehtii ministeriöiden välisestä yhteistyöstä sekä digitalisaation ja datatalouden edistämisestä.
Ministeriryhmä on päättänyt Suomen digitaalisen kompassin laatimisesta kevään
2022 aikana. Tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030.
Käsitellään Suomen Digitaalisen kompassin valmistelun tilanne.
Liite 7. Esittely (kalvot)
Liite 8. Tausta-aineisto
Alustus: Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Käydään keskustelu. Kirjataan huomiot ehdotuksen jatkovalmistelua varten ja yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.
7.

Julkisen hallinnon tiedonhallintakartta (klo ~11:40–11:55)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia valtiovarainministeriön tukena tiedonhallintalain (906/2019) 6 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintakartan ylläpidossa ja edelleen
kehittämisessä.
Käydään läpi tiedonhallintakartan valmistelun tilanne.
Liite 9. Tiedonhallintakartan valmistelun tilanne ja sisältö
Alustus: Suvi Remes, valtiovarainministeriö
Päätösesitys: Käydään keskustelu. Kirjataan huomiot ehdotuksen jatkovalmistelua varten ja yhteistyöryhmälle informoitavaksi taustaorganisaatiolle ja verkostoille.

8.

Muut asiat (klo ~11:55)

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.
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Liitteet / Bilagor

Liite 1. TE-palvelut 2024 -uudistus, esittelykalvot
Liite 2. TE-palvelut 2024 -uudistus, tausta-aineisto
Liite 3. Automaattinen päätöksenteko, ehdotusten vaikutusarvioinnin luonnos
(kalvot)
Liite 4. Automaattista päätöksentekoa koskevan sääntelyehdotuksen vaikutusten
arvioinnin kysely
Liite 5. Automaattista päätöksentekoa koskeva sääntelyluonnos
Liite 6. Automaattista päätöksentekoa koskevan sääntelyehdotuksen vaikutusten
arvioinnin kyselyn jakelu
Liite 7. Digitaalinen kompassi, esittelykalvot
Liite 8. Digitaalinen kompassi, tausta-aineisto
Liite 9. Tiedonhallintakartan valmistelun tilanne ja sisältö

Jakelu / Sändlista

Yhteistyöryhmän jäsenet
Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristö

