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Tiedonhallinnan ylläpidon aamu 
(järjestelmäsalkku ja tieto, TOS, tiedonhallintamalli)  

 
Aika ja paikka: 25.10.2022 klo 9.00–12.00 verkkokoulutuksena 

        
Kohderyhmä:   Asiakirja- ja tiedonhallinnan asiantuntijat, arkistotoimen vastuulliset, 
   johto, esimiehet, asiantuntijat, tietosuojatyöhön osallistuvat 
 
Kouluttaja:  Tieto- ja teknologia asiantuntija Jarkko Koivuniemi 
  
Hinta:   220 / hlö+ ALV 24 % 

   Osallistujamaksu laskutetaan koulutuspäivän jälkeen 
 

Ilmoittautuminen:  17.10.2022 
     
   Voit ilmoittautua koulutukseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
  

https://aluepro.fi/koulutukset/ 
 
tai puhelimitse numeroon 040-4564531 

 
Peruutus: Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitetaan 50 
% ilmoittautumismaksusta. Mikäli peruutuksen syynä on sairaus ja 
siitä toimitetaan hyväksyttävä kirjallinen selvitys, laskutusta ei 
suoriteta. Jos ilmoittautunut jää tulematta tilaisuuteen, eikä peruuta 
ilmoittautumistaan, laskutetaan koko osallistumismaksu 
Peruutukset osoitteeseen koulutus@aluepro.fi  
 
Jos tilaisuus jostakin syystä peruuntuu, lähetetään tieto sähköpostilla 
ilmoittautuneille. 
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Tiedonhallinnan osalta työ jatkuu joka vuosi, muutosta on ilmassa joko uusien 
tai vaihtuvien järjestelmien takia. Myös lainsäädäntö muuttuu esim. 
arkistolaki tai EU:sta tuleva uusi lainsäädäntö. Lisäksi elämme 
poikkeuksellista aikaa, pandemia jatkuu ja Euroopassa käydään sotaa. 
Organisaatiossa tiedonhallinnan muutokset on arvioitava säännöllisesti ja 
vuosittain. 
Organisaation toimintaa ja toimintaympäristöä on aktiivisesti seurattava, 
tarkasteltava ja tarpeen mukaan luotava kehittämispolkuja ja toteutettava 
uudistuksia. Toiminnan uudistukset vaikuttavat usein viranomaisten 
tiedonhallintaan ja uudistusten toteuttamiseksi on uudistettava myös 
tiedonhallintaa. Tiedonhallintalain vaatimuksena on muutosvaikutusten 
arviointi mm muutostilanteiden taloudellisten ja toiminnallisten riskien 
ennakointia, yhteen toimivuus ja tietoturvallisuus. 
Organisaatioilla voisi olla käytössä myös vuosikello. Tarvitaan prosessi, joka 
varmistaa, että oleelliset toimenpiteet tulevat tehtyä. Miten tiedonhallinnan 
työ jatkuu, miten muutoksia arvioidaan? Webinaarikoulutuksessa opimme 
minkälainen tiedonhallinnan vuosikello voisi olla? Mitä pitää vielä huomioida?  

 
 

Sisältö: 
• Johdanto 

• Tiedonhallintamallin ja tiedonohjaussuunnitelman ylläpito 
• Raportointi, syklit eri toiminnoissa 
• Asiakirja- ja tiedonhallinnanpolitiikka, perusohjeistukset 
• Prosessien, järjestelmien ja tiedon arviointi sekä dokumentointi 
• Tietojärjestelmien, tiedon ja käsittelytoimien riskien hallinta 
• Tietoriskien hallinta  
• Sopimussalkku ja hankintojen suunnittelu,  
• Tiedonhallinnan tehokkuus, havainnointi ja raportointi 
• Tiedonhallinnan vuosikellon asioita 

o Ohjeet ja määräykset, muuttunut lainsäädäntö 
o Tietoturva vaatimustenmäärittely 
o Yhteistyö (yksiköt/hallintokunnat, rek.pitäjät, pääkäyttäjät, 

tietohallinto) 
o Viestintä 
o Muuttuneen lainsäädännön vaikutukset (tiedonhallinta, arkistointi) 

• Malli vuosikellosta 

 
 
 
 
 


