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Lyhyesti uudesta tiedonhallintalaista

Uuden tiedonhallintalain tavoitteena on vastata jatkuvasti muuttuvan digitaalisen 
ympäristön haasteisiin. Hallituksen esitys (HE 284/2018) eduskunnalle laiksi julkisen 
hallinnon tiedonhallinnasta, lyhyemmin tiedonhallintalaki, on hyväksytty eduskunnassa 
hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti (HaVM 38/2018). Seuraavaksi laki esitellään 
tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Esityksen mukaan tarkoituksena on, että laki 
astuu voimaan 1.1.2020.  Laki yhdistää tiedonhallintaa ohjaavia lakeja. Lisäksi sillä 
pyritään yhdenmukaistamaan julkisen sektorin toimijoiden tiedonhallintaa ja 
tietojärjestelmien käyttöä: erityisesti toiminnan digitalisoimista, tietoturvallisuutta ja 
tiedon jakamista. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_284+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_38+2018.aspx


Johdanto

Deloitten kyberturvallisuusasiantunti-
ja Matti Aitta esittelee tässä julkaisussa 
tiedonhallintalakia ja sen oleellisimpia 
osa-alueita. Hän tulkitsee erilaisia vaihto-
ehtoja ja toimenpiteitä pohjautuen miltei 
10 vuoden kokemukseensa valtionhallin-
non tieto- ja kyberturvallisuuden tehtä-
vissä. Julkaisussa keskitytään siihen miten 
uusi tiedonhallintalaki vaikuttaa viranomai-
siin ja mitä konkreettisia vaikutuksia sillä 
on. Erityisesti keskitytään tiedonhallintayk-
sikön perustamiseen, tiedonhallintamallin 
laatimiseen ja muutosvaikutusten arvioin-
tiin, tietoturvavaatimuksiin sekä tietoai-
neistojen digitalisointiin, digitaalisen tiedon 
käsittelyyn, luovuttamiseen ja vastaanotta-
miseen erityisesti tietoturvallisuusnäkökul-
mat huomioiden. Matti Aitta tuo esille itse 
havaitsemiaan tärkeitä asiakokonaisuuk-
sia, joita hänen mukaansa on yksittäisten 
viranomaisten tärkeä huomioida omassa 
toiminnassaan. Näin ollen kaikki lain eri 
osa-alueet eivät ole esitelty tässä 
julkaisussa.   

Julkaisussa saat vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin: 

• Keitä laki koskee ja miltä osin?
• Mitä lain mukaan pitää tehdä ja millä  
 aikataululla?
• Mitkä ovat lain merkittävimmät   
 muutokset yksittäisen toimijan   
 näkökulmasta?
• Mitä tarkoitetaan tiedonhallintayksikön  
 perustamisella, tiedonhallintamallin 
 laatimisella ja muutosvaikutusten  
 arvioinnilla? Miten lain vaatimukset   
 voidaan toteuttaa näiden osalta?
• Mitä vaaditaan tietoturvallisuuden   
 osalta ja miten vaatimukset eroavat  
 tietoturva-asetuksen vaatimuksista?
• Miten salassa pidettävien ja    
 turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen  
 luokittelu ja merkintä muuttuvat?
• Mitä tarkoitetaan tietoaineistojen   
 digitalisoinnilla, digitaalisen tiedon
  käsittelyllä, luovuttamisella ja  
 vastaanottamisella? Miten lain   
 vaatimukset voidaan toteuttaa näiden  
 osalta? 
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Tiedonhallintalaki koskee kaikkia 
viranomaisia joltain osin ja tietyin 
poikkeuksin. Tämä on kuvattu 
tarkemmin seuraavan kappaleen 
taulukoissa. Lakia ei kuitenkaan 
sovelleta Ahvenanmaan maakun-
nassa toimiviin maakunnan, valtion 
ja kunnan viranomaisiin.  ”Kaikilla 
viranomaisilla” tarkoitetaan ministeri-
öitä ja niiden alaista hallintoa mukaan 
lukien tuomioistuimet ja lainkäyttö-
elimet, valtion liikelaitoksia, kuntia ja 
kuntayhtymiä, eduskunnan virastoja 
ja laitoksia sekä Suomen Pankkia 
mukaan lukien Finanssivalvonta, Kan-
saneläkelaitosta sekä muita itsenäisiä 
julkisoikeudellisia laitoksia, yliopis-
toja ja ammattikorkeakouluja sekä 
viranomaisen päätöksen perusteella 
tiettyä tehtävää itsenäisesti hoita-
maan asetettuja lautakuntia, neuvot-
telukuntia, komiteoita, toimikuntia, 
työryhmiä, toimitusmiehiä ja kunnan 
ja kuntayhtymän tilintarkastajia sekä 
muita niihin verrattavia toimielimiä. 

Lisäksi tiedonhallintalaki koskee 
tiettyjen vaatimusten osalta myös 
yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä, 
silloin kun ne toimivat viranomaisen 
toimeksiannosta tai lukuun tai 
jos niiden toimintaan muuten 
sovelletaan julkisuuslakia.

Tiedonhallintalaki koskee kaikkia 
viranomaisia
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Tiedonhallintalaki on laaja, ja tässä julkaisussa Matti Aitta on selkeyttänyt lakia 
jaottelemalla sen kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat

1. Tiedonhallintayksikön perustaminen, tiedonhallintamallin laati-
minen ja muutosvaikutusten arviointi

2. Tietoturvavaatimukset
3. Tietoaineistojen digitalisointi, digitaalisen tiedon käsittely, luo-

vuttaminen ja vastaanottaminen

Seuraavassa taulukossa esitellään vaatimukset lain soveltamisalaan kuulu-
ville osapuolille sekä siirtymisaika, jonka kuluessa muutokset pitää toteuttaa. 
Merkittävimmät muutokset ja vaikutukset käytännön työssä esitellään myö-
hemmin.

Tiedonhallintalaki tuo mukanaan uusia 
vaatimuksia ja aikatauluja

Tiedonhallintayksikön perustaminen, tiedonhallintamallin laatiminen ja muutosvaikutusten arviointi

Vaatimus Aikataulu Soveltamisala

Tiedonhallintayksikön 
perustaminen (4 §)

12 kk lain voimaantulosta Kaikkia viranomaisia
+
sovelletaan yksityisiin henkilöihin ja 
yhteisöihin sekä muihin kuin viran-
omaisena toimiviin julkisoikeudellisiin 
yhteisöihin, kun toimintaan sovelle-
taan muuten JulkL (Julkisuuslaki)

Tiedonhallintamallin laatiminen 
(5 § 1 ja 2 mom.)

12 kk lain voimaantulosta Kaikkia viranoimaisia

Muutosvaikutusten arviointi 
tiedonhallintamalliin (5 § 3 mom.)

Tulee toteuttaa lain voimaantulon 
jälkeen.

Kaikkia viranomaisia
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Tietoturvavaatimukset

Vaatimus Aikataulu Soveltamisala

Henkilöstön luotettavuuden varmistaminen 
(12 §)

Muiden kuin valtion virastoissa ja 
laitoksissa toimivien viranomaisten 
on toteutettava vaatimukset 36 kk 
kuluessa lain voimaantulosta.

Kaikkia viranomaisia
+
sovelletaan lisäksi yksityisiin 
henkilöihin tai yhteisöihin 
taikka muihin kuin viranomai-
sena toimiviin julkisoikeudelli-
siin yhteisöihin siltä osin kuin 
ne hoitavat julkista hallinto-
tehtävää tai kun toimintaan 
sovelletaan muuten JulkL

Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien 
tietoturvallisuuden varmistaminen ja 
riskienhallinta  (13 §)

Yleisessä tietoliikenneverkossa tapahtuvan 
tietojensiirron turvallisuuden 
varmistaminen (14 §)
Tietoaineistojen turvallisuuden 
varmistaminen (15 §)
Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien 
määrittely ja hallinta (16 §)

Tietojärjestelmien käytön ja tietojen 
luovutusten lokitus (17 §)

24 kk lain voimaantulosta

Asiakirjojen turvallisuusluokittelu (18 §)
Salassapito ja luokitusmerkintä (JulkL 25 §)

Siirtymäaikaa ei mainittu
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Tietoaineistojen digitalisointi, digitaalisen tiedon käsittely, luovuttaminen ja vastaanottaminen

Vaatimus Aikataulu Soveltamisala

Tietoaineistojen sähköiseen 
muotoon muuttaminen, ehey-
den ja saatavuuden varmista-
minen (19 §)

Paperilla tulevien asiakirjojen digitalisointi 
uusien asiakirjojen osalta 24 kk lain 
voimaantulosta

Tietoaineistojen tulee olla saatavilla ja 
hyödynnettävissä yleisesti käytettävässä 
koneluettavassa muodossa kuvailutietoineen 
24 kk lain voimaantulosta.

Kaikkia viranomaisia, paitsi ei sovel-
leta tuomioistuimien eikä valitus-
asioita käsittelemään 
perustettujen lautakuntien 
lainkäyttöön

Sähköisen asiarekisterin 
käyttöönottaminen 
(26–27 §)

24 kk lain voimaantulosta 25–27 § Kaikkia viranomaisia
+
sovelletaan lisäksi yksityisiin henki-
löihin tai yhteisöihin taikka muihin 
kuin viranomaisena 
toimiviin julkisoikeudellisiin 
yhteisöihin siltä osin kuin ne 
hoitavat julkista hallintotehtävää

26 § ja 27 § Kaikkia viranomaisia, 
paitsi ei sovelleta tuomioistuimien 
eikä valitusasioita käsittelemään 
peruutettujen lautakuntien lainkäyt-
töön

Julkinen kuvaus 
tietovarannoista ja 
asiarekisteristä (28 §)

12 kk lain voimaantulosta Kaikkia viranomaisia
+
sovelletaan yksityisiin henkilöihin ja 
yhteisöihin sekä muihin kuin virano-
maisena toimiviin julkisoikeudellisiin 
yhteisöihin, kun toimintaan sovelle-
taan muuten JulkL

Tietojen sähköinen luovut-
taminen ja vastaanottaminen 
(20 §, 22–24 §)

Valmius vastaanottaa ja hyödyntää toisen 
viranomaisen tarjoamaa teknistä 
rajapintaa tai katseluyhteyttä 12 kk lain 
voimaantulosta

Teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien 
toteuttaminen käytössä oleviin 
järjestelmiin 48 kk lain voimaantulosta

Ministeriöiden tulee selvittää toimialallaan 
useiden viranomaisten välisen teknisten ra-
japintojen avulla tapahtuvan säännönmukai-
sen ja vakioitavissa olevan tiedonluovutuksen 
määrittelyn ja ylläpidon hallinnointia edellyt-
tävät kohteet 12 kk lain voimaantulosta.

20 § Kaikkia viranomaisia, paitsi ei 
sovelleta tuomioistuimien eikä vali-
tusasioita käsittelemään perustettu-
jen lautakuntien lainkäyttöön

22–24 § Kaikkia viranomaisia
+
sovelletaan lisäksi yksityisiin hen-
kilöihin tai yhteisöihin taikka mui-
hin kuin viranomaisena toimiviin 
julkisoikeudellisiin yhteisöihin siltä 
osin kuin ne hoitavat julkista hallin-
totehtävää
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Viranomaisen on järjestettävä tiedon-
hallintansa tiedonhallintayksiköissä. 
Tämän voi tulkita niin, että esimerkik-
si tietyn ministeriön hallinnonalaan 
kuuluva toimiala, joka koostuu use-
ammasta viranomaisesta, muodostai-
si keskitetysti tiedonhallintayksikön. 
Esimerkiksi Rikosseuraamuslaitos, 
vankilat ja yhdyskuntaseuraamustoi-
mistot muodostavat yhden tiedon-
hallintayksikön. Samalla tavoin kun-
nat ja kuntayhtymät muodostaisivat 
omat erilliset tiedonhallintayksikkön-
sä, joihin kuuluisivat kaikki kyseisen 
kunnan tai kuntayhtymään kuuluvat 
eri viranomaiset.

Tiedonhallintayksikön tehtäviin kuu-
luu muun muassa suunnitella miten 
lain vaatimukset toteutetaan, laatia 
tiedonhallinnan kokonaisuuteen 
liittyvät ohjeet ja järjestää tarvittavaa 
koulutusta sekä valvoa lain vaatimus-
ten toteutumista ja ohjeiden noudat-
tamista. Jotta tämä on mahdollista, 
tiedonhallintayksikkö hahmottaa 
alkuun tiedonhallinnan kokonaisku-
van ja arvioi miltä osin nykytila vastaa 
näihin vaatimuksiin. Nykytilanarviossa 
tiedonhallintayksikkö tunnistaa, mistä 
kaikesta tiedonhallinta koostuu, mitä 
tietoja sillä on ja kuka niitä käsittelee.

Tietoturvavaatimuksien kohdentami-
seksi tiedonhallintayksikön on tarkas-
teltava käsittelemiensä asiakirjojen 
julkisuutta. 

Tiedonhallintalain soveltaminen 
aloitetaan tiedonhallintayksikön 
muodostamisella 

• Mitkä ovat salassa pidettäviä ja 
käsitelläänkö turvaluokittelun 
piiriin kuuluvia asiakirjoja? 

• Millä järjestelmillä, missä tiloissa 
ja kuka näitä käsittelee?

Tunnistaminen auttaa tiedonhallin-
tayksikköä hahmottamaan tietoturva-
vaatimusten toteuttamisen laajuutta, 
aikataulua ja mahdollisia kustannuksia.

Tiedohallintayksikkö laatii näistä 
kokonaisuuksista kattavan tiedon-
hallintamallin, jotta voi ylläpitää 
organisaation toimintaympäristöä ja 
tiedonhallintaa. Tiedonhallintamalli 
kuvaa esimerkiksi eri viranomaisten 
prosessit ja sidokset muihin proses-
seihin, tietojärjestelmät ja tietovaran-
not sekä millä tavoin tietoturvallisuus 
on toteutettu. 

Tämä ei välttämättä ole niin suuri 
ponnistus, jos ja kun viranomaiset 

ovat jo laatineet kokonaisarkkitehtuu-
rinkuvauksen, joka oli vaatimuksena 
laissa julkisen hallinnon tietohallin-
non ohjauksesta (Tietohallintolaki, 
634/2011). Osana tätä työtä julkishal-
linnon organisaatiot ovat määritelleet 
prosesseja sekä kuvanneet tietojär-
jestelmänsä hyödyntäen esimerkiksi 
JHS179-viitekehystä. Kokonaisarkki-
tehtuurin lisäksi EU:n yleinen tieto-
suoja-asetus (GDPR) on ohjannut 
ja motivoinut organisaatioita tuot-
tamaan dokumentaatiota GDPR:n 
osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Lain voimaantulon jälkeen tiedon-
hallintayksikö arvioi, mitä vaikutuk-
sia tulevilla tai uusilla hallinnollisilla 
uudistuksilla tai tietojärjestelmien 
käyttöönotoilla on tiedonhallintamal-
lissa kuvattuihin kokonaisuuksiin, esi-
merkiksi tietoturvallisuuteen, tietojen 
luovuttamiseen tai salassapitoon.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110634
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110634
http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.pdf


9  

Valtioneuvoston asetus tietoturval-
lisuudesta valtionhallinnossa (Tieto-
turva-asetus, 681/2010) tuli voimaan 
lokakuussa 2010 ja se annettiin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (Julkisuuslaki, 621/1999) 
nojalla. Tietoturva-asetuksen laatimi-
sen perusteluna oli se, ettei sen anta-
misen hetkellä (2010) voimassa ollut 
sääntely vastannut tietoturvallisuu-
den kehittämistarpeita, jotka oli mää-
ritelty valtioneuvoston vuonna 2009 
antamassa periaatepäätöksessä 
valtionhallinnon tietoturvallisuuden 
kehittämisestä (Vahti 7/2009). Lisäksi 
tietoturva-asetuksen tavoitteena oli 
yhdenmukaistaa Suomen käytännöt 
osaksi kansainvälisiä ja kansallisia 
tietoturvallisuusvelvoitteita ja sopi-
muksia, erityisesti tietoaineistojen 
turvallisuusluokitusta. Tietoturva-
asetus on voimaantulonsa jälkeen 
ollut merkittävin ohjaava tekijä julkis-
hallinnon tietoturvallisuuden arvioin-
nissa ja kehittämisessä. 

Tiedonhallintalain neljännessä luvus-
sa on kuvattu tietoturvavaatimukset, 
jotka tiedonhallintayksiköiden kuuluu 
täyttää. Vaatimukset ovat melko 
selkeitä, eikä niissä ole erityistä uutta 
verrattuna tietoturva-asetuksen 
vaatimuksiin. Suurin ero on sovelta-
misalassa. 

Tietoturvavaatimusten täyttäminen on 
tiedonhallintayksikön vastuulla

Tietoturva-asetus koski vain valtion-
hallinnon viranomaisia, eli valtion 
hallintoviranomaisia, valtion virastoja 
ja laitoksia sekä tuomioistuimia ja 
muita lainkäyttöviranomaisia. Tie-
donhallintalaki ulottaa tietoturvavaa-
timukset myös muihin viranomaisiin 
sekä viranomaisen toimeksiannosta 
toimiviin yksityisiin tahoihin. Edellä 
mainituista syistä valtionhallinnon 
viranomaisilla ei ole erillistä siirtymä-
aikaa pykälien 12–16 toteuttamiselle, 
muille viranomaisille siirtymäajaksi on 
määritelty kolme vuotta. 

Kolmen vuoden siirtymäaika kan-
nattaa käyttää täysimääräisesti 
hyödyksi, sillä tekemistä on paljon. 
Tietoturvavaatimusten täyttämisessä 
aikaa kuluu muun muassa seuraaviin 
kokonaisuuksiin:

• Tietojenkäsittely-ympäristöjen 
tunnistaminen (muun muassa 
tilat ja tietojärjestelmät)

• Tietojenkäsittely-ympäristöä 
uhkaavien tietoturvariskien  
arvioiminen

• Riskienhallintasuunnitelmien 
laatiminen ja toteutus 

• Lakisääteisten tietoturvavaati-
musten täyttäminen 

• Tarvittavien tietoturvapolitiikoi-
den ja -ohjeiden kirjoittaminen ja 
koulutusten järjestäminen sekä 
niihin liittyvien päivitettävien so-
pimusten laatiminen toimittajien 
kanssa.

Kolmen vuoden siirtymäaika 
kannattaa käyttää täysimääräisesti 
hyödyksi, sillä tekemistä on paljon.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100681
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100681
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
https://www.vahtiohje.fi/web/guest/7/2009-valtioneuvoston-periaatepaatos-valtionhallinnon-tietoturvallisuuden-kehittamisesta
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Soveltamisohjeisto ja arviointikehikko 
on tarkoitus julkaista samaan aikaan 
tiedonhallintalain voimaantulon 
kanssa.

Seuraavassa taukukossa on ha-
vainnollistettu tietoturva-asetuksen 
tietoturvavaatimukset sekä kuvattu 
niitä vastaavat tiedonhallintalain vaa-
timukset. Taulukosta voi päätellä, että 
käytännössä samat vaatimukset on 
kuvattu myös tietoturva-asetukses-
sa, mutta tiedonhallintalaissa ne on 
kuvattu yksityiskohtaisemmin. 

Väestörekisterikeskuksella on vuo-
sille 2018–2021 käynnissä Julkisen 
hallinnon digiturvallisuuden kehittä-
mishanke (JUDO), joka auttaa tämän 
lain osa-alueiden käyttöönotossa. 
Kehittämisohjelma koostuu viidestä 
projektista. Projektien tavoitteena on 
kehittää digitaalisen turvallisuuden 
johtamista, riskienhallintaa ja koko-
naiskuvan raportointia sekä toteut-
taa yhteinen koulutusjärjestelmä ja 
digiturvasovellus. 

Yhden projektin tavoitteena on laatia 
digitaalisen turvallisuuden vaatimus- 
ja arviointikehikko, joka tunnetaan 
myös VAHTI-100 nimellä. Projektin 
yhtenä tavoitteena on esimerkiksi 
laatia tiivis soveltamisohjeisto tiedon-
hallintalain tietoturvavaatimuksien 
toteuttamiseen sekä arviointikehikko 
niiden toteutumisen arviointiin. Tie-
donhallintalain tietoturvallisuuteen 
liittyvät kohdat avataan tulevassa 
soveltamisohjeistossa vaatimus vaa-
timukselta ja kerrotaan tiiviisti, miten 
lain vaatimukset voidaan täyttää. 

Ohjeiden lisäksi VAHTI 100 -projek-
tin tavoitteena on tarjota valmiita 
työkaluja esimerkiksi tietoturvariskien 
arviointiin. Alustavan suunnitelman 
mukaan ohjeiston on tarkoitus tulla 
lausunnoille kevään 2019 aikana. 

https://vrk.fi/judo
https://vm.fi/vahti
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Tietoturva-asetuksen vaatimukset Tiedonhallintalain vastaavat vaatimukset

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
1) viranomaisen toimintaan liittyvät tietoturvallisuusriskit 
kartoitetaan;

13 § Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietotur-
vallisuus 
Tiedonhallintayksikön on seurattava toimintaympäris-
tönsä tietoturvallisuuden tilaa ja varmistettava tieto-
aineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus koko 
niiden elinkaaren ajan. Tiedonhallintayksikön on selvitet-
tävä olennaiset tietojenkäsittelyyn kohdistuvat riskit ja 
mitoitettava tietoturvallisuustoimenpiteet riskiarvioinnin 
mukaisesti. 

15 § Tietoaineistojen turvallisuuden varmistami-
nen 
3) tietoaineistojen alkuperäisyys, ajantasaisuus ja 
virheettömyys on varmistettu; 

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
2) viranomaisen käytössä on riittävä asiantuntemus tie-
toturvallisuuden varmistamiseksi ja että tietoturvallisuu-
den hoitamista koskevat tehtävät ja vastuu määritellään;
3) asiakirjojen käsittelyä koskevat tehtävät ja vastuut 
määritellään;

4 § Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallinta-
yksikössä 
Tiedonhallintayksikön johdon on huolehdittava siitä, että 
tiedonhallintayksikössä on:  
1) määritelty tässä ja muussa laissa säädettyjen tiedon-
hallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut; 

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
4) tietojen saanti ja käytettävyys eri tilanteissa turvataan 
ja luodaan menettelytavat poikkeuksellisten tilanteiden 
selvittämiseksi;

13 § Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietotur-
vallisuus 
Viranomaisen tehtävien hoitamisen kannalta olennais-
ten tietojärjestelmien vikasietoisuus ja toiminnallinen 
käytettävyys on varmistettava riittävällä testauksella 
säännöllisesti. 

15 § Tietoaineistojen turvallisuuden varmistami-
nen 
1) tietoaineistojen muuttumattomuus on riittävästi var-
mistettu;
4) tietoaineistojen saatavuus ja käyttökelpoisuus on 
varmistettu;  
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Tietoturva-asetuksen vaatimukset Tiedonhallintalain vastaavat vaatimukset

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
5) asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen salassapito ja 
muu suoja varmistetaan antamalla pääsy asiakirjoihin 
vain niille, jotka tarvitsevat salassa pidettäviä tietoja tai 
henkilörekisteriin talletettuja henkilötietoja työtehtävien-
sä hoitamiseksi;

Aiheeseen liittyy lisäksi
13 § Käsittelyoikeudet ja niiden luettelointi
Valtionhallinnon viranomaisen on pidettävä huolta, että 
se, joka ei enää toimi työtehtävissä, joihin oikeus luokitel-
tujen asiakirjojen käsittelyyn perustuu, palauttaa asiakir-
jat tai hävittää ne asianmukaisella tavalla.

15 § Tietoaineistojen turvallisuuden 
varmistaminen 
5) tietoaineistojen saatavuutta rajoitetaan vain, jos 
tiedonsaantia tai käsittelyoikeuksia on laissa erikseen 
rajoitettu; 
16 § Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta 
Tietojärjestelmästä vastuussa olevan viranomaisen on 
määriteltävä tietojärjestelmän käyttöoikeudet. Käyttöoi-
keudet on määriteltävä käyttäjän tehtäviin liittyvien käyt-
tötarpeiden mukaan ja ne on pidettävä ajantasaisina. 

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
6) tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai 
asiaton käsittely estetään käyttöoikeushallinnan, käy-
tön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja 
tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjär-
jestelyillä ja muilla toimenpiteillä;

14 §Tietojen siirtäminen tietoverkossa 
Viranomaisen on toteutettava tietojensiirto yleisessä 
tietoverkossa salattua tai muuten suojattua tiedonsiirto-
yhteyttä tai -tapaa käyttämällä, jos siirrettävät tiedot ovat 
salassa pidettäviä. Lisäksi tietojensiirto on järjestettävä 
siten, että vastaanottaja varmistetaan tai tunnistetaan 
riittävän tietoturvallisella tavalla ennen kuin vastaanot-
taja pääsee käsittelemään siirrettyjä salassa pidettäviä 
tietoja. 

17 § Lokitietojen kerääminen 
Viranomaisen on huolehdittava, että sen tietojärjestel-
mien käytöstä ja tietojärjestelmistä tehtävistä tietojen 
luovutuksista kerätään tarpeelliset lokitiedot, jos tie-
tojärjestelmän käyttö edellyttää tunnistautumista tai 
muuta kirjautumista. Lokitietojen käyttötarkoituksena on 
tietojärjestelmissä olevien tietojen käytön ja luovutuk-
sen seuranta sekä tietojärjestelmän teknisten virheiden 
selvittäminen.

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
7) asiakirjojen tietojenkäsittely- ja säilytystilat ovat 
riittävästi valvottuja ja suojattuja;

Aiheeseen liittyvät lisäksi 
14 § Asiakirjojen säilyttämiseen ja käsittelyyn käy-
tettäviä tiloja koskevat turvallisuusvaatimukset
Valtionhallinnon viranomaisen on pidettävä huolta, että:
1) tilat, joissa säilytetään tai muutoin käsitellään luokitel-
tuja asiakirjoja, suojataan asianmukaisesti lukituksella, 
kulunvalvonnalla ja muilla toimenpiteillä luvattoman 
pääsyn estämiseksi tiloihin ja siellä oleviin asiakirjoihin;

15 § Asiakirjan käsittely viranomaisen toimitilojen 
ulkopuolella
Luokiteltuja asiakirjoja ei saa säilyttää tai muutoin käsitel-
lä valtionhallinnon viranomaisen toimitilojen ulkopuolel-
la, ellei viranomainen ole siihen erikseen antanut lupaa 
tai ohjeistanut, esimerkiksi toimeksiannon antamisen 
yhteydessä, siitä, missä tiloissa turvaluokiteltuja asiakirjo-
ja voidaan säilyttää tai käsitellä.

15 § Tietoaineistojen turvallisuuden 
varmistaminen 
1) tietoaineistot on suojattu teknisiltä ja fyysisiltä 
vahingoilta;  
Tietoaineistoja on käsiteltävä ja säilytettävä toimitiloissa, 
jotka ovat tietoaineiston luottamuksellisuuteen, 
eheyteen ja saatavuuteen liittyvien vaatimusten 
toteuttamiseksi riittävän turvallisia. 
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Tietoturva-asetuksen vaatimukset Tiedonhallintalain vastaavat vaatimukset

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
8) henkilöstön ja muiden asiakirjojen käsittelyyn liittyviä 
tehtäviä hoitavien luotettavuus varmistetaan tarvittaessa 
turvallisuusselvitysmenettelyn ja muiden lain perusteella 
käytettävissä olevien keinojen avulla;

12 § Luotettavuutta edellyttävien tehtävien tun-
nistaminen ja luotettavuudesta varmistuminen 
Henkilöturvallisuusselvityksen laatimisen edellytyksistä 
säädetään turvallisuusselvityslaissa (726/2014). Työn-
antajan oikeudesta selvittää työntekijän luotettavuuden 
arvioimiseksi häntä koskevat luottotiedot ja käsitellä 
huumausainetestejä koskevia tietoja säädetään ja muus-
ta henkilöarvioinnista yksityisyyden suojasta työelämässä 
annetussa laissa (759/2004). 

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
9) henkilöstölle ja muille asiakirjojen käsittelyyn liittyviä 
tehtäviä hoitaville annetaan ohjeet ja koulutusta asia-
kirjojen ja niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta 
käsittelystä;

4 § Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallinta-
yksikössä 
2) ajantasaiset ohjeet tietoaineistojen käsittelystä, 
tietojärjestelmien käytöstä, tietojenkäsittelyoikeuksista, 
tiedonhallinnan vastuiden toteuttamisesta, tiedonsaan-
tioikeuksien toteuttamisesta, tietoturvallisuustoimenpi-
teistä sekä poikkeusoloihin varautumisesta;  
3) tarjolla koulutusta, jolla varmistetaan, että henkilös-
töllä ja tiedonhallintayksikön lukuun toimivilla on riittävä 
tuntemus voimassa olevista tiedonhallintaa, tietojen-
käsittelyä sekä asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa 
koskevista säädöksistä, määräyksistä ja tiedonhallintayk-
sikön ohjeista;  

5 § Tietoturvallisuuden perustason toteuttaminen
10) annettujen ohjeiden noudattamista valvotaan ja 
niiden muutostarpeita arvioidaan säännöllisesti.

4 § Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallinta-
yksikössä 
5) järjestetty riittävä valvonta tiedonhallintaan liittyvien 
säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamisesta. 

Aiheeseen liittyvät lisäksi 
4 § Tietoturvallisuuden suunnittelun perusteet
… suunnittelussa otetaan huomioon vaatimus hyvän jul-
kisuus- ja salassapitorakenteen toteuttamisesta tietojär-
jestelmissä ja että tietoturvallisuustoimenpiteet mitoite-
taan ottamalla huomioon suojattavien tietojen merkitys 
ja käyttötarkoitus sekä asiakirjoihin ja tietojärjestelmiin 
kohdistuvat uhkatekijät ja tietoturvallisuustoimenpiteistä 
aiheutuvat kustannukset

13 § Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietotur-
vallisuus 
Viranomaisen on suunniteltava tietojärjestelmät, 
tietovarantojen tietorakenteet ja niihin liittyvä tietojen-
käsittely siten, että asiakirjojen julkisuus voidaan vaivatta 
toteuttaa.

Viranomaisen on varmistettava hankinnoissaan, että 
hankittavaan tietojärjestelmään on toteutettu asianmu-
kaiset tietoturvallisuustoimenpiteet. 
Viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjeste-
lyjen tietoturvallisuuden arvioinnista säädetään erikseen. 

Aiheeseen liittyvät lisäksi 
6 § Eri käsittelyvaiheiden huomioon ottaminen
Tietoturvallisuustoimenpiteet on suunniteltava ja to-
teutettava siten, että ne kattavat asiakirjan kaikki käsit-
telyvaiheet niiden laatimisesta tai vastaanottamisesta 
arkistointiin tai hävittämiseen mukaan lukien asiakirjan 
luovuttaminen ja siirtäminen sekä käsittelyn valvonta.

15 § Tietoaineistojen turvallisuuden 
varmistaminen 
6) tietoaineistot voidaan tarvittavilta osin arkistoida. 
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Yksi suurimmista muutoksista liittyy 
salassa pidettävien ja turvallisuus-
luokiteltavien tietojen luokitteluun ja 
merkitsemiseen. Salassa pidettävien 
asiakirjojen osalta muutos tehdään 
Julkisuuslain 25 §:n ja turvallisuus-
luokittelun osalta Tiedonhallintalain 
18 §:n. Tietoturva-asetuksen mu-
kaan viranomainen sai itse päättää, 
luokitteleeko se asiakirjansa. Lisäksi 
viranomainen sai päättää perustuen 
omaan harkintaansa ja tulkintaansa, 
mille tasolle eri salassa pidettävät 
asiakirjat luokitellaan. Tämä johti toi-
sistaan eriäviin luokittelukäytänteisiin, 
mikä monimutkaisti muun muassa 
tiedonvaihtamista. 

Julkisuuslain 22 §:n mukaan viran-
omaisen asiakirjat ovat salassa 
pidettäviä, jos siihen löytyy lakisäätei-
nen peruste (esimerkiksi JulkL 24 § 
mainittuja asioita sisältävät asiakirjat). 
Lisäksi salassa pidosta pitää tehdä 
merkintä asiakirjaan silloin, kun viran-
omainen antaa sen asianosaiselle ja 
kyseinen asiakirja on salassa pidet-
tävä toisen tai yleisen edun vuoksi. 
Aikaisemmin laissa ei ole määritelty 
tarkasti, millä tavoin salassapito 
ilmaistaan. Tiedonhallintalain myötä 
päivitettävän julkisuuslain 25 §:ään 
lisätään yleisesti käytössä ollut tapa, 

Salassa pidettävien asiakirjojen 
luokittelua ja merkintää uudistetaan 

eli mikäli asiakirja on salassa pidet-
tävä, tulee siihen merkintä ”SALASSA 
PIDETTÄVÄ”. Lisäksi siitä on voimassa 
olevaa lakia vastaavasti käytävä ilmi, 
miltä osin se on salassa pidettävä ja 
mihin salassapito perustuu.
 
Julkisuuslakiin lisätään uusi pykälä, 
16 a §, jolla annetaan viranomaiselle 
mahdollisuus tehdä merkintä 
”HARKINNANVARAISESTI ANNETTAVA” 
niihin asiakirjoihin, jotka:

- Eivät ole lain mukaan salassa
 pidettäviä, mutta joiden 
 luovuttaminen on lakisääteisesti  
 viranomaisen harkinnassa ja

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
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- Joiden sisältämiä tietoja saa
 käyttää tai luovuttaa lain 
 perusteella vain määrättyyn 
 tarkoitukseen tai 
- Tiedon päätyminen vääriin
 käsiin (oikeudeton paljastuminen)  
 voisi aiheuttaa haittaa yleiselle  
 tai yksityiselle edulle tai 
 heikentää viranomaisen 
 toimintaedellytyksiä. 

Tietoturva-asetuksen mukaan luokit-
telupäätöksen tehneen viranomaisen 
oli mahdollista tehdä salassa pidet-
täviin asiakirjoihin luokittelumerkintä 
(Suojaustaso IV – I), joka kertoi, minkä 
tasoisia tietoturvatoimenpiteitä kysei-
sen asiakirjan käsittelyssä piti toteut-
taa. Tässä voi herätä kysymys, että 
onko viranomaisten lain voimaantu-
lon jälkeen käytävä kaikki luokitellut 
asiakirjat lävitse ja muokattava van-
hat luokittelumerkinnät vastaamaan 
tiedonhallintalain käytänteitä? Tätä 
voidaan tulkita niin, että ei tarvit-

Tässä voi herätä kysymys, että onko viranomaisten 
lain voimaantulon jälkeen käytävä kaikki luokitellut 
asiakirjat lävitse ja muokattava vanhat luokittelu-
merkinnät vastaamaan tiedonhallintalain käytänteitä?

se, mutta muutos on tehtävä siinä 
vaiheessa, kun asiakirja luovutetaan 
edelleen. Asianhallintajärjestelmät ja 
vastaavat kuuluu päivittää siirtymä-
ajan puitteissa vastaamaan nykyistä 
käytäntöä, mutta oikein toteutettuna 
sinne tehdyt metatietomerkinnät 
pitäisi olla mahdollista saada muuttu-
maan automaattisesti. 

Tiedonhallintalain mukaan muita kuin 
turvallisuusluokiteltavia asiakirjoja 
ei enää luokiteltaisi eri suojausta-
soille, vaan niitä voitaisiin käsitellä 
toteuttamalla vähimmäisvaatimukset 
riskienhallinnan perusteella. Tur-
vallisuusluokkaa koskeva merkintä 
tulisi tiedonhallintalain myötä tehdä 
asiakirjaan sen osoittamiseksi, min-
kälaisia tietoturvallisuustoimenpiteitä 
asiakirjaa käsiteltäessä noudatetaan.  
Jatkossa turvallisuusluokittelun piiriin 
kuuluisi aiempien julkisuuslain 24 
§:n 1 momentin 2 ja 7–10 kohtien 

lisäksi myös kohdissa 5 ja 11 tarkoi-
tetut tiedot. Näitä ovat esimerkiksi 
poliisin taktisia ja teknisiä menetel-
miä ja suunnitelmia koskevat tiedot 
sekä raha-, ja valuutta-, finanssi- tai 
tulopoliittisia päätöksiä, toimenpi-
teitä ja valmistelua koskevat tiedot. 
Tosin julkisuuslain 24 §:n 1 momen-
tin kohdissa 2, 5, 7–11 tarkoitettuja 
tietoja sisältävät asiakirjat olisivat 
turvallisuusluokiteltavia vain silloin, 
jos niiden oikeudeton paljastuminen 
tai oikeudeton käyttö voisi aiheuttaa 
vahinkoa laissa erikseen määritellyl-
le edulle. Aiemmin mainittuja etuja 
olivat kansainväliset suhteet, valtion 
turvallisuus ja maanpuolustus. Tie-
donhallintalain mukaan suojattavia 
etuja ovat lisäksi poikkeusoloihin 
varautuminen, rikosten torjunta, val-
tion- ja kansantalouden toimivuus tai 
Suomen turvallisuus.  Jatkossa nämä 
eivät enää löydy julkisuuslaista, vaan 
ne kirjataan tiedonhallintalain 18 §:n.
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Jatkossa turvallisuusluokittelun 
tekeminen on pakollista valtion 
hallintoviranomaisille, tuomioistui-
mille ja muille lainkäyttöelimille sekä 
muille valtion virastoille ja laitoksille 
kahdessa tilanteessa: silloin kun kyse 
on kansainvälisistä tietoturvallisuus-
velvoitteista annetussa laissa tarkoi-
tetuista asiakirjoista tai jos valtioneu-
vosto on näin asetuksella määrännyt. 
Muuten edellä mainittujen tahojen 
on käytettävä omaa harkintaansa 
turvallisuusluokitusmerkinnän teke-
misessä. 

Tiedonhallintalain 18 §:n 4 momentin 
mukaan: ”turvallisuusluokittelusta, 
turvallisuusluokiteltaviin asiakirjoihin 
tehtävistä merkinnöistä ja turvalli-
suusluokiteltujen tietojen käsittelyyn 
liittyvistä tietoturvallisuustoimenpi-
teistä säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella”. Lain yksi-
tyiskohtaisista perusteluista voidaan 
päätellä, että kunnes valtioneuvosto 
antaa asetuksen turvallisuusluokitel-
tavien asiakirjojen käsittelystä, nou-
datetaan niiden käsittelyssä aiempia 
Vahti/Katakri–suosituksia, joskin 
turvallisuusluokitellun STIV–asiakirjan 
käsittelyyn riittäisi tiedonhallintalaissa 
säädettyjen tietoturvavaatimusten 
(uusi tietoturvallisuuden perustaso) 
täyttäminen.
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Tietoaineistojen digitalisointi helpottaa 
viranomaisia digitaalisen tiedon 
käsittelyssä, luovuttamisessa ja 
vastaanottamisessa

Tiedonhallintalain myötä viranomais-
ten velvollisuus on digitalisoida 
käytännössä koko asianhallintapro-
sessinsa. Tiedon digitalisoiminen 
kannattaa nähdä mahdollisuutena 
toteuttaa EU:n yleisen tietosuoja-ase-
tuksen (GDPR) vaatimuksia. Oikein 
toteutettuna digitaalisessa muodossa 
olevat asiakirjat ja niiden käsittely-
järjestelmät mahdollistavat vaivatto-
mamman rekisteröityjen oikeuksien 
toteuttamisen ja henkilötietojen 
käsittelyn seurannan. Esimerkiksi 
tiettyihin tietopyyntöihin vastaaminen 
voidaan automatisoida teknologiaa 
hyödyntämällä.

Kun asiakirja saapuu viranomaiselle 
muussa kuin sähköisessä muodos-
sa, on viranomaisen muutettava se 
sähköiseen muotoon niin, että sen 
eheys ja saatavuus säilyvät. Lisäksi 
asiakirjan on oltava yleisesti käytet-
tävässä koneluettavassa muodossa 
kuvailutietoineen. Tiedonhallintayk-
sikön on ylläpidettävä viranomaisen 
käsittelyssä olevista ja olleista asioista 
asiarekisteriä, johon rekisteröidään 
asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja 
koskevat tiedot. Tiedot on rekisteröi-
tävä niin, että asiarekisterin tiedoista 
tai sen osan julkisista merkinnöistä 

on mahdollista tuottaa tietoa tiedon-
saantia koskevien pyyntöjen yksilöi-
miseksi. Lisäksi asiakirjojen on oltava 
haettavissa jollakin tietokokonai-
suudet yksilöivällä tunnuksella, jotta 
pyydettäessä tiedot voidaan antaa 
siihen oikeutetulle, esimerkiksi rekis-
teröidylle, vaivattomasti. Asioiden ja 
asiakirjojen muodostuminen palvelua 
tuotettaessa tulee lisäksi olla jälkikä-
teen todennettavissa (niin kutsuttu 
audit-trail). 

Viranomaisen on tarjottava toiselle 
viranomaiselle katseluyhteys tieto-
varantoonsa sekä tiettyjen ehtojen 
täyttyessä luovutettava tietoja toiselle 
viranomaiselle, tai muille kuin vi-
ranomaisille, sähköisen rajapinnan 
kautta. Jotta viranomainen voi saada 
käyttöönsä sähköisen rajapinnan tai 
katseluyhteyden toisen viranomaisen 
tietovarantoon, on sillä oltava lakisää-
teinen oikeus näihin tietoihin. Mikäli 
viranomaisella on mainittu oikeus 
sekä toisen viranomaisen tarjoama 
mahdollisuus saada asiakirjat sähköi-
sesti, viranomainen ei voi vaatia asi-
akasta toimittamaan sille asiakirjoja 
(esim. todistus tai ote) toiselta viran-
omaiselta, vaan sen on hankittava ne 
omatoimisesti hyödyntäen teknistä 
rajapintaa tai katseluyhteyttä.

Tiedonhallin-
talain myötä 
viranomaisten 
velvollisuus 
on digitali-
soida käytän-
nössä koko 
asianhallinta-
prosessinsa.
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Yhteenveto ja toimenpidesuositukset

Uuden tietohallintalain seurauksena 
viranomaisille kohdistuva työmäärä 
kuulostaa suurelta erityisesti asian-
hallinnan kehittämisen, toimintojen 
digitalisoinnin ja laajenevien tieto-
turvallisuustarpeiden vuoksi. Tieto-
hallintalain tavoitteena on kuitenkin 
yhdenmukaistaa tiedonhallintaa 
yhä digitalisoituvassa toimintaym-
päristössä. Tärkeää on ymmärtää 
lain vaikutukset kokonaisvaltaisesti. 
Kun todellinen maailma yhdistyy yhä 
enemmän digitaaliseen, sen riskit ja 
häiriöt heijastuvat vääjäämättä fyysi-
sen maailman toimintaan. 

Kaikkea ei kannata eikä tarvitse tehdä 
yksin, ja tiedonhallintalaki kannustaa 
yhdessä tekemiseen tiedonhallinta-
yksikön kautta. Lisäksi VAHTI tarjoaa 
JUDO-hankkeen pitkälle työstettyä ja 
helposti hyödynnettävää materiaalia. 

Lyhyesti kerrattuna tiedonhal-
lintalain vaatimuksia kannattaa 
lähestyä seuraavassa järjestyk-
sessä:

• Yhteistyötahojen tunnistami- 
 nen ja tiedonhallintayksikön 
 perustaminen. Tiedonhallinta- 
 lain vaatimukset koskevat kaikkia  
 viranomaisia, joten kaikkea ei  
 tarvitse tehdä ja kehittää itse.  

• Nykytilan kartoittaminen:  
 Mitkä vaatimukset toteutuvat ja  
 mitkä eivät? 

• Riskienarviointi: Arvioidaan 
 tunnistettujen puutteiden 
 aiheuttama riski ja priorisoidaan  
 näiden kehittäminen. 

 Suositeltavaa on aloittaa 
 seuraavassa järjestyksessä: 
  a) helpoista ja vaivattomista  
  asioista 
  b) niistä puutteista, jotka  
  muodostavat suurimman 
  riskin 

• Riskiarvioinnin jälkeen 
 laaditaan suunnitelma, 
 aikataulu ja budjetti, joiden  
 avulla tiedonhallinta lain vaa- 
 timukset saadaan toteutettua  
 annettujen siirtymäsäännösten  
 puitteissa. 

• Lopuksi viedään suunnitelma  
 käytäntöön.

https://vm.fi/vahti
https://vrk.fi/judo


Yhteystiedot

Matti Aitta
Risk Advisory

0400 628 070
matti.aitta@deloitte.fi

Lähteet

Antti Herrala 
Partner
Cyber Security

040 768 8397  
antti.herrala@deloitte.fi

HE 284/2018: HE 284/2018: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_284+2018.pdf

JHS17: JHS179: http://docs.jhs-suositukset.fi/jhs-suositukset/JHS179/JHS179.pdf 

JUDO: https://vrk.fi/judo

Julkisuuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 

Tietohallintolaki, 634/2011: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110634

Tietoturva-asetus, 681/2010: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100681

VAHTI: https://vm.fi/vahti

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110634
https://vm.fi/vahti


www.deloitte.fi
© 2019 Deloitte Oy, Group of Companies

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee
(“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate
and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In Finland, Deloitte Oy is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, and services are provided
by Deloitte Oy and its subsidiaries. In Finland Deloitte is among the nation’s leading professional services
firms, providing audit, tax, legal, consulting, risk and financial advisory services through 550 people in 3 cities. Known as an
employer of choice for innovative human resources programs, Deloitte is dedicated to helping its clients and its people
excel. For more information, please visit our website at www.deloitte.fi.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member
firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering
professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained
by any person who relies on this communication.


