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Termi/Lyhenne Kuvaus 

Operatiivinen 
tietojärjestelmä 

Tietojärjestelmä, jossa asiakirjatieto syntyy, sitä käsitellään ja muokataan. 
Operatiivisessa tietojärjestelmässä hallittava asiakirjatieto saa 
tiedonohjaussuunnitelmaan määritellyt oletusmetatietoarvot. Operatiivinen 
järjestelmä on esim. asiankäsittelyjärjestelmä. Lähde: JHS 191 

Tiedonohjaus Tiedon käsittelyn ohjaaminen (lisäys: asiakirjatietoa käsittelevässä) 
tietojärjestelmässä. Tiedonohjaussuunnitelma ohjaa asiakirjatiedon syntymistä 
ja käsittelyä tuottamalla metatietoarvoja ja käsittelysääntöjä. Lähde: JHS 191 

Tiedonohjausjärjestelmä 
(TOJ) 

Tietojärjestelmä, joka tarjoaa tiedonohjaussuunnitelman mukaista ohjaustietoa 
operatiiviseen tietojärjestelmään. Tiedonohjaussuunnitelma voidaan laatia ja 
sitä voidaan ylläpitää tiedonohjausjärjestelmässä. Lähde: JHS 191 

Tiedonohjaussuunnitelma 
(TOS) 

Määritys, joka ohjaa sähköisten asiakirjatietojen luontia ja käsittelyä 
käsittelyprosessissa. Tiedonohjaussuunnitelma sisältää luokituksen, 
käsittelyprosessien kuvaukset, niihin kuuluvat, toimenpiteet ja asiakirjatyypit 
sekä näiden oletusmetatietoarvot. Tiedonohjaussuunnitelma toimii 
tietojärjestelmän taustalla. Lähde: JHS 191 

Tietomalli Malli, joka kuvaa tietoja ja niiden välisiä suhteita. Lähde: JHS 191 

Tietovaranto Pykälän 6 kohdan mukaan tietovarannolla tarkoitettaisiin tiedonhallintayksikön 
tehtävien hoidossa ja toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää 
kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. 
Lähde: Tiedonhallintalakiluonnos 
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1 JOHDANTO 

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamalli määrittelee, miten maakuntien tiedonohjausta ylläpidetään ja 

hallinnoidaan, jotta maakuntien yhteiselle tiedonohjaukselle asetetut tavoitteet toteutuvat ja pysyvät ajan 

tasaisina. Tiedonohjauksen hallintamallin kuvaamisessa on huomioitu tiedonhallintalakiehdotuksessa 

määritetyt tiedonhallintamallissa kuvattavat osa-alueet: toimintaprosessit, tietovarannot, tietoaineistot ja 

tietojärjestelmät (lähde: Tiedonhallintalakiehdotus, tiedonhallinnan kuvaukset). Lisäksi tiedonohjauksen 

hallintamallissa kuvataan ja varmistetaan, että maakuntien tiedonohjausta kehitetään ja ohjataan 

johdonmukaisesti sovittujen mallien ja tehtävien mukaisesti. Tämä hallintamalli ei kuvaa tiedonohjauksen 

tietoturvajärjestelyitä, vaan niiden osalta noudatetaan ylemmän tason (tarkentuu minkä, mahdollisesti 

maakuntien asianhallinta) tietoturvamäärityksiä. 

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamallin viitekehyksenä on käytetty tiedonhallintalakiehdotuksen [2] 

lisäksi maakuntien viitearkkitehtuurin hallintamallia [2] ja KEHAn Asianhallinta- ja virastopalvelut-yksikölle 

vuonna 2015 laadittua tiedonohjauksen toimintamallia [3]. Tiedonohjauksen hallintamalli on konkreettinen 

malli, jossa kuvataan millaisia rooleja kokonaisuuteen liittyy, mitkä ovat roolien tehtävät, miten nimetyt 

tahot kiinnitetään rooleihin eli organisoituminen, minne kuvauksia tallennetaan ja miten se liittyy 

tiedonohjauksen maakuntayhteiseen kehittämiseen. 

Tiedonohjauksen hallintamalli luo edellytykset maakunnille yhteisen tiedonohjauksen ohjaamiseen ja 

johtamiseen, linjausten tekemiseen ja varmistaa, että linjausten mukainen päämäärä saavutetaan. 

Hallintamalli kuvaa menetelmät, työkalut ja parhaat käytännöt, jotka ohjaavat millaisia tuotoksia 

tiedonohjauksen hallinnan eri osa-alueilla saadaan.  

Maakuntien tiedonohjausta varten laadittu yhteinen tiedonohjaussuunnitelma (MAKU-TOS) perustuu 

maakuntien tehtäviin ja niiden tarjoamiin palveluihin huomioiden kuitenkin, että maakunnat määrittelevät 

hallintosäännössään palveluprosessinsa. Tämän tiedonohjauksen hallintamallin kohdealueena on 

maakunnille yhteinen tiedonohjaus, jonka lähtökohtina ovat: 

• MAKU-TOS = Maakunnille yhteinen tiedonohjaussuunnitelma eli kaikille maakunnille käytettävissä 

oleva TOS (ei järjestelmäriippuvuuksia) 

• MAKU-TOJ = Maakunnille yhteinen tiedonohjausjärjestelmä TOJ (osana Vimanan asianhallinnan 

hankintaa ja käyttöönottoa)  

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamallin alustava versio on laadittu MAKU-TOS –projektin vaiheessa 1 

(11-12/2018). Sisällön tarkentaminen projektin vaiheessa 2 (1-12/2019) ei toteutunut, koska maakunta- ja 

sote-uudistuksen valmistelu keskeytettiin 03/19. Tätä hallintamallin alustavaa versiota voidaan hyödyntää 

jatkossa asianhallintakokonaisuudessa, johon liittyy tiedonohjaus. Tässä hallintamallin alustavassa 

versiossa ei ole otettu kantaa sen vastuuorganisaatioon (ml. yhteistyö ICT:n kanssa). Vastuuorganisaatio, 

jonka vastuulla on hallintamallin aktiivinen hyödyntäminen ja päivittäminen, tulee määritellä erikseen. 
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2 TIEDONOHJAUKSEN HALLINTAMALLIN VAIKUTUKSET 

Maakuntien tiedonohjauksen tarkoitus on tarjota 1.1.2021 toimintansa aloittavien maakuntien käyttöön 

tiedonohjaussuunnitelman runko ja sisältö sekä tiedonohjauksen tietomalli. Se on lähtökohtana 

maakuntien toimialakohtaiselle tiedonohjaukselle. Maakunnille yhteinen tiedonohjaussuunnitelma ja 

hallintamalli edistää osaltaan julkisen hallinnon yhteentoimivuutta yhtenäistämällä maakuntien 

asiakirjatiedon ja tietoaineistojen käsitteitä, prosesseja ja käsittelysääntöjä. Laadittu 

tiedonohjaussuunnitelma perustuu maakuntien tarjoamiin palveluihin, huomioiden kuitenkin, että 

maakunnat määrittelevät hallintosäännössään palveluprosessinsa. 

2.1 Tiedonohjauksen merkittävyys 

Maakuntien tiedonohjaus on osa maakuntatieto-ohjelmassa rakennettavaa maakuntien yhtenäistä 

tietopohjaa, joka on sujuvasti ja tarpeiden mukaisesti kaikkien osapuolten käytössä maakuntien palvelujen 

järjestämisessä. 

Yhteinen tiedonohjaussuunnitelma tarjoaa jokaisen maakunnan käyttöön rakenteen (MAKU-TOS –runko), 

sisällön (MAKU-TOS –sisältö) ja tietomallin, jota voidaan hyödyntää lähtökohtana jokaiselle maakunnalle 

niin ettei tiedonohjauksen laatimista tai kehittämistä tarvitse tehdä maakuntakohtaisesti. 

Maakuntien tiedonohjaus on osa maakuntien asianhallinnan kokonaisuutta. Se sisältää yhteisen, 

maakuntien palvelukarttaan ja –luokitukseen perustuvan rakenteen, jonka avulla pyritään varmistamaan 

tiedonhallinnan yhteys ja yhtenäisyys tiedonohjauksen tukipalvelusta asiakasrajapintaan asti. Maakuntien 

tehtävien ja palveluiden tuottaminen tieto- ja ihmislähtöisesti edellyttää yhteensopivien 

tiedonhallintamenetelmien hyödyntämistä. Maakuntien tiedonohjaussuunnitelma ja sen hallintamalli 

muodostavat yhteisen toimintamallin tiedonohjauksen kohdealueelle. 

2.2 Tiedonohjauksen hyödyntäminen organisaatiotasolla 

Maakuntien tiedonohjaus luo pohjan yksittäisen maakunnan tiedonohjaukselle. Sen tarkoituksena on 

helpottaa maakuntien tiedonohjauksen toteuttamista, mutta erityisesti tarjota yhteistyötä ja valmiita 

ratkaisuja sekä varmistaa yhdenmukaisuus maakuntien välillä. Niinpä maakuntien tulisi hyödyntää 

tiedonohjauksen TOS-rakennetta ja sen tietomallia sekä hallintamallia mahdollisimman laajasti 

kiinnittämällä oman organisaationsa tiedonohjaus maakunnille yhteisesti MAKU-TOS –projektissa 

laadittuihin määrityksiin. 

Yhteisen tiedonohjauksen hyödyntäminen organisaatiotasolla auttaa 

• arvioimaan ja kartoittamaan kertyvät tiedot (asiakirjat, muut rekisteröitävät tiedot) tai arvioimaan 

aiemmin kartoitettujen tietojen ajantasaisuus 

• hyödyntämään yhtenäisiä toimintatapoja, esim. tunnistamalla käsiteltävien tietojen 

sumppukohdat, jotka edellyttävät kehittämistoimia (esim. tietojen kirjaaminen useaan kertaan) 

• kehittämään käsiteltäviä tietoja, jotka voivat usein perustua paperimuotoiseen käsittelyyn 
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• arvioimaan ja ymmärtämään tiedonohjaussuunitelman roolin palveluiden ohjauksessa, miten 

ohjaustietoja ja sääntöjä voidaan määritellä ja keventää organisaatiokohtaisia toteutuksia 

käsittelyjärjestelmässä 

• yhtenäistämään käsittelyprosesseja hyödyntämällä yleisiä ja yhteisiä käsittelyvaiherakenteita  
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3 TIEDONOHJAUKSEN HALLINTAMALLIN HALLINTA JA YLLÄPITO 

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamallin hallinnassa noudatetaan samoja, JHKA-hallintamalliin 

pohjautuvia perusperiaatteita kuin maakuntien muissa arkkitehtuurimalleissa ja –kuvauksissa [2]: 

 Arkkitehtuurinhallinta on prosessilähtöistä. 

 Arkkitehtuurilinjauksia noudatetaan. 

 Arkkitehtuurilinjausten vastaisia ratkaisuja ei tehdä, ja kaikki poikkeamat hyväksytään 

muutoksenhallintamenettelyn kautta. 

 Jatkuvan kehittämisen periaate. 

Maakunnan arkkitehtuurityötä ohjaavat yleisellä tasolla kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ja 

viitearkkitehtuuri. Maakuntien tiedonohjauksen kohdearkkitehtuuri tulee olemaan osa maakuntien 

asianhallinnan ja/tai tiedonhallinnan arkkitehtuuria (oletus, tarkentuu maakuntien toiminnan 

käynnistyessä) ja niissä tehtävät arkkitehtuurilinjaukset tulee huomioida ja arvioida tiedonohjauksen osalta 

erikseen. 

Seuraavassa kuvassa 1 on esitetty maakuntien tiedonohjauksen hallintamallia ohjaavat ja rajaavat 

arkkitehtuuritasot. (Kuva on alustava ja se tarkentuu maakuntien arkkitehtuuritasojen tarkentuessa ja 

toiminnan käynnistyessä). 

 

Kuva 1. Maakuntien tiedonohjauksen hallintamallin kytkeytyminen arkkitehtuuritasoihin. 

 

3.1 Tiedonohjauksen hallintamallista vastaava taho 

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamallista vastaa maakuntauudistuksen muutosvaiheessa VM:n 

maakuntatieto-ohjelma, jonka päättyessä sille tulee nimittää uusi vastuutaho. 
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3.2 Tiedonohjauksen hallintamallin säilytyspaikka 

Maakuntien tiedonohjauksen hallintamallia ylläpidetään MAKU-TOS –projektin aikana VM:n 

maakuntatieto-hankkeen työtilassa Tiimerissä. Tallennuspaikka määritellään uudelleen hankkeen 

päättyessä (avoindata.fi, QPR?). 

3.3 Tiedonohjauksen hallintamallin osa-alueet 

Tiedonohjauksen hallintamalli jäsentyy seuraaviin osa-alueisiin: 

 Liityntä asianhallintaan tms. maakuntatason yhteiseen arkkitehtuurimalliin: lähtökohtaisesti 

tiedonohjauksen osa-alue kuvaa siihen liittyvät hallintaprosessit ja toiminnot. Tiedonohjauksen 

kokonaisuus liittyy maakuntien asian- ja tiedonhallintaan. 

 Hallinnan roolit: kuvaa tiedonohjauksen hallinnan roolit ja tehtävät (tarkentuu) 

 Hallinnan organisointi: kuvaa nimetyt tahot (organisaatiot) tiedonohjauksen hallinnan rooleihin  

(tarkentuu) 

 Hallintaprosessit: kuvaa prosessin, jonka mukaisesti tiedonohjauksen ylläpito ja hallinta 

käytännössä toteutetaan 

 Tiedonohjauspalvelun seuranta ja jatkuva kehittäminen: käytännöt ja mekanismit 

tiedonohjauspalvelun ja sen hallinnan seuraataan (esim. käyttäjäpalautteet) sekä kehittämiseen 

(esim. TOS-sisällön kehittäminen) 
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4 TIEDONOHJAUSPALVELUN KUVAUS 

Maakunnissa tiedonohjauspalvelulla tarkoitetaan tiedonohjausjärjestelmää (TOJ), joka toimii 

tiedonohjauksen ratkaisuna. Tiedonohjauspalvelua hyödyntää asianhallintajärjestelmä ja mahdollisesti 

muut maakuntien operatiiviset järjestelmät, joissa tiedonohjaus on tarkoituksenmukaista. 

TOJ:ssa on hallinnointikäyttöliittymä, jolla laaditaan, hallitaan ja ylläpidetään organisaatioiden 

tiedonohjaussuunnitelmia (TOS) eli tehtäväluokitus- ja metatietorakenteita, joita hyödynnetään 

asianhallinnan tuottamien ja käsittelemien tietojen, esim. asiakirjojen, metatietojen lähteenä ja elinkaaren 

hallintaan. TOJ on tietovaranto, joka tarjoaa muille järjestelmille tiedonohjauspalvelua. 

Maakunnille yhteinen tiedonohjaus on kuvattu tässä luvussa tiedonhallintalakiluonnoksen 

tiedonhallintamallilta edellyttämien osa-alueiden näkökulmasta. Nämä osa-alueet on esitetty seuraavassa 

kuvassa, jossa on myös viitteellisesti kuvattu yhteys tiedonohjauspalvelua hyödyntävää 

asianhallintajärjestelmään.  Asianhallinta on tiedonohjauspalvelun ensisijainen integraatio ja hyödyntäjä. 

 

Kuva 2. Tiedonohjauksen osa-alueet ja yhteys tiedonohjausta hyödyntävään asianhallintajärjestelmään. 

Tiedonohjauspalvelun toiminnalliset ja tekniset kuvaukset: 

 <Viittaus TOJ:n toiminnallisiin ja teknisiin kuvauksiin sekä määrittelyihin.> 

 <Viittaus TOJ:n palvelukuvaukseen tai tietojärjestelmäselosteeseen.> 

4.1 Tiedonohjauksen tietoaineistot  

Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen tietoaineistona muodostuu tiedonohjaussuunnitelma (TOS). 

Tietoaineiston kuvaus on seuraavassa taulukossa. 
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Tiedonhallintalakiluonnos: ”Tietoaineiston kuvauksessa tulisi olla tieto siitä, mitkä aineistot siirretään 

säilytysajan jälkeen arkistoon, mikä on arkistointipaikka ja onko ja miten tietoaineistot on tuhottu.” 

AIHE KUVAUS 

TIETOAINEISTO Maakunnille yhteinen tiedonohjaussuunnitelma 

SIIRTO ARKISTOON TOS on pysyvästi säilytettävä asiakirja 
Siirto arkistoon tarkentuu asianhallinnan käyttöönotossa 

ARKISTOINTIPAIKKA Tarkentuu asianhallinnan ja arkiston käyttöönotossa 

Taulukko 1. Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen tietoaineistot (lähde: Tiedonhallintalakiluonnos). 

4.2 Toimintaprosessit 

Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen toimintaprosessina on kuvattu TOS:n ylläpidon ja hallinnan prosessi. 

Toimintaprosessin kuvaus on seuraavassa taulukossa. 

Tiedonhallintalakiluonnos: ”Toimintaprosesseista kuvattaisiin niitä kuvaavat nimikkeet, prosesseista 

vastaavat viranomainen, prosessin tarkoitus ja lopputulos sekä prosessin sidoksen muihin prosesseihin.” 

AIHE KUVAUS 

TOIMINTAPROSESSI TOS:n ylläpidon ja hallinnan prosessi 

VASTAAVA VIRANOMAINEN Tarkentuu asianhallinnan ja arkiston käyttöönotossa 

PROSESSIN TARKOITUS JA LOPPUTULOS TOS:n kehittämistarpeiden mukainen maakunnille yhteisen 
tiedonohjauksen ylläpito ja hallinta. Lopputuloksena on 
päivitetty TOS/TOJ. 

PROSESSIN SIDOKSET MUIHIN 
PROSESSEIHIN 

Tehtäväaluekohtaiset kehittämisprosessit 
TOJ:n hallinnointi 
TOS:n hyväksyminen (seulontaesitys) 

Taulukko 2. Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen toimintaprosessit (lähde: Tiedonhallintalakiluonnos). 

4.3 Tietojärjestelmät 

Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen tietojärjestelmänä on tiedonohjausjärjestelmä (TOJ). 

Tietojärjestelmän kuvaus on seuraavassa taulukossa. 

Tiedonhallintalakiluonnos: ”Tietojärjestelmistä tulisi kuvata tietojärjestelmien nimikkeet, tietojärjestelmästä 

vastaava viranomainen, tietojärjestelmän käyttötarkoitukset, tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot 

liittymät muihin tietojärjestelmiin sekä liittymissä käytettävät tiedonsiirtotavat.” 

TIETOJÄRJESTELMÄN OMINAISUUS KUVAUS 

JÄRJESTELMÄN NIMI JA KÄYTTÖTARKOITUS Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

JÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄVÄT 
ORGANISAATIOT 

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 
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TIETOJÄRJESTELMÄN OMINAISUUS KUVAUS 

JÄRJESTELMÄN HANKINNASTA JA 
KÄYTTÖÖNOTOSTA VASTANNUT PROJEKTI 

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

VERSIO JA KÄYTTÖÖNOTON PVM Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

JÄRJESTELMÄN TILAAJA JA TEKNISESTÄ 
YLLÄPIDOSTA VASTAAVA TAHO 

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

JÄRJESTELMÄN TEKNISESTÄ 
TOTEUTUKSESTA VASTAAVA  

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

JÄRJESTELMÄN OMISTAJA Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

JÄRJESTELMÄN YLLÄPITÄJÄORGANISAATIO 
JA TIEDOTUS 

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

TIETOJÄRJESTELMÄSSÄ KÄSITELTÄVÄT 
TIEDOT JA TIETOVARANTO 

Tiedonohjaussuunnitelman tiedot 

PROSESSIT, JOISSA TIETOJÄRJESTELMÄÄ 
KÄYTETÄÄN 

Tiedonohjaussuunnitelman laadinta, hallinta ja ylläpito 
 

LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN JA 
TIETOVARANTOIHIN 

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

LIITTYMISSÄ KÄYTETTÄVÄT 
TIEDONSIIRTOTAVAT 

Tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen 

Taulukko 3. Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen tietojärjestelmät (lähde: Tiedonhallintalakiluonnos). 

4.4 Tiedonohjauksen tietovarannot  

Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen tietovarantona on tiedonohjausjärjestelmän hallinnoima 

tiedonohjauksen tietovaranto. Tietovarrannon kuvaus on seuraavassa taulukossa. 

Tiedonhallintalakiluonnos: ”Tietovarantojen sisältökuvaukset koostuisivat tietovarantojen nimikkeistä, 

kuvauksista tietovarantojen sidoksista sitä käyttäviin toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin.” 

AIHE KUVAUS 

TIEDONOHJAUKSEN TIETOVARANTO Tiedonohjaussuunnitelma, joka muodostuu 
tiedonohjaussuunnitelman tietomallin mukaisesta 
tietorakenteesta (sisältö, koodistot)  

KUVAUS SIDOKSISTA Tarkentuu asianhallinnan käyttöönotossa 

KÄYTTÄVÄT TOIMINTAPROSESSIT Asianhallinnan käsittelyprosessit - Tarkentuu 
asianhallinnan käyttöönotossa 

KÄYTTÄVÄT TIETOJÄRJESTELMÄT Asianhallintajärjestelmä, muut tiedonohjausta tarvitsevat 
järjestelmät - Tarkentuu asianhallinnan käyttöönotossa 

Taulukko 4. Maakunnille yhteisen tiedonohjauksen tietovarannot (lähde: Tiedonhallintalakiluonnos). 

4.5 Tekninen ympäristö 

Teknisen ympäristön kuvaus tarkentuu TOJ-hankinnan ja käyttöönoton jälkeen.  
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5 MUUTOSHALLINTA 

Tässä luvussa kuvataan tiedonohjaukseen kohdistuvat muutokset ja niiden hallinta. Muutoksen sysäyksenä 

on usein esim. lakimuutos tai palveluiden kehittäminen ja niihin liittyvät tiedonohjauksen muutostarpeet 

tulisi huomioida ennakoidusti. Muutos voi kohdistua tiedonohjausjärjestelmään (TOJ) ja/tai 

tiedonohjaussuunnitelmaan (TOS).  

5.1 Palveluiden kehittäminen ja tiedonohjaus 

Tiedonohjaus on tyypillisesti asian- ja asiakirjahallinnan hyödyntämä taustapalvelu, jonka valmistelu ja 

kehittäminen tulisi aloittaa hyvissä ajoin siten, että kohdealueen TOS-rakenne muodostetaan yhteistyössä 

palveluiden (esim. asiointipalvelu) kehittämisen kanssa. Sähköisen palvelun käyttöönoton edellytyksenä on 

ajantasainen TOS-rakenne metatietoineen. 

Huom. toimintamallista tiedottaminen 

Tiedonohjauksen kehittämiseen liittyvät TOS:n laadinnan tehtävät, roolit ja vastuut on kuvattu luvussa 6.  

5.2 Tiedonohjausjärjestelmä 

Seuraavassa taulukossa 2  on kuvattu maakuntien yhteiseen tiedonohjausjärjestelmään kohdistuvien 

muutosten hallinta eli mitä muutoksia järjestelmään voi kohdistua ja miten muutokset käsitellään. 

VASTUUTAHO TAI ASIA KUVAUS 

TIEDONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN Kehittäminen: organisaatiot, hankkeet,.. 
Ohjaus ja päätöksenteko: päätöksentekotahot,.. 

JÄRJESTELMÄN MUUTOSEHDOTUSTEN JA -
PYYNTÖJEN ESITTÄMINEN, MUUTOKSEN 
ANALYSOINTI JA ETEENPÄIN VIEMINEN, 
PÄÄTÖKSENTEKO, TOTEUTUS 

Kuvaus miten muutosehdotukset ja pyynnöt laaditaan ja 

hallitaan (mitä, miten, kuka). 

JULKAISUSUUNNITELMA Missä tiedotetaan 

JÄRJESTELMÄN UUDEN VERSION 
HYVÄKSYNTÄ JA KÄYTTÖÖNOTTO, 
VERSIONHALLINTA 

Missä, miten ja kuka 

MUU KORJAUS/MUUTOS JÄRJESTELMÄN 
VERSIOON 

Missä, miten ja kuka 

Taulukko 2. Muutosten toteutus. 

5.3 TOS:n tietomalli ja sisältö 

TOS:n ylläpidon ja hallinnan prosessi on kuvattu luvussa 6.  
 
TOS:n muutoshallinnan kehittämiseen on tunnistettu seuraavat tavoitteet: 
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 TOS:n ylläpidon vastuiden kuvaaminen 

 Palvelukohtainen hyväksyntä (säilytyspäätös)  
 

TOS:n tietomallin ja sisällön muutoshallintaan liittyvät tahot tarkentuvat TOJ:n käyttöönoton myötä ja 

maakuntien toiminnan käynnistyessä. 
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6 TOS:N YLLÄPITO JA HALLINTA 

6.1 Laatimisen periaatteet ja tehtävät 

Laadittava TOS muodostuu: 

 Maakuntien yhteinen MAKU-TOS -runko 

 Organisaatiokohtaiset MAKU-TOS -sisällöt 
 

TOS:n laatimisessa huomioitavat yhteiset käytännöt:  
• Järjestelmä (TOJ) muodostaa MAKU-TOS –rakenneosien tunnisteen (ID). 
• Yhteisesti sovitut nimeämiskäytännöt: käytetään virallisia nimiä (lähteenä lait, asetukset, 

palveluluokitus ja palvelukartta) 

6.1.1 TOS:n laadinta, ylläpito ja hallinta 

TOS:n laadinnan, ylläpidon ja hallinnan prosessin käynnistää tiedonohjaussuunnitelmaan ja/tai –
järjestelmään kohdistuva kehitystarve (esim. asiointipalvelun kehittäminen).  

 
Alustavat TOS:n laadinta-, ylläpito- ja hallintaprosessin tehtävät on esitetty seuraavassa kuvassa. Kuvaus 
täydentyy (toimijat ja tehtävät) maakuntien toiminnan käynnistyessä.  
 

 

TOS:n laadinta-, ylläpito- ja hallintaprosessikaavion mukaiset tehtävät on kuvattu seuraavassa taulukossa. 
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# TEHTÄVÄ KUVAUS 

0 Yhteydenotto TOS:n 
muutoksesta 

Tarve TOS-rakenteen laadintaan ja/tai muutokseen. 
Kehittämispäätöksen jälkeen yhtenä ensimmäisenä tehtävänä on 
arvioida tiedonohjauksen kehitystarpeet. Suunnittelu käynnistyy 
yhteydenotolla tiedonohjauksen hallinnasta vastaavaan. 

1 Kohdealueen TOS-rakenteen 
laadinta/muutos 

 TOS-rakenteen laadintaan osallistuvat <organisaatiot, roolit>.  

 TOS-rakenteen laadinnassa huomioidaan palvelun 
kehitystarpeet (toimenpiteet, asiakirjat) sekä liittyvät 
metatiedot kuten esim. säilytysajat (mahd. muutokset, 
tarvitaanko seulontapäätös). 

2 TOS-laadinnan yhteistyö  TOS-laadintaan liittyvien aiheiden ohjaus ja yhteistyö. 

 Palvelun kehittämisen tavoitteet huomioiden asianhallinnan ja 
asiakirjahallinnon näkökulma 

 Sähköisen arkistoinnin näkökulma 
• TOJ:n toiminnallinen asiantuntija 
• TOS:n tietomalli, laadinnan yleiset periaatteet (tietoturva, 

arvonmääritys) 

3 TOS:n rakenteen tai 
tietomallin muutos 

• <Kuka päättää muutoksista, ks. muutoshallinta> 
• Yhteistyö palvelun hanke-/kehittämisryhmän yms. kanssa 
• <Toteutustehtävien hallinnointi voi olla erilainen - maakuntien 

yhteinen/maakunnan oma, väliaikaishallinnon vaikutus?> 

4 Muutosten toteuttaminen 
(Testi-TOJ) 

Muutokset toteutetaan TOJ:n testiympäristöön.  

5 Muutosten hyväksyttäminen Muutosten hyväksyttäminen ennen tuotantokäyttöä. 

6 Muutosten hyväksyminen 
(lausunnot) 

Muutosten hyväksyminen 

7 Muutosten hyväksyminen • Pienet TOS-muutokset tehdään ilman ylemmän tason 
käsittelyä ja hyväksymistä, mutta suuremmat (esim. 
maakunnille yhteiset muutokset, tarkentuu mitkä) vaativat 
ylemmän tason hyväksymisen. 

• TOS-muutokset hyväksyy ohjaava taho (tarkentuu) 

8 TOS:n muutoksen 
hyväksyminen 

TOS-muutokset esitellään ylemmälle tasolle, joka hyväksyy ne. 

9 Seulontaesitys • Seulontaesityksen tuottaminen TOJ:sta säilytys-
/seulontapäätöstä varten (kenelle tehdään). 

• Seulontapäätös tarvitaan, jos pysyvästi säilytettäviin 
asiakirjoihin tulee muutostarpeita. 

• Laaditaan esityksenä, liitetään TOJ:sta kohdealueen TOS-
rakenne (testi-TOJ:sta) 

10 TOS-rakenteen 
hyväksyminen 

Päätös ja ilmoitus TOS-rakenteen hyväksymisestä (kuka tekee) 
Päätöksestä tallennetaan tieto TOJ-järjestelmään ja TOS:an 
säilytysajan perusteeksi niihin kohtiin, joita se koskee. 

11 Muutosten toteuttaminen 
(tuotanto-TOJ) 

Muutosten toteuttaminen tuotanto-TOJ:än. 

12 TOS-muutoksista 
tiedottaminen 

<Viestintä maakunnille - tarkentuu> 
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6.2 TOS:n perustiedot 

TOS:lla on omat metatiedot, joilla kerrotaan keskeisiä tunnistetietoja koko tiedonohjaussuunnitelmasta, 
kuten sen nimi ja organisaatio. Tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat metatiedot annetaan vain koko 
tiedonohjaussuunnitelman tasolla. Tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat metatiedot eivät ole 
tiedonohjaukseen käytettävää tietoa eli niitä ei ole tarpeen välittää ohjaustietona operatiiviseen 
tietojärjestelmään. 
 
MAKU-TOS:n perustiedot muodostuvat JHS 191 –metatietomallin mukaisesti (luku 2: 
Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosien yhteiset metatiedot ja luku 3: Tiedonohjaussuunnitelmaa 
kuvaavat metatiedot). 
 
Liitteenä MAKU-TOS –projektin työaikainen tietomalli (Excel). 

6.3 Käyttäjäroolit 

TOS-rakenteen hallintaan liittyvät käyttäjäroolit: 

 TOS-pääkäyttäjä 

 TOS-ylläpitäjä 

 TOS-käyttäjä 

Käyttäjäroolit ja käyttöoikeudet tarkentuvat TOJ:n käyttöönoton myötä ja maakuntien toiminnan 

käynnistyessä. 

6.4 Versiointi 

Versiointi tarkentuu TOS:n ja/tai TOJ:n käyttöönoton myötä ja maakuntien toiminnan käynnistyessä. 

6.5 Yhteiset prosessit 

Yhteisiä prosessimalleja on kartoitettu alustavasti. Ne tarkentuvat MAKU-TOS –projektin vaiheessa 2 ja 

maakuntien toiminnan käynnistyessä. Tavoitteena on, että prosessimalleja käytetään MAKU-TOS –

laadinnan tukena. Alustava kartoitus: 

 Lupaprosessi (lähteitä: AVI,..) 

 Ilmoitusmenettely (lähteitä: ELY/KEHA,…) 

 Lausuntomenettely (lähteitä: ELY/KEHA,…) 

 Päätöksenteko (lähteitä: kuntien päätöksenteko, maakuntien hallintosääntömalli/Kuntaliitto) 

 Muutoksenhaut? 

 Hankintalain mukainen hankintaprosessi (lähteitä: ELY/KEHA,…) 
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6.6 Tietomalli 

MAKU-TOS:n tietomallin lähtökohtana ovat Sähke2 ja JHS191. Lisäksi tietomallia on laajennettu laadintaa 

tukevien ja maakuntien TOS-rakennetta kuvaavien metatietojen avulla. Nämä ns. MAKU-TOS-metatiedot on 

kuvattu liitteenä olevassa tietomallissa: 

 Lähde 

 Lisätietoja 

 Maakuntalaki 6 § 

 Palvelulaji 

Tietomallin ylläpito- ja hallintavastuut tarkentuvat TOS:n ja/tai TOJ:n käyttöönoton myötä ja maakuntien 

toiminnan käynnistyessä. 

Liitteenä MAKU-TOS –projektin työaikainen tietomalli (Excel). 

6.7 Koodistot 

MAKU-TOS:n tietomalliin sisältyvien koodistojen lähtökohtana ovat Sähke2 ja JHS191. Lisäksi tietomallia on 

laajennettu laadintaa tukevien ja maakuntien TOS-rakennetta kuvaavien metatietojen avulla, jotka on 

määritelty koodistoina. Nämä ns. MAKU-TOS-koodistot on kuvattu liitteenä olevassa tietomallissa: 

 Maakuntalaki 6 § 

 Palvelulaji 

Koodistojen ylläpito- ja hallintavastuut tarkentuvat TOS:n ja/tai TOJ:n käyttöönoton myötä ja maakuntien 

toiminnan käynnistyessä. 

Liitteenä MAKU-TOS –projektin työaikainen tietomalli (Excel). 
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7 TOJ-PALVELUN HALLINTA 

7.1 Käyttäjähallinta 

Tiedonohjausjärjestelmän käyttäjät ovat henkilöitä, jotka osallistuvat tiedonohjauspalvelun tuotantoon. 

Henkilöt ovat vastuussa palvelun kehittämisestä, järjestelmän ylläpidosta ja tietosisällön tuottamisesta tai 

he tarvitsevat työtehtävissään pääsyn järjestelmään selaamaan, lukemaan ja luomaan raportteja TOS:sta ja 

muista luokitus- ja metatietorakenteista. 

<Viittaus TOJ:n käyttäjähallinnan kuvaukseen. Tarkentuu TOJ:n hankinnan ja käyttöönoton jälkeen.> 

7.2 Raportit, lokitukset 

TOJ:n raportit ja lokitukset tarkentuvat TOJ:n hankinnan ja käyttöönoton jälkeen. 

7.3 Liittymät 

TOJ:n liittymät ja viittaus liittymäkuvaukseen tarkentuvat TOJ:n hankinnan ja käyttöönoton jälkeen. 

 


