Tiedonhallintalain toimeenpano –
Ideamuotoilun tuloksia
Tietohallinto ja ICT-ohjausryhmä 3.12.

MIHIN TÄMÄ TYÖ VASTAA
TÄMÄN VAIHEEN TUOTOKSET

• Yhteinen yleinen luonnos tiedonhallintamalliksi

• Roadmap, mitä tulee tehdä siirtymäajan puitteissa
• Resurssit ja yhteistyö
• Tehtävä- / Tarkastuslista
• Johdon tuki
• Toimeenpanossa huomioitavat asiat
• Tarvittavat resurssit ylätasolla

Huomioita
• Rajallinen työskentelyaika yhdistettynä hyvin monipuoliseen
asiantuntijajoukkoon asetti haasteita asian käsittelylle.

• Eri näkökulmia lähestyä aihetta laajassa ryhmässä oli useita ja
esiin nostettiin niin yksityiskohtaisia asioita kuin yleisempiä
kokonaisuuksia.
• Tunnistettiin konkreettisia ehdotuksia tarvittavista tehtävistä
ja toimista sekä jatkotarpeita.
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Konkreettiset ehdotukset
lähiaikojen näkökulma

LIIKENNEVALOTAULUKKO NYKYTILAN JA TARVITTAVIEN TOIMIEN
KARTOITTAMISEEN JA SOPIMISEEN
Koulutus
Lain vaatimus

Voimaan

Tiedohallintamallin laatiminen (5§)

1.1.2021

Muutosvaikutusten arviointi (5§)

1.1.2021

Luotettavuutta edellyttävien tehtävien tunnistaminen ja
1.1.2023
luotettavuudesta varmistuminen (12§)
Tietoaineistojen tietoturvallisuus (13§)

1.1.2023

Tietojärjestelmien tietoturvallisuus (13§)

1.1.2023

Tietojen siirtäminen tietoverkossa (14§)

1.1.2023

Tietoaineistolle asetetut vaatimukset (15§)

1.1.2023

Tietojärjestelmien käyttöoikeusien hallinta (16§)

1.1.2023

Lokitietojen kerääminen (17§)

1.1.2022

Lokitietojen määräaika uusien järjestelmien osalta

1.1.2020

Tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttaminen
(19§)
Tietoaineistojen kerääminen viranomaisen tehtäviä
varten (20§)
Tietoaineistojen säilytystarpeen määrittäminen (21§)
Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla
viranomaisten välillä (22§)

1.1.2022
1.1.2021

Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan
avulla muille kuin viranomaisille (24§)

1.1.2020
1.1.2024 viimeistään,
uusiin järjestelmiin heti
1.1.2024 viimeistään,
uusiin järjestelmiin heti
1.1.2024 viimeistään,
uusiin järjestelmiin heti

Rekisteröinti asiarekisteriin (25§, 26§)

1.1.2022

Tietoaineistojen hallinta palveluja tuotettaessa (27§)

1.1.2022

Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi (28§)

1.1.2012

Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle (23§)

Tilanne

Tarvittavat toimet Riskit Vastuutaho Resurssit

Tutkimus- kehitys ja innovaatiot

Tukipalvelut ja hallinto

Tarvittavat
Tarvittavat
Riskit Vastuutaho Resurssit
Riskit Vastuutaho Resurssit
toimet
toimet

Toimeenpanon alue

Johdon vastuu
tiedonhallintalaissa

Määritelty tiedonhallintaan
liittyvien tehtävien vastuut

Tiedonhallintaan liittyvät
ajantasaiset ohjeet
• Hankkeet, asianhallinta,
arkistointi, tietosuoja,
tietoturva.
Tarjolla koulutusta
tiedonhallintaan liittyvistä
säädöksistä, määräyksistä
ja ohjeista

Asianmukaiset
työvälineet tiedonhallintaa
koskevien
velvollisuuksien
toteuttamiseksi
Järjestetty riittävä
valvonta tiedonhallintaan
liittyvien säädösten,
määräysten ja ohjeiden
noudattamisesta

Tiedotustoiminta suunniteltu
Yhteistyövastuut
Viitearkkitehtuurit

Tutkimus- kehitys ja innovaatiot / opetus / tukipalvelut ja hallinto
Vastuiden
täyttyminen
nyt

Nykytilan
kuvaus

Tavoitetilan kuvaus

Kaikille
korkeakouluille
yhteiset
toimenpiteet

Korkeakoulun
itse
määriteltävät
toimenpiteet

Tavoiteaika

Tarvittavat
Vastuuhenkilö
toimenpiteen
ja muut
tavoitteen
resurssit
saavuttamiseen

Korkeakouluyht
eistyön
verkostoihin
osallistuvien
resurssit

MITÄ ON SUUNNITELTU JATKETTAVAKSI
TÄMÄN VAIHEEN JÄLKEEN
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JATKOKEHITYKSESSÄ
1. Johdon vastuiden tiivis kooste
• Tähän liittyen on tässä työssä luotu:

• Lain vaatimukset, määräajat, riskit,
potentiaali, vastuut, huomioitavien tehtävien
ja toimien listan ensimmäinen versio

2. Koulutuspaketti
3. (ehdotus) Sähköisten
asiakirjapalveluiden vaiheistamisen ja
vaatimusten tarkentaminen

October 3, 2017

Confidential

TYÖN AIKANA ESIIN NOUSUT EHDOTUS LAIN
TOIMEENPANON VALMISTELUSSA ETENEMISELLE
1.

Tunnistetaan yhdessä tiedonhallintalain asettamat vaatimukset korkeakouluille.

2.

Kuvataan yhdessä miten jokainen vaatimus vaikuttaa yleisesti korkeakoulun toimintaan
resurssityyppi kohtaisesti.

3.

Arvioidaan korkeakoulukohtaisesti vaatimuksien täyttymisen nykytila. Tunnistetaan mahdolliset
kehittämiskohteet ja toimenpiteet.

1.

Osa korkeakouluista kypsempiä arviointiin toiminnan kuvaamisen kautta, esim. KA-työ, osa käyttää laajempaa otantaa
kuin toinen korkeakoulu.

4.

Tarkastellaan tuloksia kokonaisuutena, tunnistetaan yhteistyön paikkoja ja ratkaisuja.

5.

Seurataan säännöllisesti toimenpiteiden toteuttamista. Arvioidaan vaatimuksien täyttymistä
kansallisesti vuosittain.

Kokonaisarkkitehtuurin hyödyntäminen
• Tiedonhallintamallin
tärkeimpänä osana voi
hyvin olla kokonaisarkkitehtuurikehitys.
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kuva: J. Ivonen

Laajemmat näkökulmat

TIEDONHALLINTAMALLIN POHJAA, KORKEAKOULUJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
Opiskelija

Opetushallitus

Muut ministeriöt
(TEM)

OKM

CSC

Korkeakoulujen yhteiset asiat

Korkeakoulu A

Korkeakoulu B

Tiedonhallintayksikkö

Tiedonhallintayksikkö

Rahoitus
&Lahjoitukset
(Yksityiset ja
julkiset)

Värien
selitteet:

Tutkimuksen
tekemiseen
liittyvät luvat

Kansalliskirjas
to ja
kansallisarkist
o

Tiedonhallintayksikkö

KELA

Toiminnan alueet

Certia,
Fundit
a

Sidosryhmät

Muut
palveluntarjoaj
at

Ylioppilaskunn
at,
Opiskelijakunn
at ja -järjestöt

OKM

Viranomaisraportointi
esim. Virta

Korkeakoulujen yhteiset asiat

Koulutus
Koulutuksen suunnittelu
ja kehitys
Opiskelijavalinnat

Yhteiset viitearkkitehtuurit
ja tiekartat
Resurssien varmistaminen

Koulutuksen toteutus
Koulutustyön arviointi
Koulutusyhtesityö

Ristiinopiskelu (opintoKoulutuksen
oikeudet muissa
johtaminen
OPI
2018-2019
korkeakouluissa),
opintopolut ja jatkuva
oppiminen
Tämän laatikon asiat tehdään myös
yhteistyössä. Mikä on tasapaino?
Koulutusviestintä

Muut ministeriöt
(TEM)
Koordinointi

Yhteiset SIEM järjestelmän toteutus
korkeakoulujen
kanssa
viitearkkitehtuurit
ja
tiekartat Voisi järjestää koulutuksia
Muut yhteiset palvelut
Tietoturvayhteistyö

Opiskelija
Opiskelijoiden tuleva MyData
oppijan omadata, sen liikkuminen ja
varaan rakentuvat palvelut.

Muut rahoittajat
sekä Lahjoitukset /
lahjoittajat
Hankerahoitus

rahoituksen myöntö,
rahoituksesta raportointi.

Tutkimuksen suunnittelu
ja kehitys

Eettiset toimikunnat
tutkimusasetelmien
arviointiin

Tutkimuksen toteutus
Tutkimustyön arviointi
Tutkimustyö

Työelämäpalvelut

Innovaatiotoiminta

Laboratoriopalvelut

Tutkimuksen
johtaminen

Tutkimusviestintä

Julkaisut

Palvelutoiminta ja
muu toiminta
Apteekkitoiminta
Taiteellinen toiminta

Liiketoiminta
Muut
palvelut

Tutkimusaineistot

Julkiset
tutkimusrahoittajat
(Akatemia, BF, EU).

Tiedonhallintayksikkö

Talon laajuisesti
koordinoitu
tiedonhallintamallin
toteutus
Integraatiokuvaukset
Aikaisempien
kuvausten (tieto)
hyödyntäminen
Tiedonhallinnan
hallinta
Tiedonhallintamallin

Tiedonhallintayksik
kö

Korkeakoulu
B

kehittäminen

Viitearkkitehtuureiden
välineet käyttöön

Riskienhallintajärjestel
Yhteisrekisterinpitäjyyde Tutkimuksen
Palveluväyläratkais Kuvaus asiakirjajulkisuuden
mä
metatietojen hallinta
t
Yhteneväiset
ut
toteuttamiseksi
JHS 179 liite 3 JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelma
JHS 156
järjestelmät?
Arkistonmuodostussuunnitelma
Sähköinen
Sähköinen
Rajapinnat,
Sähköinen
Laatujärjestelm
Tietojärjestelmät Tiedonohjausjärjestel
arkistointijärjestelm asiointipalvelu
tietosuoja ja
mät
allekirjoitus
ä ja siilot.
Yhteiset tietovarastot
Tiedonhallinnan
Viitearkkitehtuuri
ä 179 liite 6
turvapostien ym. tilalle tietoturva
JHD
Vähemmän
rajapintoja
->
järjestäminen
tietoturva ja tietosuoja paranee,
Lokitietojen
Kansallisten arkkitehtuuri-kuvausten Yhteisten
Arkistointi kerääminen
Tietovarannot
tiedon oikeellisuus parempi.
standardien
noudattaminen omassa
SIEM ja SOC
Tietoturva osaksi
SÄHKE2
Pitkäaikaisarkistointi
noudattaminen
kehitystyössä.
tiedonhallintamallia (KA)
vaatimukset
PAS
Organisaation
Henkilöstö
Kampuksen
Viestintä
Hallinto ja
johtaminen
kehittäminen
juridiikka eri
Markkinointiviestintä
Kyvykkyyksien
Sopimukset
Tietopääoman
Resurssointi ja roadmap
Tilat
ja
infra
hallinta
toimijoiden kesken
Infot
johtaminen
asiasta
Lain tulkinnat
Vastuun ottaminen
Digitalisaation
Tietojen omistajuuden
johtaminen
määrittely

Tutkimuksen
tekemiseen
liittyvät luvat

kv-opiskelijat Suomessa

Opetushallitus

yhteiset oppimateriaalit

Kansalliskirjasto

KELA

työharjoittelu, työelämäyhteydet, yhteinen
tietopohja

Certi
a

Palvelun
-tarjoajat

Kliininen tutkimus,
Rahoituksen hakeminen,
koe-eläimet,
rahoituksen myöntö,
aineistojen
rahoituksesta raportointi.
käyttöluvat jne.
Kytkentä TKI/tutkimuksen aineistonhallintasuunnitelmaan/ohjeeseen

Värien
selitteet:

Tiedonhallinnan korkeakouluverkosto
& korkeakoulun edustaja verkostossa

Asianhallinta

AHOTointi (aiemman osaaminen
tunnustaminen)

Yksityiset
tutkimusrahoittaj
Rahoituksen
hakeminen,
at

Projektiorganoisaation asettaminen

Korkeakoulu
Tutkimus,
Akehitys ja innovaatiot

Tiedonhallintayksik
kö

Hankerahoitus, OKM

CSC

Yhteiset kuvaukset tutkimuksen ja koulutuksen tarvitsemista
metatiedoista

Sisäiset toiminnot /
kyvykkyydet

Tiedonhallinnan
ulottuvuudet

Ylioppilaskunn
at,
Opiskelijakunn
at ja -järjestöt

Vastuutus

Päätös välineistä ja
toimintamalleista

Markkinat
Koulutusvienti Asuminen (hoas jne)
Yhteistyö
työelämän kanssa

Yhteiskunnallin
en
Joukkoliikennepalvel vaikuttaminen

ut
Terveys
(yths)
Sisäiset palvelut
ja prosessit

Sidosryhmät

Ulkoiset
palvelut ja
prosessit

Korkeakoulujen
yhteiset asiat

Tiedonhallintalain
kannalta tarvittavat
toimet

Toimeenpanotyössä
huomioitavat seikat

Vaatimukset

MITÄ KORKEAKOULUJEN ON HUOMIOITAVA
SEURAAVISSA VIELÄ MYÖHEMMIN?

15

VAPAA LISTA TYÖN AIKANA KERÄTYISTÄ JATKOSSA
HUOMIOITAVISTA ASIOISTA
• Tiedonhallintalain toimeenpanoon liittyvän resursoinnin tukeminen
konkreettisten esimerkkien avulla
• Organisoitumisen esimerkki voidaan tehdä yhdessä myöhemmin
• Tutkimusdataa koskeva tiedonhallinta

• Aineistot ja julkaisut

•

Asiakirjojen säilyttäminen ja hävittäminen, tiedon elinkaari

•

Palvelun ja asian rajapinnan tunnistaminen
•
Jatkossa voidaan mahdollisesti yhdessä luoda kuvaus tästä.

•

Opiskelijoiden MyData
•

• Metadatan hallinnointi
•
• Riskien tunnistaminen asiakirjajulkisuuden osalta
• Jatkossa voidaan yhdessä mahdollisesti luoda esimerkkejä riskien hallinnasta

Tietosuoja & tietojenkäyttö tiedonhallintalain näkökulmasta

Ylioppilaskunnan / YTHS / AMK asema ja henkilötietojen käsittely
sekä yliopistojen tietojen siirtotavat (rajapinta / katseluyhteys) eri
tahoille.

• Tämän osalta on tarve suositukselle / linjaukselle lainsäätäjiltä
• Tiedonhallintapolitiikka

• Jatkossa voidaan mahdollisesti luoda yhdessä esimerkki korkeakoulun
tiedonhallintapolitiikasta
• (esim. vastuut ja hallintamalli)
• Yhteentoimivuuden varmistaminen

Mahdolliset yhteistyömahdollisuudet:
- CSC:n koordinoima yhteistyö
- Muut osallistujien välinen yhteistyö
- SIG-työryhmä

• Olemassa olevien ja tehtävien kuvausten sekä vastuiden yhteentoimivuus
(mm. laatu, kokonaisarkkitehtuuri ja tietosuoja)
Confidential

Ratkaisujen ja toimien pohtiminen pidemmälle yhdessä
lisäarvoa ja
potentiaalia

Lain vaatimus
Korkeakoulun on huolehdittava
ajantasaisesta tiedosta käytössä olevista
tietojärjestelmistä.
Korkeakoulun on huolehdittava
tietoaineistojen käsittelyn
ohjeistuksesta ja sen saatavuudesta.
Korkeakoulun on huolehdittava
tiedonhallinnan vastuiden
toteutumisesta.
Korkeakoulun on huolehdittava
ajantasaisesta listauksesta
toimintaprosseista ja niiden tiedoista.
Korkeakoulun on huolehdittava
ajantaisesta listaukseta tietovarannoista
ja niiden tiedoista
KK johdon on huolehdittava lain
toimeenpanon mukaan lukien seuranta
ja valvonta vaatimien resurssien
riittävyydestä.

Muut toimeenpanon aikana
huomioitavat näkökulmat
Arviointi tulevista muutoksista, esim.
tietojärjestelmän käyttöönotto
Arviointi tietovarantojen
yhteentoimivuudesta ja
hyödynnettävyydestä muutoksessa
Arviointi automatisoinnin toteutumisesta
muutoksessa
Arviointi teknisten rajapintojen käytöstä
tiedonvälityksessä muutostilanteissa
Uusien tietojärjestelmien tietoturva- ja
tietosuojavatimukset, mm. lokitus
Sähköinen arkistointi 24 kk siirtymäaika
Tiedonohjausjärjestelmä

Pakottaa hyvän tiedonhallintatavan mukaiseen toimintaan
- kaikilla tietysti ollut tavoitteena, mutta nyt tukee sitä
mukavasti.
Yhteinen toiminnan kehittämisen väline. Toiminta
perustuu pitkälti tietojärjestelmiin kun lain vaatimukset
täytetään on helpompi kehittää.

Kehittämisen asiakaslähtöisyys
Riskit pienenevät, kustannukset pysyvät kurissa
Läpinäkyvyys lisääntyy
Toiminta tehostuu
Vastuut ja prosessit tulevat määriteltyä
Muutoksista tulee ennakoitavampia ja nähdään mihin
tuleva muutos vaikuttaa
Suunnitelmallisuus lisääntyy
Tiedostetaan olemmassa olevat järjestelmät, saadaan
lokitus kuntoon, tietoturvan ja tietosuojan paraneminen,
tiedon elinkaari hallintaan

Tunnistetaan yhteisiä asioita ja voidaan vähentää
päällekäistä työtä organisaatioissa
Helpottaa digitalisaation kehittämistä
Tietojen uudelleenkäytettävyys ja rajapintojen
hyödyntäminen helpottaa digitaalisten palveluiden
kehittämistä
Kokonaisarkkitehtuuri työn tulosten hyödyntäminen tuo
lisäarvoa kokonaisarkkitehtuurityölle
Korkeakoulun eri toiminnoille syntyy yhteinen väline
suunnitella muutoksia
Korkeakoulut päättävät toteuttaa yhteisen korkeakoulujen
tiedonhallintakartan, joka konkretisoi esimerkiksi
arkkitehtuurityötä
Tarvitaan vähemmän omia resursseja ja
korkeakoulusektorilla päällekkäistä työtä

haasteet ja
mahdolliset riskit
Tehdään raskaita kuvauksia kuvausten takia
(taas kerran)
Ylireagoidaan lain vaatimuksiin heikossa
resurssitilanteessa.
osaaminen ei riitä
Governance ei toimi, vaikka kaikki on
kauniisti paperilla
Resurssit eivät riitä vastuutuksen
toteuttamiseen
Yritetään haukata liian iso pala kerralla. Voisi
matkia ketterää kehitystä: mikä on mvptoteutus, mitä laajennetaan myöhemmin.
Tietohallintomalli toteutetaan tuplana jo
olemassa olevan rinnalle tai päälle
Kansallisesti yritetään saada aikaiseksi liian
täydellistä mallia. Jäädään orvanpyörään jota
kehitetään ja kehitetään kunnes juna menee
ohi.
Tulkitaan lain vaatimusta eri tavalla kuin
lainsäätäjä (VM) ajattelee, liian kapeasti tai
laajasti.

Tehdään tulkintoja ristiriidassa VM:n
ohjemateriaalien kanssa (jotka eivät ole vielä
tulleet ja tulevat hieman viime tingassa)
TKI- ja tutkimusaineistojen asema
kuvauksissa ja suhteessa th-lakiin
Johdon vastuut, miten johto sitoutetaan
Johdon sitoutumattomuus asiaan,
tarvittavattavien taloudellisten ja
henkilöresurssejen puute. (OTOna samoille
henkilöille jotka yleensäkin tekee "kaiken")
Tutkimusdata yritettävä rajata lain
ulkopuolelle, jotta korkeakoulut jotenkin

kysymykset
Mikä on minivaatimus, jolla
korkeakoulu on lain
vaatimassa tilassa?
Mitä materiaalia saadaan esim.
VM:stä tai korkeakoulujen
yhteistyössä => mitä pitäisi
alkaa nyt tekemään itse? Ettei
samaa asiaa tehdä turhaan
kahteen kertaan.
Asiakirjojen arkistointia
koskeviin säädöksiin on
tulossa muutoksia? Millainen
vaikutus tutkimusaineistoihin?
Miten varmistetaan, ettei
ajauduta riski-sarakkeessa
listattuihin tilanteisiin? Selkeä
malli, tehtävälistat, priorisointi
järjestys ja "pieni on kaunista"
Mitä tapahtuu jos ei onnistuta
täyttämään lain vaatimuksia?
MIten säilytetään joustavuus?
Sähke 2- vaatimukset?
Miten kuvataan tarvittavat
resurssit? Suosituksia?

Muita johtopätöksiä ideamuotoilusta
• Täytyy kirkastaa mitä lähdemme viemään yhdessä eteenpäin, ja mitä
edistetään korkeakoulukohtaisesti.

• Jatkossa otettava huomioon mitä tiedonhallintalaki korkeakoulujen
yhteistyössä mahdollistaa aikaisempiin toimintamalleihin verrattuna.
• Otetaan tavoitteeksi yhteinen soveltamistapa irrallisten ja
organisaatiokohtaisten ratkaisujen sijaan (lain 3 luku).

• Tiedonhallintalain kokonaisuus on hyvin läheisessä suhteessa
kokonaisarkkitehtuuriin. Korkeakouluissa joissa on tehty
kokonaisarkkitehtuurityötä, löytyy jo paljon hyödynnettävää materiaalia.
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