Digikartoitus: Kysely tiedonhallintalain toimeenpanosta kunnissa
1. Vastaajan tiedot
Nimi
Asema / titteli
Sähköposti
Kunnan/kuntayhtymän nimi

Tiedonhallintalaki
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki asettaa eriliasia
vaatimuksia kuntien tiedonhallinnalle ja seuraavat kysysmykset koskevat tiedonhallintalain toimeenpanoa kunnissa.
Tiedonhallintalakiin liittyvä kysely toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

2. Miten seuraavat vastuut tiedonhallintalain toimeenpanosta on järjestetty organisaatiossanne
(tiedonhallintayksikössä)?
Täydennä alla oleviin kohtiin kenellä on tiedonhallintaan liittyvät vastut esim. yksilötasolla tietoturvapäällikkö tai ryhmälle kuten
tiedonhallintaryhmä.
Vastuu tiedonhallintalain mukaisten kuvausten koostamisesta ja
ylläpidosta (tiedonhallintamalli (5 §), muutosvaikutusten arviointi (5 §) ja
asiakirjajulkisuutta koskeva kuvaus (28 §). Voit täydentää kenellä on
vastuu:
Vastuu 19 §:ssä säädetystä tietoaineistojen sähköiseen muotoon
muuttamisesta ja saatavuudesta. Voit täydentää kenellä on vastuu:
Vastuu tietoturvallisuusjärjestelyistä, tietojärjestelmien toiminnasta ja
yhteentoimivuudesta sekä tietovarantojen yhteentoimivuudesta (2 §:n
13 kohta, 5 §, 12 - 17 §, 22 - 24 §). Voit täydentää kenellä on vastuu:
Vastuu asianhallinnan ja palvelujen tiedonhallinnan järjestämisestä sekä
tietoaineistojen säilyttämisen järjestämisestä (21 §, 25 - 27 §). Voit
täydentää kenellä on vastuu:
Voit tarkentaa tai kommentoida vastauksiasi:

3. Onko organisaatiossa tehty tiedonhallintamalli?

Kyllä. Missä muodossa tiedonhallintamalli on toteutettu ja millä
työkalulla/järjestelmällä?
Työ on kesken. Kommentoi halutessasi:
Ei. Toteutuksen esteenä on ollut:
En osaa sanoa

4. Tiedonhallintamalli on toteutettu organisaationne
omana työnä, virkatyönä
omana työnä, projektoitu
yhteistyössä ulkoisen toteuttajan kanssa
yhdessä toisen kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin kanssa
Muu

5. Kuvaile miten tiedonhallintamallin tiedot on koottu ja miten ylläpito on järjestetty?

6. Tiedonhallintamallin toteutus
Mitkä väittämät pitävät organisaatiossanne paikkansa. Voit tarkentaa asioita.
Uuden ajattelutavan omaksuminen on ollut haastava
Sopivan työkalun löytäminen tiedonhallintamallin toteuttamiseen
on ollut haastavaa
Tiedohallintalautakunnan mallipohjat ovat koettu
hyödyllisiksi
Kunnassa ei ole ollut riittävästi osaamista tiedonhallintamallin
toteuttamiseen
Muu haaste tai huomio. Mikä:

7. Onko organisaatiossanne tehty asiakirjajulkisuuskuvaus?
Kyllä
Työ on kesken. Kommentoi halutessasi:
Ei. Toteutuksen esteenä on ollut:
En osaa sanoa

8. Onko organisaatiossanne tehty tietotilinpäätös?
Tietotilinpäätös on vapaaehtoinen toimintatapa, mutta tukee kuntien/kuntayhtymien tiedon hallintaa ja hyvää tietosuojaa.
Kyllä
En osaa sanoa
Ei

9. Kysymyksiä tiedonhallinnan muutosvaikutusten arvioinnista.
Kyllä
Onko organisaatiossa tullut vastaan tarvetta
muutosvaikutusten arvioinnin tekemiselle?
Onko organisaatio määritellyt miten tunnistaa
tarpeet muutosvaikutusten arvioinnin tekemiselle
toiminnan muutoksessa tai
kehittämistoiminnassa?
Onko muutosvaikutusten arviointi liitetty osaksi
organisaation olemassa olevia kehittämisen
prosesseja?
Onko organisaatio hyödyntänyt
tiedonhallintalautakunnan suositusta
muutosvaikutusten arvioinnista?

Ei

10. Onko organisaatiossanne asetettu tavoitteita tiedonhallinnalle?
Kyllä
Työ on kesken. Kommentoi halutessasi:
Ei. Toteutuksen esteenä on ollut:

11. Jos vastasit edelliseen kyllä, niin mitkä ovat organisaation tiedonhallinnan tavoiteet?

Tietoturvallisuusohjeiden ja -käytänteitten ajantasaisuuden varmistaminen.

12. Oletteko tunnistaneet organisaatiossanne keskeisimmät kehittämistä vaativat asiat?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon
Tietoturvallisuusriskien käsittely
Tietoturvallisuuden toteutumisen seuranta
Tietoturvaloukkausten johdonmukainen käsittely
Organisaation toiminnan muutosten huomioiminen

13. Valitse vastausvaihtoehdot, jotka ovat toteutuneet organisaationne toiminnassa.
Tilannekuva - tilannetietoisuus
Organisaatiossamme on nimetty taho, jonka tehtäviin kuuluu säännöllisesti informoida johtoa
tietoturvallisuustilanteesta sekä tietoturvallisuuden parantamiseksi toteutetuista toimenpiteistä.
Johdolla on käytettävissään ajantasainen tieto oman organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä koskevista
tietoturvaloukkauksista ja niiden vaikutuksesta.
Organisaatiossamme käsitellään havaintoja ja löydöksiä säännöllisesti tietoturvahäiriöitä läpikäytäessä.
Orgainsaatiomme käyttäessä ulkopuolisia toimijoita tietoturvallisuuden testaamisessa, havainnot huomioidaan
osana organisaation tietoturvatoimenpiteitä.
Toimintaympäristö - kuntien tehtävien toteuttamisen kannalta

Tietoturvahäiriöt tunnistetaan osana organisaation riskien käsittelyä.
Organisaatiossamme varmistetaan tietoturvallisuus tiedon koko elinkaaren ajalta.
Organisaatiossamme on järjestetty keskitetty lokitietojen hallinta (kriittisten tietojärjestelmien käytöstä ja
luovutuksista).
Organisaatiomme seuraa johdon tasolla tietoturvallisuuteen liittyviä investointeja.
Organisaatiomme seuraa lain velvoittamaa vaatimustenmukaisuutta (Tiedonhallintalaki GDPR, Digipalvelulaki)
säännöllisesti.

14. Mitä seuraavista tukitarpeista olette tunnistaneet tiedonhallintalain toimeenpanon
yhteydessä?
Voit valita useita vaihtoetoja ja tarkentaa vastaustasi vastausvaihtoehdon perään.
Tukea tiedonhallintamallin toteuttamiseen.
Tukea asianhallintaan koskevien vaatimusten
toteuttamiseen
Tukea tietoturvallisuusvaatimusten ja toimenpiteiden toteuttamiseen
Tukea tietosuojalainsäädännön tulkintaan ja vaatimusten
toteuttamiseen
Tukea yhteentoimivuuden toteuttamiseen
Tukea asiakirjajulkisuuskuvauksen toteuttamiseen
Tukea tiedonhallinnan tavoitteiden asettamiseen
Tukea muutosvaikutusten arvioinnin toteuttamiseen
Muita esiin tulleita tukitarpeita

15. Voit jättää terveisesi Kuntaliitolle
Esimerkiksi konkreettisia ideoita ja kommentteja liittyen kuntien tukitarpeista tiedonhallintalain toimeenpanoon tai digitalisaatioon
yleisesti.

16. Vapaat kommentit aihealueesta tai tästä kyselystä

