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Julkisuuslaki: 
Salassapito ja tiedonsaantioikeus viranomaisen asiakirjoihin

Tiedonhallinnan sääntely
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A
rkistolaki

Tiedonhallintalaki: 
Tiedonhallinta ja 
tietoturvallisuus

Digipalvelulaki: 
Digitaalisten palvelujen 

järjestäminen, tarjoaminen ja 
saavutettavuus

Hallintolaki: 
hallintoasioiden käsittely ja 

hyvä hallinto

Laki sähköisestä 
asioinnista 

viranomaistoiminnassa: 
sähköisen asioinnin menettelyt 

Tietosuojalainsäädäntö

Tiedonhallintalaki 
(906/2019)
• Eduskunta hyväksyi 

18.3.2019 hallituksen 
esityksen julkisen hallinnon 
tiedonhallintalaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 284/2018 vp) 

• Tasavallan presidentin 
vahvistus 9.8.2019

• Voimaantuloajankohta 
1.1.2020



Laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta
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Saavutettavat 
digitaaliset palvelut ja mahdollisuus 

asioida digikanavassa

4.2.2020
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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
– saavutettavuussääntelyn sisältö

4.2.2020

Valvontaviranomaisen tehtävät ja toimivalta

Saavutettavuuspalaute 
palveluntarjoajalle

Saavutettavuuskantelu ja -selvityspyyntö 
valvontaviranomaiselle

Saavutettavuusvaatimusten 
perusteet

Kohtuuttoman 
rasitteen perusteet Saavutettavuusseloste



• Tiedosto (esim. word- ja pdf-tiedostot) noudattavat kaavion siirtymäaikoja, jos ne on julkaistu 23.9.2018 jälkeen.
• Ennen 23.9.2018 julkaistuja tiedostoja ei tarvitse tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi, paitsi jos niitä tarvitaan asiointiin.
• Ennen 23.9.2018 julkaistuja videoita ja äänitiedostoja ei tarvitse tehdä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi eikä niitä tarvitse poistaa sivuilta 

siirtymäajan jälkeen.

23.9.2019 23.9.2020 1.1.2021 23.6.2021

23.9.2018 jälkeen julkaistut 
julkisen sektorin verkkosivustot

Vesi- ja energiahuollon, liike-, posti-, 
vakuutus- ja pankkialan verkkosivustot

Mobiilisovellukset• Ennen 23.9.2018 julkaistut
julkisen sektorin verkkosivut

• Verkkosivuilla olevat tallennetut
videot ja äänitiedostot

23.9.2019 jälkeen: julkisen sektorin intranetin 
silloin, kun ne uudistetaan täysin tai kun 
hankitaan tai julkaistaan kokonaan uusi intranet

Saavutettavuusvaatimusten 
siirtymäajat

Siirtymäaikoja koskeviin säännöksiin kuuluu yksityiskohtia, joita kaikkia ei ole huomioitu tässä kaaviossa
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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta: Sääntely
viranomaisten digipalveluissa

4.2.2020 Soveltaminen käynnistyi 1.10.2019

Digitaalisten palvelujen suunnitteluvaatimukset: tieto-
turvallisuus, tietosuoja, löydettävyys, helppokäyttöisyys

Yhteensopivuuden varmistaminen: yleisesti 
käytetyt ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Digitaalisten palvelujen saatavuuden varmistaminen ja käyttökatkot

Viranomaisen velvollisuus
tarjota mahdollisuus asiakirjojen 
toimittamiseen sähköisesti

Viranomaisen velvollisuus 
tarjota mahdollisuus saada 
asiakirja sähköisessä muodossa

Velvollisuus tiedottaa 
palveluista ja käytön tuen 
mahdollisuudesta

Viranomaisen mahdollisuus rajoittaa väliaikaisesti palvelun käyttöä palvelun kehittämiseksi 
tai testaamiseksi käyttäjäryhmän tai alueen perusteella

Palvelun käyttäjän tunnistamisen 
edellytykset

Vahvan sähköisen tunnistamisen käyttö viranomaisen 
digitaalisissa palveluissa



Toimeenpanon tueksi
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Saavutettavuus:
• Saavutettavuus: 

www.saavutettavuusvaatimuk
set.fi

• Saavutettavat asiakirjat 
verkossa –eOppiva koulutus: 
https://www.eoppiva.fi/koulutu
kset/saavutettavat-asiakirjat-
verkossa/
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Digipalvelulain toimeenpano

4.2.2020

Digipalvelujen järjestäminen:
• Päämääränä laadukkaat 

digipalvelut 
– eOppiva koulutus: 
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/p
aamaarana-laadukkaat-digipalvelut/

• Uusiutuvassa Suomidigissä 
koottuna tietoa lain toiseen lukuun 
liittyen: 
www.suomidigi.fi/digipalvelulaki

http://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/paamaarana-laadukkaat-digipalvelut/
https://suomidigi.fi/digipalvelulaki


Laki julkisen hallinnon 
tiedonhallinnasta 906/2019
”tiedonhallintalaki”
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Tiedonhallinnan uusi yleislaki 
koskien mm. tiedonhallinnan 

järjestämistä (”johdon vastuut”), 
tietoturvallisuutta (”perustaso”) ja 

asianhallintaa (”asiarekisteri,  
julkisuusperiaate”)

4.2.2020



Lain rakenne karkeasti
• 1 luku (1-3 §) Yleiset säännökset

• 2 luku (4-5 §) Tiedonhallinnan järjestäminen

• tiedonhallintayksikön johdon vastuut

• 3 luku (6-11 §) Julkisen hallinnon  
tiedonhallinnan yleinen ohjaus

• 6-7 § VM:n vastuut, ministeriöiden vastuut 
omalla toimialallaan

• 8-9 § valtion tiedonhallintayksiköiden vastuut 
muutosten arvioinneissa

• 10-11 § tiedonhallintalautakunta ja sen tehtävät

• 4 luku (12-18 §) Tietoturvallisuus

• 12-13 § tiedonhallintayksikön vastuut

• 14-18 § viranomaistason vastuut

• 5 luku (19-24 §) Tietoaineistojen muodostaminen 

ja sähköinen luovutustapa

• Viranomaistason vastuut

• 6 luku (25-28 §) Asianhallinta ja palvelujen 
tiedonhallinta

• Tiedonhallintayksikön vastuut

• 7 luku (29-30 §) Erinäiset säännökset

• Voimaantulo, siirtymäsäännökset
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Lain toimeenpanoa tukevat suositukset soveltajille
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Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
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Lokitietojen keräämistä ja 
tietojen sähköistä luovutustapaa 

koskevien säännösten 
soveltaminen tietojärjestelmä-

hankinnoissa 
(22 – 24 § viranomainen)

2020

Tietoturvallisuusvaatimukset
valtionhallinnon osalta

(12 – 13 § tiedonhallintayksikkö)
(14- 17 § viranomainen)

2019 2021

Toisen viranomaisen 
tietoaineistojen 
hyödyntäminen

teknisen rajapinnan tai 
katseluyhteyden avulla 

(20 § viranomainen)

Usean viranomaisen välisen
säännöllisesti ja 

vakioitavissa olevan 
tiedonluovutuksen selvittäminen 

toimialalla 
(30.4 § ministeriöt)

Tiedonhallintamallin
ylläpito 

(5 § tiedonhallintayksikkö)

Asiakirjajulkisuutta 
toteuttavan kuvauksen

päivittäminen 
(28 § tiedonhallintayksikkö))

2022

Saapuneiden asiakirjojen
muuttaminen digitaaliseen

muotoon 
(19.1 § viranomainen)

Olemassa olevien 
tietojärjestelmien 

muuttaminen vastaamaan 
lokitietojen keräämistä koskevia 

vaatimuksia 
(17 § viranomainen)

Tietoaineistojen saattaminen 
saataville koneluettavassa 

muodossa – jos tietoaineisto 
on saatettavissa suoraan 
konekieliseen muotoon 
(19.2 § viranomainen)

Asianhallinta ja palvelujen 
tiedonhallinnan järjestäminen 

lain vaatimusten 
mukaiseksi 

(26 ja 27 § tiedonhallintayksikkö)

2023

Tietoturvallisuus-
vaatimukset –

muut kuin valtionhallinto 
(12 – 17 §)

2024

Olemassa olevien tietojärjestelmien 
muuttaminen vastaamaan sähköistä 

tiedonluovutusta koskevia 
vaatimuksia

(22 – 24 § viranomainen)Laki voimaan

Suosituksen tarve 
tunnistettu

Tiedonhallinnan 
järjestäminen 

tiedonhallintayksikössä 
(4 § tiedonhallintayksikkö)



Perustietoa:

• Taustatietoa, webinaareja, 
koulutuspäivän striimaus
26.2.2020
www.vm.fi/tiedonhallintalain-
taytantoonpano

• Tiedonhallintalautakunnan 
nettisivut suosituksineen: 
www.vm.fi/tiedonhallintalautaku
nta
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Tiedonhallintalain täytäntöönpanon tuki

4.2.2020

Syventämiseen: 

• VM:n lausuntomenettely

www.vm.fi/tiedonhallintalain-
lausuntomenettely

• Kysymyksiä voi esittää suoraan 
tanja.stormbom@vm.fi

http://www.vm.fi/tiedonhallintalain-taytantoonpano
http://www.vm.fi/tiedonhallintalautakunta
http://www.vm.fi/tiedonhallintalain-lausuntomenettely
mailto:tanja.stormbom@vm.fi


Kysy – Valtio vastaa
Digitalisaation edistämisen ohjelma, Marjukka Saarijärvi 
ja Sanna Juutinen 

Digitaalinen identiteetti ja tunnistaminen, Juha Mitrunen 

Aurora AI, Niko Ruostetsaari 

Kuntien digitalisaation kannustin, Suvi Savolainen 

Tiedonhallintalaki, Suvi Remes
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Kiitos!
Tanja Stormbom, 
neuvotteleva virkamies

Sanna Juutinen
erityisasiantuntija

Etunimi.sukunimi@vm.fi
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