
Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 245, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.211.223.212

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:06:50

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:11:35

Vastaamiseen kulunut aika: 285 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Akaan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Jutta Kuitunen

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    jutta.kuitunen@akaa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 684, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.213.196.225

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 13:47:33

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 14:32:11

Vastaamiseen kulunut aika: 2677 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Askolan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Annukka Sintonen-Seger

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    annukka.sintonen-seger@askola.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Kaiken kattavaa arkistohallinnankoulutusta

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 663, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.214.136.54

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 15:49:16

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 15:56:06

Vastaamiseen kulunut aika: 410 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Espoon kaupunki, Sivistystoimi

Vastauksen yhteyshenkilö    Ari Savander

Virkanimike    Tietohallintojohtaja

Sähköpostiosoite    ari.savander@espoo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste
Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 766, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.214.136.55

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 13:58:50

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 14:07:58

Vastaamiseen kulunut aika: 543 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Vastauksen yhteyshenkilö    Aulis Majuri

Virkanimike    Talous- ja hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    aulis.majuri@espoo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 29, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.214.136.54

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:39:46

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:49:16

Vastaamiseen kulunut aika: 567 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi / Esikunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Olli Panhelainen

Virkanimike    Asiakirjahallinnon suunnittelija

Sähköpostiosoite    olli.panhelainen@espoo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 232, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.116.255.42

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 7:46:06

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:25:57

Vastaamiseen kulunut aika: 2389 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Forssan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Elisa Vinnikainen

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    elisa.vinnikainen@forssa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 722, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.50.194.210

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 10:24:37

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 10:29:27

Vastaamiseen kulunut aika: 287 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Haapajärven kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Raija Malviniemi

Virkanimike    hallintosihteeri

Sähköpostiosoite    raija.malviniemi@haapajarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 552, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.183.188.126

Vastaaminen aloitettu: 3.12.2014 8:02:17

Vastaaminen lopetettu: 3.12.2014 8:17:38

Vastaamiseen kulunut aika: 918 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Harjavallan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Kaarina Lallukka

Virkanimike    Hallintosihteeri

Sähköpostiosoite    kaarina.lallukka@harjavalta.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 156, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 84.34.124.254

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:27:30

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:33:25

Vastaamiseen kulunut aika: 352 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Hausjärven kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Maija Pelkonen

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    maija.pelkonen@hausjarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 289, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 143.51.146.64

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 9:11:43

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:18:22

Vastaamiseen kulunut aika: 397 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Heinolan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Ella Vuorela

Virkanimike    asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    ella.vuorela@heinola.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 561, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 137.163.145.226

Vastaaminen aloitettu: 3.12.2014 15:49:51

Vastaaminen lopetettu: 3.12.2014 16:26:59

Vastaamiseen kulunut aika: 2226 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Helsingin kaupunki/Tietokeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Jussi Jääskeläinen

Virkanimike    Arkistotoimen päällikkö

Sähköpostiosoite    jussi.jaaskelainen@hel.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Helsingin kaupunki on suuri organisaatio. Virastoja ja laitoksia on tällä hetkellä 33 kpl. Henkilöstöä yli 40 000. Jokainen virasto ja
laitos on oma arkistonmuodostaja ja sangen itsenäinen. Edellä oleva vastaus on suuntaa-antava, koska arkistotoimen päälliköllä ei
ole täysin kattavaa tietoa esim. henkilötietojen siirtämisestä ja hävittämisestä eri operatiivisista tietojärjestelmistä. Kuitenkaan
pysyvästi säilyttettäviä asiakirjatietoja ei ole hävitetty. Kuntien osalta säilytysaikaesitykset tehdään pääsääntöisesti keskitetysti
Suomen kuntaliiton kautta. Osasta kysymyksiin oli vaikea vastata myös sen vuoksi, että oikeaa vastausvaihtoehtoa ei ollut tarjolla.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Se, että arkistolaitoksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastukset lopetettiin resurssisyistä on ymmärrettävää, mutta nämä
tilaisuudet ovat olleet hyödyllisiä tarkastettavan organisaation asiakirjahallinnon näkökulmasta. Tulevat vuodet osoittanevat, onko
ratkaisulla kielteisiä seurauksia vai ei.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 530, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.165.36.239

Vastaaminen aloitettu: 2.12.2014 8:46:45

Vastaaminen lopetettu: 2.12.2014 8:57:22

Vastaamiseen kulunut aika: 636 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Hyvinkään kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Minna Kaunio

Virkanimike    kansliasihteeri

Sähköpostiosoite    minna.kaunio@hyvinkaa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 574, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 84.34.15.101

Vastaaminen aloitettu: 4.12.2014 16:40:22

Vastaaminen lopetettu: 4.12.2014 17:01:48

Vastaamiseen kulunut aika: 1280 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Hämeenlinnan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Merja Korhonen

Virkanimike    kaupunginlakimies

Sähköpostiosoite    merja.korhonen@hameenlinna.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 318, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.255.161.181

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 10:32:37

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 10:48:09

Vastaamiseen kulunut aika: 932 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Iin kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Tuulikki Kaisto

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    tuulikki.kaisto@ii.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Vaikea on vastata tällaisiin kysymyksiin koska hallintokunnat tekevät lähinnä mitä itse haluavat, vaikka ohjeita laadittaisiin ja
laaditaan, ei niitä kukaan lue.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Olemme juuri aloittamassa viiden kunnan ja yhden kuntayhtymän yhteistä asiakirjahallinnon ja tiedonohjauksen projektia. Projektia
konsultoi Innofaktor, joka toimittaa myös tiedonohjausjärjestelmän. Tarkoitus on saada 1½ vuoden aikana tehtävä suoritettua.
Valitettavasti työaikaa annetaan erittäin vähän ja johtoporras ei ymmärrä (eikä ole juurikaan kiinnostunut) koko asiasta.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 31, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.106.62.82

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:40:01

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:48:20

Vastaamiseen kulunut aika: 498 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ikaalisten kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Riitta Harjuntausta

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    riitta.harjuntausta@ikaalinen.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 754, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.148.96.192

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 10:00:42

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 10:14:03

Vastaamiseen kulunut aika: 801 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ilomantsin kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Hilkka Ikonen

Virkanimike    hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    hilkka.ikonen@ilomantsi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 454, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 192.89.32.20

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 9:47:44

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 9:54:43

Vastaamiseen kulunut aika: 419 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Imatran kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Miina Sokura

Virkanimike    asianhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    miina.sokura@imatra.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 664, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 178.16.185.145

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 15:52:18

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 15:54:21

Vastaamiseen kulunut aika: 123 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Joroisten kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Riitta Ikonen

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    riitta.ikonen@joroinen.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 385, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 91.153.149.166

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 17:38:57

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 17:44:23

Vastaamiseen kulunut aika: 323 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Juuan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Marja Åhlberg

Virkanimike    keskusarkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    marja.ahlberg@juuka.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

On ohjelmia joista ei pysty hävittämään tietoja.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 749, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 178.16.178.235

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 8:53:25

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 9:03:06

Vastaamiseen kulunut aika: 578 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Juvan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Heini Meinander

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    heini.meinander@juva.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

-

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kunnassamme on menossa arkistonmuodostussuunnitelman päivitys, joka menee eteenpäin hitaasti. Miksi ei ole tehty kuntia
koskevaa, yhdenmukaista arkistonmuodostussuunnitelmaa tai mallia, jota kaikki voisivat käyttää?

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 63, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 192.89.77.167

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:45:51

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:45:17

Vastaamiseen kulunut aika: 3565 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Jämsän kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Merja Pohjoisvirta

Virkanimike    Tietohallintasihteeri

Sähköpostiosoite    merja.pohjoisvirta@jamsa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 255, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.50.202.83

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:18:50

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:30:51

Vastaamiseen kulunut aika: 720 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kalajoen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Raija Aho

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    raija.aho@kalajoki.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Näistä aiheista olisi hyvä saada koulutusta. Olemme juuri päivittämässä tiedonohjaussuunnitelmaa ja näistä asioista olisi nyt hyvä
saada lisäkoulutusta, vaikka heti ensi vuoden alussa.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Sähköpostilla kyselyt; kysymyksen voi tehdä aina silloin kun asia tulee esille. Koulutusta.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 346, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.86.15.126

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 12:20:19

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 12:28:18

Vastaamiseen kulunut aika: 478 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kankaanpään kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Margit Mantila

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    margit.mantila@kankaanpaa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 731, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 149.154.126.224

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 14:41:22

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 14:53:06

Vastaamiseen kulunut aika: 703 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kannuksen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Terttu Hintsala

Virkanimike    keskusarkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    terttu.hintsala@kannus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Tietojärjestelmien ja henkilörekistereiden uusimisen yhteydessä tarpeettomat tiedot on hävitetty.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 629, N=183, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 7.1.2015 13:32

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.8.227.34

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 11:46:24

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 12:19:55

Vastaamiseen kulunut aika: 2010 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Karvian kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Arja Honkanen

Virkanimike    palkanlaskija-arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    arja.honkanen@karvia.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meidän kunnassamme on arkistonmuodostussuunnitelmien laatiminen parhaillaan alkamassa, joten näihin asioihin pureudutaan
laatimistyön yhteydessä. Olemme tilanneet Kuntaliiton kouluttajan paikanpäälle ams-työtämme vauhdittamaan. Koulutus
ams-koulutus on tarkoitettu koko kunnan henkilöstölle, jotka käsittelevät, säilyttävät tai laativat asiakirjoja tai asiakirjallisia tietoja.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 729, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.8.226.193

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 13:14:20

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 13:25:04

Vastaamiseen kulunut aika: 642 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kauhajoen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Päivi Kaappola

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    paivi.kaappola@kauhajoki.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Kuntapuolella on menossa ankarat säästötoimet ja monesti juuri tämä hyvän tiedonhallintatavan kehittäminen jää jalkoihin, siksi
olisi tosi hyvä kun saisi ajantasaista ja selkokielistä tietoa esim. kotisivuilta tai sähköpostilistauksilla.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 449, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.255.114.50

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 9:31:02

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 9:43:02

Vastaamiseen kulunut aika: 720 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kauniaisten kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Karola Nyman

Virkanimike    Keskusarkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    karola.nyman@kauniainen.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

tiedonohjaussuunn. laatiminen

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 624, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 89.190.1.200

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 11:20:48

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 11:27:52

Vastaamiseen kulunut aika: 423 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kaustisen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Annika Rauma

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    annika.rauma@kaustinen.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meillä moni henkilö tekee näitä asioita, eikä täysin varmaa vastausta pysty asioista antamaan. Varsinkin sivistyspuolen
(perusopetus/lukio-opetus). Kaikista ohjelmista ei tietoja pystytä poistamaan. Esim. asiakirjahallinnasta tai viranhaltijapäätösten
hallinnasta ei valmiita asiakirjoja saa hävitettyä, mutta yleensä ovatkin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta pysyvästi säilytettäviä
asiakirjoja. Käytössä Dynasty asiakirja/asiahallinta/sopimusten hallinta/kokoushallinta/viranhaltijapäätösten hallinta -ohjelma.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
sähköpostiohjeet, kotisivuohjeet, kysymys-vastauspalsta

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Tässä vaiheessa ei suurempaa tarvetta muuhun kuin em. tukeen. Mutta esim. uutiskirje ajankohtaisista asioista olisi hyvä
molemmilta saada.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 591, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.106.11.232

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:02:05

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 9:12:53

Vastaamiseen kulunut aika: 647 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kemijäärven kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Maija Tolonen

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    maija.tolonen@kemijarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Oppaat ja ohjeistus
Muu, mikä

Molemmilta tarvittaessa selvät toimintaohjeet yksittäisiin tapauksiin.

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Muu, mikä

Tarvittaessa selvät vastaukset yksittäisiin kysymyksiin.

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Olemme joutuneet tiedustelemaan mm. tietosuojavaltuutetun toimistosta vastauksia yksittäisiin tapauksiin julkisuuslain sekä
henkilötietolain sovletamisesta, mutta vastauksista ei ole saanut selvää kannanottoa.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 184, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 185.25.200.36

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:59:05

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 16:07:45

Vastaamiseen kulunut aika: 519 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kemin kaupunki, kaupunginkanslia

Vastauksen yhteyshenkilö    Tuula Torvikoski

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    tuula.torvikoski@kemi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 249, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.252.152.9

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:10:44

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:30:17

Vastaamiseen kulunut aika: 1173 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keminmaan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Anne Puotiniemi

Virkanimike    Johdon sihteeri / keskusarkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    anne.puotiniemi@keminmaa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Hallintokuntakohtaisia koulutuksia, eli asiantuntija apua eri arkistonmuodostajille

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

koulutusten jälkeen jos tarvetta

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Koulutukselle on selkeästi tarvetta. Myös ATK-henkilöstöä mukaan koulutuksiin. Toivomuksena, että Pohjois-Suomen alueella
järjestetään koulutusta ja näin saadaan mahdollisimman laajasti eri kuntien osallistujia koulutukseen mukaan.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 300, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.143.234.169

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 9:38:40

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:52:34

Vastaamiseen kulunut aika: 833 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keravan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Tommy Koukka

Virkanimike    arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    tommy.koukka@kerava.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 159, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.157.14.226

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:31:54

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:36:34

Vastaamiseen kulunut aika: 279 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kirkkonummen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Ritva Ikkelä

Virkanimike    asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    ritva.ikkela@kirkkonummi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

-

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 572, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.142.89.65

Vastaaminen aloitettu: 4.12.2014 12:40:12

Vastaaminen lopetettu: 4.12.2014 12:52:38

Vastaamiseen kulunut aika: 744 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kokemäen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Erja Ekberg

Virkanimike    pääkirjanpitäjä/arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    erja.ekberg@kokemaki.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 509, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.111.168.11

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 10:52:03

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 13:06:20

Vastaamiseen kulunut aika: 8053 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Konneveden kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Leena Varis

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    leena.varis@konnevesi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 168, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.148.102.109

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:41:02

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:44:38

Vastaamiseen kulunut aika: 216 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kontiolahden kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Miia Kauppinen

Virkanimike    Asianhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    miia.kauppinen@kontiolahti.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 544, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.111.171.40

Vastaaminen aloitettu: 2.12.2014 14:58:49

Vastaaminen lopetettu: 2.12.2014 15:01:01

Vastaamiseen kulunut aika: 132 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kouvolan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Jari Niemelä

Virkanimike    hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    jari.niemela@kouvola.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

sähköiseen arkistointiin liittyvää

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 410, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.143.160.56

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 10:27:09

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 10:33:00

Vastaamiseen kulunut aika: 350 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kuhmon kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Raija Piirainen

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    raija.piirainen@kuhmo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 630, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 81.209.102.121

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 12:08:11

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 13:56:37

Vastaamiseen kulunut aika: 6502 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kuortaneen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Jaana Salo

Virkanimike    Hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    jaana.salo@kuortene.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 148, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.148.219.126

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:21:04

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:29:05

Vastaamiseen kulunut aika: 479 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kurikan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Aila Pienimäki

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    aila.pienimaki@kurikka.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 282, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.183.182.224

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:55:22

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:11:25

Vastaamiseen kulunut aika: 961 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Köyliön kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Tarja Syvänen

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    tarja.syvanen@koylio.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 288, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 77.105.90.99

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 9:10:40

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:58:55

Vastaamiseen kulunut aika: 2894 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lapinjärven kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Matti Latva-Pirilä

Virkanimike    vs. kunnansihteeri

Sähköpostiosoite    matti.latva-pirila@lapinjarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 112, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.100.240.253

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:02:06

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:25:35

Vastaamiseen kulunut aika: 1406 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lapinlahden kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Anja Mähönen

Virkanimike    asianhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    anja.mahonen@lapinlahti.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kysymysten asettelu viittaa siihen, että kysymykset on suunnattu pääasiassa valtion viranomaisille.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Arkistolaitokselta ei tule kuntiin päin minkäänlaista tietoa mistään, vaan kaikki tieto pitää hoksata itsensä etsiä arkistolaitoksen
sivuilta. Olisi hyvää palvelua, että muuttuneista ohjeistuksista ym. tiedotettaisiin esim. sähköpostilla. Lisäksi osa arkistolaitoksen
ohjeistuksista on kapulakieltä, josta ei aina saa selkoa. Arkistolaitoksen Akti-lehden toivoisi olevan enemmän ohjeistava, nythän se
vain esittelee arkistolaitoksen toimintaa. Tietosuojavaltuutetun toimistokin voisi enemmän tiedottaa ohjeistuksistaan. Tosin
tietosuojavaltuutetun kotisivut ovat hyvät, jos niihin sattuu poikkeamaan. ELI TIEDOTUSTA LISÄÄ MOLEMMILTA ! ! !



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 241, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 91.217.116.68

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:04:22

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:12:21

Vastaamiseen kulunut aika: 478 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lappajärven kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Anu Vähälä

Virkanimike    kanslisti/arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    anu.vahala@lappajarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Onko vika sitten atk- ohjelmissa,joissa ei ole automaattista tietojen poistoa vai ajan puute kun esim. arkistotyötä tehdään silloin kun
ennätetään....vaikka työaikaa on siihenkin laskettu, mutta aika vaan ei riitä ja toisaalta asioihin aina uudelleen perehtyminen jo vie
aikaa....kaikki muuttuu ja pysy siinä sitten mukana.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Selvät ohjeet ei tulkintavaihtoehtoja!



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 717, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.28.28.79

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 8:35:42

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 9:43:50

Vastaamiseen kulunut aika: 4087 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lemin kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Pentti Pitkänen

Virkanimike    Kunnankamreeri

Sähköpostiosoite    pentti.pitkanen@lemi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 105, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.211.5.94

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:59:25

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:32:09

Vastaamiseen kulunut aika: 1960 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lempäälän kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Markku Sinisalo

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    markku.sinisalo@lempaala.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Osassa ohjelmistoja on automatisointia käytössä, osa hävitetään manuaalisesti.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Toivoisimme arkistolaitokselta lisäohjeistusta kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käytöstä. Toivoisimme myös saavamme kuntiin
lisätietoa, missä määrin kuntien yhteinen tehtäväluokitus ja JHS:n suositukset valtion hallinnon tehtäväluokituksesta tulevaisuudessa
yhdenmukaistuvat. Toivoisimme, että arkistolaitos tiedottaisi enemmän millaisia kehittämishankkeita kuntasektorilla on meneillään.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 51, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.236.123.11

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:43:40

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:50:17

Vastaamiseen kulunut aika: 395 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Liedon kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Anneli Salovaara

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    anneli.salovaara@lieto.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

kuntaliitoksen aiheuttamat toimenpiteet

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 573, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.139.172.254

Vastaaminen aloitettu: 4.12.2014 15:06:13

Vastaaminen lopetettu: 4.12.2014 15:28:31

Vastaamiseen kulunut aika: 1332 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Limingan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Raija Karjalainen

Virkanimike    tietohallintosihteeri

Sähköpostiosoite    raija.karjalainen@liminka.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste
Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Limingan kunnassa on käynnissä tiedonohjaussuunnitelman laatiminen (vanha arkistonmuodostussuunnitelma on olemassa).
Suunnitelman valmistuttua ams:n tietojärjestelmät saadaan päivitettyä. Kunnassa on otettu käyttöön dynasty-
asianhallintajärjestelmä vuoden 2011 alussa. Tällöin myös asiakirjoja on säilytetty järjestelmässä (aikaisempaan
asianhallintajärjestelmään ei ollut mahdollista lisätä itse asiakirjoja/liitteitä). Asianhallintajärjestelmästä ei ole tämän vuoksi vielä
tarvinnut hävittää asiakirjoja.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 773, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 77.105.91.86

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 14:43:34

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 14:49:56

Vastaamiseen kulunut aika: 380 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Loviisan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Kristina Lönnfors

Virkanimike    hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    kristina.lonnfors@loviisa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 539, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 85.131.80.94

Vastaaminen aloitettu: 2.12.2014 13:27:22

Vastaaminen lopetettu: 2.12.2014 13:33:22

Vastaamiseen kulunut aika: 355 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Maskun kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Johanna Salmela

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    johanna.salmela@masku.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 524, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 85.131.56.2

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 15:11:32

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 15:15:27

Vastaamiseen kulunut aika: 233 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Mynämäen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Marjo-Riitta Hakula

Virkanimike    toimistosihteeri / arkistovastsaava

Sähköpostiosoite    marjo-riitta.hakula@mynamaki.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 399, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.142.23.200

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 9:04:51

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 9:29:48

Vastaamiseen kulunut aika: 1495 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Mäntsälän kunta/Mustijoen perusturva

Vastauksen yhteyshenkilö    Tiina Hakkarainen

Virkanimike    Arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    tiina.hakkarainen@mantsala.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Esimerkiksi potilaskertomustietoja poistetusta järjestelmästä on siirretty X-Archive- järjestelmään, mutta niihin kohdistruva
seulontatyö on tällä hetkellä suunnitteilla.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Muu, mikä

täsmäkoulutukset esim. seulontapäätöksiin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Tietosuojavaltuutetun toimistolta toivotaan (konkreettisempaa) ohjeistusta, luetteloa siitä, millä toimenpiteillä hyvä tietosuoja
toteutuu sekä asiakkaan että organisaation sisäisen tietosuojan osalta. Arkistolaitokselta toivotaan konkreettisia arkistotoimen
toteuttamisen valvontaan kohdistuvia toimenpiteitä (kunta voi ohittaa arkistointiin kohdistuvien resurssien varaamisen), jotta
arkistotoimen hoitaminen toteutettaisiin lain edellyttämällä tasolla.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 594, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.141.111.162

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:09:23

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 9:15:19

Vastaamiseen kulunut aika: 353 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Naantalin kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Enni Lamppu

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    enni.lamppu@naantali.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 713, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.139.191.111

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 18:12:32

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 18:15:52

Vastaamiseen kulunut aika: 200 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Nakkilan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Kirsti Toroska

Virkanimike    Arkistointisihteeri

Sähköpostiosoite    kirsti.toroska@nakkila.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 39, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.216.208.243

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:41:12

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:47:12

Vastaamiseen kulunut aika: 357 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Oulun kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Marjaana Koistinen

Virkanimike    asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    Marjaana.Koistinen@ouka.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

tietojärjestelmiä nykyistä asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmää lukuunottamatta ei ole suunniteltu niin, että niistä voitaisiin
poistaa henkilötiedot sen jälkeen kun ne on käyneet tarpeettomiksi.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 452, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.185.137.34

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 9:38:46

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 10:11:29

Vastaamiseen kulunut aika: 1962 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Paimion kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Armi Vihervirta

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    armi.vihervirta@paimio.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Viimeisessä kysymyksessä vastaus riippuu henkilörekisterin luonteesta. Jos rekisterin aktiiviaika päättyy esim. eläkkeelle lähteneen
työntekijän nimikirja, niin nimikirja siirretään manuaalisesti päätearkistoon, koska se on pysyvästi säilytettävä. Jos henkilörekisteri
on jokin määräaikainen, tiedot hävitetään säilytysajan päättyessä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 641, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 77.234.109.98

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 13:07:32

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 13:13:19

Vastaamiseen kulunut aika: 344 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pargas stad

Vastauksen yhteyshenkilö    Monica Avellan

Virkanimike    stadsjurist

Sähköpostiosoite    monica.avellan@pargas.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Arkistosihteerimme on virkavapaalla 20.10.2014 - 20.4.2015.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Muu, mikä

Sähköpostitse annettavat vastaukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 587, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.228.50

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 8:50:05

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 8:56:39

Vastaamiseen kulunut aika: 393 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Parikkalan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Eija Loikkanen

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    eija.loikkanen@parikkala.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 526, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.197.31.180

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 15:55:00

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 15:59:09

Vastaamiseen kulunut aika: 247 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pieksämäen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Arja Justander

Virkanimike    Arkistoihteeri

Sähköpostiosoite    arja.justander@pikesamaki.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Asiakrjat on hävitetty Kuntaliiton ohjeiden mukaan.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 447, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 80.246.174.6

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 7:21:50

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 7:27:21

Vastaamiseen kulunut aika: 329 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pihtiputaan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Ella Paananen

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    ella.paananen@pihtipudas.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 747, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.156.244.164

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 8:41:39

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 8:49:24

Vastaamiseen kulunut aika: 462 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Porvoon kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Outi Lehmijoki

Virkanimike    hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    outi.lehmijoki@porvoo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Sähköisen arkistoinnin aiheesta

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 510, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 80.95.131.5

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 10:52:13

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 11:01:16

Vastaamiseen kulunut aika: 541 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Punkalaitumen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Satu Toivonen

Virkanimike    palvelusihteeri

Sähköpostiosoite    satu.toivonen@punkalaidun.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 270, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.215.206.19

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:31:15

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:37:43

Vastaamiseen kulunut aika: 385 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pyhtään kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Matti Rupponen

Virkanimike    Hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    matti.rupponen@pyhtaa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

-

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 755, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.141.99.1

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 10:31:31

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 10:44:21

Vastaamiseen kulunut aika: 768 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pyhännän kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Helvi Luttinen

Virkanimike    hallintosihteeri

Sähköpostiosoite    helvi.luttinen@pyhanta.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu
Muu, mikä

sähköposti

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Olisikohan hyvä, jos kuntiin lähetettäisiin yleiskirjeen luonteisia ohjeita liittyen ajankohtaisiin kunnallishallintoa ravisteleviin
muutoksiin. Mm. sotealueisiin siirtyminen aiheuttaa tietojen ja tietojärjestelmien siirto- ja muutostarpeita, myös henkilötietojen
osalta. Toivottavaa olisi, että asiaan voitaisiin kunnissa valmistautua jo ennen h-hetkeä, jotta muutos sujuisi joustavasti.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 781, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.246.120.127

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 16:53:59

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 16:56:38

Vastaamiseen kulunut aika: 155 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pälkäneen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Johanna Säämänen

Virkanimike    hallinnon sihteeri

Sähköpostiosoite    johanna.saamanen@palkane.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 247, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.50.210.5

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:07:22

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:18:40

Vastaamiseen kulunut aika: 676 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Raahen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Hanna Ylikulppi

Virkanimike    vs. arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    hanna.ylikulppi@raahe.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Arkistonmuodostussuunnitelmien päivittäminen

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Arkistonmuodostussuunnitelmien päivittäminen

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 305, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 37.16.124.10

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 10:00:19

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 10:13:17

Vastaamiseen kulunut aika: 772 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Rauman kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Taina Suomi

Virkanimike    asianhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    taina.suomi@rauma.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Hankala vastata kysymyksiin, koska organisaatio on sen verran iso, että en millään tiedä ihan varmaksi, vaikka jossain
toimittaisiinkin erilaisesti, miten vastasin. Pääsääntöisesti vastauksen kuvaavat Rauman kgin tämän hetkistä tilannetta.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?
ajankohtaista asianhallinnasta tms.

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Mahdollisimman paljon ohjeistusta ja neuvontaa. Kovin yksin näiden asioiden kanssa on



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 676, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.213.216.212

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 11:58:34

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 12:06:32

Vastaamiseen kulunut aika: 476 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Rautalammin kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Terhi Sepponen

Virkanimike    kanslisti

Sähköpostiosoite    terhi.sepponen@rautalampi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

-

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 669, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 77.223.55.67

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 8:01:19

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 8:31:11

Vastaamiseen kulunut aika: 1788 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Rautavaaran kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Elmo Nuutinen

Virkanimike    Arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    elmo.nuutinen@rautavaara.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Rautavaaran kunnan asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen on osoitettu 2000-luvun aikana kehitystarpeeseen nähden liian vähän
resursseja. Tilannetta on korjattu vuoden 2014 aikana ja nyt uudistaminen etenee hyvin. Kyseessä on kuitenkin noin 2 vuotta
kestävä prosessi, eivätkä kaikki tulokset näy heti.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Arkistolaitoksen kuntien arkistotoimiin tekemiä tarkastuksia pitäisi suorittaa enemmän ja niiden aikana havaittujen puutteiden
korjaamiseen tulisi tarjota selkeämmin ratkaisumalleja, kuten kohdennettua koulutusta.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 703, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.50.194.101

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 11:56:19

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 12:06:14

Vastaamiseen kulunut aika: 595 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Reisjärven kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Päivi Kokkoniemi

Virkanimike    toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    paivi.kokkoniemi@reisjarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 506, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.106.11.211

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 10:04:32

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 10:38:22

Vastaamiseen kulunut aika: 2028 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Rovaniemen kaupunki, Asiahallinta ja tietopalvelut -yksikkö

Vastauksen yhteyshenkilö    Taru Jänkälä

Virkanimike    erityissuunnittelija

Sähköpostiosoite    taru.jankala@rovaniemi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Tietojärjestelmätoimittajat lupaavat, että tieto säilyy heidän järjestelmissään toistaiseksi. Mikä on arkistolaitoksen ja
tietosuojavaltuutetun kanta tietojärjestelmissä säilytettävien tietojen säilymisaikaan. Silloin kun aineisto on säilytettävä vähintään 10
vuotta, voidaanko luottaa siihen, että tieto säilyy ja on käytettävissä järjestelmässä ko. ajan.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Kyllä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Asiahallinnan koulutus

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

eAMS

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Yhdenmukainen eAMS koko Suomeen. Tällä hetkellä kunnat työstävät jokainen omalla tahollaan oman näköistä eAMS:ia, vaikkakin
päätehtäväluokat olisivat Arkistolaitoksen suosituksen mukaiset. Ohjeistus määräaikaisen aineiston säilytysaikojen osalta osittain
vanhentunutta.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 752, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 80.95.131.5

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 9:06:11

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 9:21:49

Vastaamiseen kulunut aika: 936 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Sastamalan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Tomi Vähä-Kouvola

Virkanimike    tietohallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    tomi.vaha-kouvola@sastamala.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 37, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.141.97.2

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:41:08

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:52:18

Vastaamiseen kulunut aika: 668 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Sievin kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Päivi Pöllä

Virkanimike    arkisto-toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    paivi.polla@sievi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 599, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.213.107.50

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:27:01

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 10:17:04

Vastaamiseen kulunut aika: 3000 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Sipoo

Vastauksen yhteyshenkilö    Arto Hautala

Virkanimike    asianhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    arto.hautala@sipoo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Mikä on arkistolaitoksen ja tietosuojavaltuutetun toimiston tehtävänjako? Onko tietosuojavaltuutetun ohjeet trendiohjeita, kun
muissa Pohjoismaissa on aivan eri käytäntö (vrt. birthday.se)?



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 283, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.136.158.125

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:57:23

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:07:02

Vastaamiseen kulunut aika: 576 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Someron kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Johanna Vuori

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    johanna.vuori@somero.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 100, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.100.241.127

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:58:25

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:04:40

Vastaamiseen kulunut aika: 374 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Sonkajärven kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Merja Luukkonen

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    merja.luukkonen@sonkajarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 362, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.116.56.164

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 14:15:23

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 14:35:02

Vastaamiseen kulunut aika: 1178 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Suomussalmen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Tiina Häkkinen

Virkanimike    keskusarkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    tiina.hakkinen@suomussalmi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

uusi tehtäväluokitus, tiedonohjausjärjestelmä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 612, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.116.226.57

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:58:34

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 10:02:07

Vastaamiseen kulunut aika: 210 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tammelan kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Minna-Liisa Mäkilä

Virkanimike    asianhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    minna-liisa.makila@tammela.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 683, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.111.119.176

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 13:44:03

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 13:50:09

Vastaamiseen kulunut aika: 366 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tampereen kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Juha Laine

Virkanimike    suunnittelija

Sähköpostiosoite    juha.laine@tampere.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
Aiheeseen räätälöity koulutustilaisuus

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 257, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.23.169.2

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:19:38

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:27:08

Vastaamiseen kulunut aika: 448 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tarvasjoen kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Leila Salonius-Riippi

Virkanimike    Toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    leila.salonius-riippi@tarvasjoki.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Organisaation päättyessä (kuntaliitos) arkistojen päättäminen



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 657, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.148.97.160

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 15:17:26

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 15:35:10

Vastaamiseen kulunut aika: 1061 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tohmajärven kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Leena Hirvonen

Virkanimike    keskusarkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    kunnanvirasto@tohmajarvi.fi ja leena.hirvonen@tohmajarvi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 556, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.111.66.11

Vastaaminen aloitettu: 3.12.2014 12:52:54

Vastaaminen lopetettu: 3.12.2014 12:57:31

Vastaamiseen kulunut aika: 275 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Turun kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Sari Suomela

Virkanimike    asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    sari.suomela@turku.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 420, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 81.209.48.12

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 12:54:07

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 13:00:33

Vastaamiseen kulunut aika: 384 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Vaasan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Tanja Båsk

Virkanimike    tietopalvelupäällikkö

Sähköpostiosoite    tanja.bask@vaasa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 15, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.211.221.165

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:37:20

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:16:21

Vastaamiseen kulunut aika: 2340 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Valkeakosken kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Hanna-Kaisa Sinervo

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    hanna-kaisa.sinervo@valkeakoski.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 164, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 80.248.164.6

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:40:15

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:46:44

Vastaamiseen kulunut aika: 388 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Vantaan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Markus Laakso

Virkanimike    asiantuntija

Sähköpostiosoite    markus.laakso@vantaa.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

-

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

-

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

-

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

-

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 464, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.64.160.42

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 13:05:58

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 13:26:37

Vastaamiseen kulunut aika: 1236 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Sanna Kaskivirta

Virkanimike    Sairaanhoitaja/terveydenhuollon tietosuojavastaava

Sähköpostiosoite    sanna.kaskivirta@varkaus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

-

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 569, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.184.119.2

Vastaaminen aloitettu: 4.12.2014 10:58:16

Vastaaminen lopetettu: 4.12.2014 11:20:27

Vastaamiseen kulunut aika: 1326 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Vihdin kunta

Vastauksen yhteyshenkilö    Vesa Varjo

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    vesa.varjo@vihti.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Osa käyttämistämme tietojärjestelmistä (esim. asianhallintajärjestelmä) ei mahdollista tietojen poistamista tällä hetkellä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu
Muu, mikä

mitä tietosuojavastaava-palvelu pitää sisällään?

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Kysely on täytetty yhdessä hallintosihteeri Antti Luukkasen kanssa.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 607, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 80.246.170.2

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:45:26

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 9:50:00

Vastaamiseen kulunut aika: 273 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keskushallinto

Vastauksen yhteyshenkilö    Alli Paananen

Virkanimike    arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    alli.paananen@viitasaari.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 389, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 87.95.71.48

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 7:49:09

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 8:01:08

Vastaamiseen kulunut aika: 719 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ylivieskan kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Seija Mäkelä

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    seija.makela@ylivieska.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meillä on käytössä asianhallintajärjestelmä, joka ei kuitenkaan ole sähke-määritysten mukainen. Kaikki pysyvästi ja pitkään
säilytettävä aineisto tulostetaan ja arkistoidaan paperisena. Dynastyn asianhallintajärjestelmässä ei ole poistomahdollisuutta, josta
johtuen siitä ei ole voitu poistaa mitään säilytysaikojen päätyttyä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 134, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 81.209.107.101

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:11:06

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:15:21

Vastaamiseen kulunut aika: 255 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ähtärin kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Jutta-Kaisa Mikkola

Virkanimike    Asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    jutta-kaisa.mikkola@ahtari.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 586, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.137.188.24

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 8:34:39

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 9:03:38

Vastaamiseen kulunut aika: 1737 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Äänekosken kaupunki

Vastauksen yhteyshenkilö    Liisa Kautto

Virkanimike    Asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    liisa.kautto@aanekoski.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Äänekoski (uusi kunta 1.1.2007). Kaikki vanhojen lakkautettujen kuntien arkistonmuodostussuunnitelmat olivat ajantasaistamatta.
Uutta tiedonohjaussuunnitelmaa (sisältää myös paperiarkiston) on tehty useana vuonna tiedonohjausjärjestelmään ja on edelleen
kesken koska arkistotoimessa ei ole kuin yksi vakituinen henkilö. Tiedonohjausjärjestelmä on tarkoitus integroida
asiankäsittelyjärjestelmään. Sähköistä henkilörekisteriä ja paperiarkistoa käytetään molempia asioiden tietopalvelussa.
Henkilörekistereistä ei voida poistaa tietoja automaattisesti säilytysajan jälkeen koska ei ole sellaista toimintoa. Sosiaalitoimen
seulontapäätös on vanhentunut.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Arkistolaitoksen tukea tarvitaan (myös valvontaa) koska kunnissa henkilöresurssit on vähentyneet eikä asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen vaatimuksia pystytä toteuttamaan kaikilta osiltaan. Arkistolaitoksen koulutus on melko kallista maakunta-arkistoissa.
Koulutukseen varataan vähemmän rahaa taloustilanteen takia.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 133, N=184, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 7.1.2015 13:17

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 212.226.152.125

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:11:01

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:19:40

Vastaamiseen kulunut aika: 517 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Eteva kuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Toni Heikkinen

Virkanimike    hallintoassistentti

Sähköpostiosoite    toni.heikkinen@eteva.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Tietosuojavaltuutettu: - nopeampi vastauspalvelu - konsultointipuheluun vastaaminen hieno asia Arkistolaitos: - kurssi valokuvien,
diakuvien, kuvanauhojen ja videoiden arkistoinnista ja digitoinnista



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 395, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 81.22.160.222

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 8:45:56

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 10:26:32

Vastaamiseen kulunut aika: 6035 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Vastauksen yhteyshenkilö    Mikko Lindholm

Virkanimike    Tietohallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    mikko.lindholm@hsy.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 674, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.132.145

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 11:43:23

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 11:55:00

Vastaamiseen kulunut aika: 694 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Itä-Savon shp

Vastauksen yhteyshenkilö    Sirpa Taskinen

Virkanimike    vs. arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    sirpa.taskinen@isshp.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Vähän epäselvää oli, että mitä tarkoitetaan arksitolaitoksen seulontapäätöksen hakemisella. Tulkitsin sen nyt tarkoittavan samaa
kuin olisi haettu pysyvän sähköisen säilyttämisen lupaa. En tiedä menikö tulkintani metsään. Tietojärjestelmien tulkitsin puolestaan
tarkoittavan kaikkia tietojärjestelmiä, joissa on henkilötietoja enkä pelkästään asianhallintajärjestelmää.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Myös arkistoasioissa pitäisi olla neuvontapuhelin ja sähköposti. Tietosuojavastaavalla ne jo on, mutta varsinkin sähköpostiin on pitkät
vastausajat. Nyt kysytään arkistoasioissa neuvoa toisten organisaatioiden kolleegoilta, jos ei itse tiedetä. Ja toimintatapojahan
löytyy yhtä monta kuin toimijaakin. Jokainen silti säveltää itselleen ja omaan organisaatioonsa sopivan toimintatavan. Joku kanava
siis josta saisi kansallisesti nopeasti vastauksia ja ohjeita akuutteihin ongelmiin.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 762, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 84.34.73.1

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 12:12:52

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 12:45:26

Vastaamiseen kulunut aika: 1951 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Kati Suojanen

Virkanimike    Arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    kati.suojanen@khshp.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Potilastiedon arkisto otettu käyttööän sairaanhoitopiirissä toukokuussa 2014, josta lähtien tietojen pysyväissäilytyksestä ja
hävittämisestä vastaa Kansaneläkelälaitos. Vanhojen potilastietojen sähköinen arkistointi on selvittelyn alla. Toistaiseksi pysyvästi
säilytettävät tiedot tulostetaan paperille, sähköinen hävittäminen potilastietojärjestelmästä ei onnistu.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 634, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.240.228.244

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 12:39:11

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 12:43:32

Vastaamiseen kulunut aika: 259 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru

Vastauksen yhteyshenkilö    Eija Tarmasto

Virkanimike    arkistopäälikkö

Sähköpostiosoite    eija.tarmasto@kpshp.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 775, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.236.107.4

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 15:11:27

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 15:23:31

Vastaamiseen kulunut aika: 721 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Vastauksen yhteyshenkilö    Huusko Riitta

Virkanimike    Arkistotoimenjohtaja

Sähköpostiosoite    riitta.huusko@ksshp.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 436, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.156.214.1

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 14:51:58

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 14:56:24

Vastaamiseen kulunut aika: 263 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Laipin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Eeva Miettinen

Virkanimike    arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    eeva.miettinen@lshp.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 650, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.131.244

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 14:34:43

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 14:48:49

Vastaamiseen kulunut aika: 845 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Vastauksen yhteyshenkilö    Tuula Koivisto

Virkanimike    arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    tuula.koivisto@pshp.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Viimeiseen kysymykseen liittyen: Useimmissa tietojärjestelmissä ei ole automaattista hävittämistoimintoa eikä eAMS-liitäntää.
Tietoja hävitetään satunnaisesti. Paperimuodossa olevista henkilörekistereistä hävittäminen tapahtuu määräajan päätyttyä.
Säilytysajan päätyttyä asiakirjoja ei siirretä arkistoon, vaan hävitetään.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 327, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.148.100.170

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 11:07:34

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 11:15:13

Vastaamiseen kulunut aika: 456 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Aija Karvinen

Virkanimike    arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    aija.karvinen@pkky.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Lupaa sähköiseen säilyttämiseen ei ole haettu, koska se ei ole vielä ajankohtaista. Määräaikaisesti säilytettävän tiedon hävittäminen
ei ole ollut oikeastaan vielä ajankohtaista, mutta tulee jatkossa olemaan ajankohtaista ja ongelmallista. Operatiivisiin
tietojärjestelmiin esim. opiskelijahallintajärjestelmä ei saa kytkettyä tiedonohjausjärjestelmää, joka ohjaisi tiedon säilytystä ja
hävittämistä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 738, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.148.103.58

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 16:00:07

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 16:13:18

Vastaamiseen kulunut aika: 788 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujan kuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Anja Martiskainen

Virkanimike    vs. asiakirjahallintapäällikkö -31.12.14, asiakirjahallintapäällikkö Riitta Turunen 1.1.15 -

Sähköpostiosoite    anja.martiskainen@pkssk.fi, riitta.turunen@pkssk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kuntayhtymässä laaditaan parhaillaan tiedonohjaussuunnitelmia ja tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden aikana
niiltä osin kuin laadittavat suunnitelmat ovat valmiina. Kuntayhtymä on ollut mukana maakunnallisessa sähköisen arkistoinnin
projektissa (SARKE), jonka tehtävänä on ollut edistää maakunnallisen sähköisen arkistoinnin kehittämistä. Projekti alkoi v. 2012 ja
päättyy kuluvan vuoden lopussa. Projektiin osallistumisen myötä olemme saaneet hyvät valmiudet tiedonohjaussuunnitelmien
laadintatyöhön sekä osittain myös resursseja työn eteenpäin viemiseen. Lisäksi ensi vuoden alussa toteutuva organisaatiomuutos ja
sen myötä tulevat henkilöstömuutokset sekä kirjaamon siirtyminen asiakirjahallinnan alaisuuteen parantavat huomattavasti nykyistä
tilannetta niin asiakirjahallinnan kehittämistyössä kuin myös siihen liittyvien tehtävien hoitamisessa.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu
Muu, mikä

tietosuojasäännösten lieventäminen

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Arkistoasiantuntijoiden tarve saada vastauksia asiakirjahallinnan, hyvän tiedonhallintatavan ja sähköisen tiedonhallinnan
ongelmakohtiin.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 521, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.95.208.184

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 14:15:43

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 14:38:44

Vastaamiseen kulunut aika: 1379 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Eija Silvonen

Virkanimike    suunnittelija

Sähköpostiosoite    eija.silvonen@phkk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kuntayhtymissä on lukuisia eri tietojärjestelmiä, joten näiden keskitetty tiedon hallinnointi on hankalaa. Säilytysajat ja
arkistointivelvoitteet ovat epäselviä, eikä kaikista järjestelmistä edes löydy automaattista arkistointia. Asiakirjahallinnon ja
asianhallinnan kanssa tekemissä olevat henkilöt eivät hoida ko. asioita päätyönään.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Neuvontaa ja ohjeistusta kaivataan ajoittain, oppaat ja julkaisut tarpeellisia (sähköiset), oppilaitosorganisaatiossa tarpeellisia ovat
uusiin toimintoihin ja asiakirjoihin liittyviä ohjeita ja suosituksia (esim. näyttötutkinnot)



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 568, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.165.180.131

Vastaaminen aloitettu: 4.12.2014 10:45:32

Vastaaminen lopetettu: 4.12.2014 10:54:24

Vastaamiseen kulunut aika: 532 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Antti-Olli Taipale

Virkanimike    Tietoturvapäällikkö

Sähköpostiosoite    antti-olli.taipale@phsotey.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Toivoisimme etenkin arkistolaitokselta entistä käytännönläheisempää ja ajantasaisempaa otetta ottaen huomioon eri toimialojen
käytännön tarpeet ja sen, missä yleisesti kulloinkin mennään ja kenen tahon ohjauksessa (sote-maailmassa mm. STM, THL/Oper ja
Kela) asioita tehdään. Teoriat pitää sovittaa yhteen käytännön kanssa - se vasta on sitä hyvää tiedonhallintatapaa!



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 578, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 62.183.143.10

Vastaaminen aloitettu: 5.12.2014 11:16:20

Vastaaminen lopetettu: 5.12.2014 11:30:51

Vastaamiseen kulunut aika: 868 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Minna-Maria Forssé

Virkanimike    toimistosihteeri / arkistovastaava

Sähköpostiosoite    minna.forsse@raseko.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 745, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 83.148.194.33

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 7:33:21

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 7:46:59

Vastaamiseen kulunut aika: 816 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Leena Rocklin

Virkanimike    projektisuunnittelija

Sähköpostiosoite    leena.rocklin@sskky.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 694, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.8.226.193

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 16:14:41

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 16:26:04

Vastaamiseen kulunut aika: 682 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Kuntayhtymä

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Reijo Ritakorpi

Virkanimike    Arkistosihteeri

Sähköpostiosoite    reijo.ritakorpi@llky.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 468, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.236.222.1

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 15:35:58

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 15:44:36

Vastaamiseen kulunut aika: 517 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
seurakunta

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Espoon seurakuntayhtymä

Vastauksen yhteyshenkilö    Elena Iso-Pietilä

Virkanimike    asiakirjahallinnan suunnittelija

Sähköpostiosoite    elena.iso-pietila@evl.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

-

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Seurakuntasektorilla hävittämispäätöksistä vastaa Kirkkohallitus eikä arkistolaki sido meitä. Valvontatehtävät hoituvat mielestäni
puutteellisesti.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Kyllä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Arkistojen päättämiseen liittyvä koulutus seurakunnille

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 517, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 82.197.0.4

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 12:55:44

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 13:13:28

Vastaamiseen kulunut aika: 1064 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
osakeyhtiö

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Etelä-Savon Koulutus Oy

Vastauksen yhteyshenkilö    Eeva Pyykkönen, Mika Pynnönen

Virkanimike    suunnittelija, tietohallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    eeva.pyykkonen@esedu.fi, mika.pynnonen@esedu.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Tämän kyselyn kysymykset olivat hieman vaikeaselkoisia.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
kotisivut, kysymys- ja vastauspalsta

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 503, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.148.132.143

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 9:16:04

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 10:07:19

Vastaamiseen kulunut aika: 3073 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
osakeyhtiö

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Vastauksen yhteyshenkilö    Mirja Nojonen

Virkanimike    suunnittelija

Sähköpostiosoite    mirja.nojonen@jamk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Olisi hyvä saada koko ammattikorkeakoulutasolle yhteinen ja kattava seulontapäätös. Tämä helpottaisi niitä toimijoita, jotka vasta
alkavat työstämään eAMssia/ TOSsia. Kaikki työstävät kuitenkin samaa, mutta kuitenkin omaa muodostussuunnitelmaa ja hakevat
yksittäistä seulontapäätöstä, kun kuitenkin pysyvästi säilytettävien asiakirjalliset tiedot ovat amkeissa suhteellisen samat. Muutoinkin
toimintamallia olisi hyvä muuttaa siihen suuntaan, että yleisellä seulontapäätöksellä pysyvään säilytykseen määritetyt asiakirjalliset
tiedot voisi säilyttää automaattisesti sähköisessä muodossa ilman, että jokaisen tarvitsee hakea erillistä lupaa. Tämä varmasti olisi
sekä arkistolaitoksen että hallinnonalan etu.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Muu, mikä

päätökset ja määräykset

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Määräykset ja säädokset ohjaavat organisaation toimintaa parhaiten. Ne myös toimivat parhaiten asiakirjahallinnon tukena. Vuoden
2015 alussa voimaan tuleva amk-laki määrittää ammattikorkeakoulut osakeyhtiömuotoisiksi oikeushenkilöiksi. Asiakirjahallinnon
kannalta tämä on hyvä asia, sillä nyt selkeästi on tuotu esiin julkisuuslain noudattaminen kaikessa amk toiminnassa aikaisemman
”hybridimallin” sijaan. Tätä ei kuitenkaan ole käydyissä keskusteluissa mielestäni nostettu tarpeeksi painokkaasti esille. Edelleen
käydään keskusteluja eri tahoilla siitä, koskeeko hallintolaki tai julkisuuslaki kaikilta osin amk-toimintaa. Lisäksi olisi hyvä määrittää,
ovatko ammattikorkeakoulut VAPA-kelpoisia. Mikä on osakeyhtiömuotoisen oikeushenkilön asema valtionhallinnon tarjoamissa
yhteisissä palveluissa vai jäävätkö amkit näiden ulkopuolelle?



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 756, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 91.223.107.35

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 10:32:47

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 10:36:17

Vastaamiseen kulunut aika: 210 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
Eduskunnanalainen julkisoikeudellinen laitos

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kela

Vastauksen yhteyshenkilö    Matti Happonen

Virkanimike    kehittämispäällikkö

Sähköpostiosoite    matti.happonen@kela.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meneillään olevassa etuusjärjestelmien uusimishankkeessa mm. etuusrekisteritietojen poistomenettely tehostuu. Hallinnollisten
asioiden ja asiakirjojen käsittelyssä on alkamassa hanke, jossa tehdään mm. asianhallinta ja laitoksen yhteinen tos.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 2, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 91.225.68.21

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:34:46

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:37:43

Vastaamiseen kulunut aika: 176 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
julkisoikeudellinen yhteisö

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keva

Vastauksen yhteyshenkilö    Jukka Helle

Virkanimike    asiakirjahallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    jukka.helle@keva.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste
Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on



hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 387, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.236.222.1

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 7:38:37

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 7:43:03

Vastaamiseen kulunut aika: 266 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
ev.lut. kirkko

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Kirkkohallitus

Vastauksen yhteyshenkilö    Johanna Mela

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    johanna.mela@evl.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 787, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.223.26

Vastaaminen aloitettu: 15.12.2014 10:51:55

Vastaaminen lopetettu: 15.12.2014 10:55:08

Vastaamiseen kulunut aika: 190 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
julkisoikeudellinen laitos

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lapin yliopisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Markus Aarto

Virkanimike    hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    Markus.Aarto@ulapland.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 748, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 130.231.240.27

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 8:52:44

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 9:27:46

Vastaamiseen kulunut aika: 2102 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
korkeakoululaitos

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Oulun yliopisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Katariina Alha

Virkanimike    kehityspäällikkö

Sähköpostiosoite    katariina.alha@oulu.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

-

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on



hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Merkittävä osa organisaatiomme tietojärjestelmistä on muiden organisaatioyksiköiden (kuin asiakirjahallinnon) hallinnassa. Tämä
tarkoittaa sitä, että järjestelmä omistajuus ja pääkäyttäjyys on ja niinmuodoin päätökset järjestelmässä tehtävistä muutoksista on
muualla kuin asiakirjahallinossa. Erittäin yleistä on että tieto tehdyistä muutoksista saavuttaa asiakirjahallinnon vasta muutoksen jo
aikaa sitten tapahduttua. Samoin uusia tietojärjestelmiä otetaan käyttöön ilman että asiakirjahallinto on mukana järjestelmän
suunnittelussa tai käyttöönotossa.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 5, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.166.242

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:35:29

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:48:01

Vastaamiseen kulunut aika: 751 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
osakeyhtiö

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy / Tampereen ammattikorkeakoulu

Vastauksen yhteyshenkilö    Jenni Sorvisto

Virkanimike    Suunnittelija

Sähköpostiosoite    jenni.sorvisto@tamk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Organisaatiomme arkistonmuodostussuunnitelma on tekeillä ja ensimmäinen varsinainen paperiAMS-versio saatetaan valmiiksi v.
2014 aikana. Vuonna 2015 työtä on tarkoitus jatkaa eAMS-vaiheeseen ja kiinnittää tuolloin erityishuomiota juuri sähköiseen
tietojärjestelmäpuoleen sekä erilaisiin rekistereihin + rekisteri/tietojärjestelmäselosteisiin. Toivomme, että vastauksiamme
käsitellään anonyymisti siten, ettei organisaatiomme ole yksilöitävissä vastauksista.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Arkistolaitoksen, liikearkistoyhdistyksen ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhdessä järjestämiä koulutuksia ja laatimia ohjeistuksia.
Nykyisellään kaikki toimivat omilla tonteillaan, mutta yhteistyö saisi näkyä myös meille "asiakkaille".



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 763, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.184.19.177

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 13:04:55

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 13:34:08

Vastaamiseen kulunut aika: 1752 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
valtioapua saava yksityinen arkisto

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Porvarillisen Työn Arkiston säätiö

Vastauksen yhteyshenkilö    Hannele Toropainen

Virkanimike    arkiston johtaja, säätiön asiamies

Sähköpostiosoite    hannele.toropainen@kokoomus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 295, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 87.108.17.117

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 9:29:26

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:33:45

Vastaamiseen kulunut aika: 257 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
Järjestö

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Suomen Lähetysseura

Vastauksen yhteyshenkilö    Tuovi Piirainen

Virkanimike    Tiedonhallinnan asiantuntija

Sähköpostiosoite    tuovi.piirainen@suomenlahetysseura.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 357, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 128.214.152.123

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 13:20:19

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 13:40:20

Vastaamiseen kulunut aika: 1201 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
julkisoikeudellinen laitos

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Taideyliopisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Taina Turpeinen

Virkanimike    asiakirjahallinnon päällikkö

Sähköpostiosoite    taina.turpeinen@uniarts.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Taideyliopistossa valmistellaan uutta tiedonhallintasuunnitelmaa, jossa nämäkin asiat käydään tarkasti läpi.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

tutkimustoiminnan asiakirjat ja tiedot

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Yliopistojen toimintaan ja toiminnan luonteeseen erikoistunut tiimi- tai muu tukipalvelutoiminta (erityisesti tutkimustoimintaan
liittyvät kysymykset).



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 19, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 153.1.5.161

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:37:48

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:51:06

Vastaamiseen kulunut aika: 797 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
yliopisto

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tampereen yliopisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Petri Poikus

Virkanimike    Arkistoasiantuntija

Sähköpostiosoite    petri.poikus@uta.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Suuressa organisaatiossa riskit kulminoituvat aina henkilöihin. Koulutusta ja opastusta voi olla vaikka kuinka paljon, mutta jos
yksittäinen henkilö ei ole näistä kiinnostunut, sille ei mitään voi. Osa tietojärjestelmistä, vaikka ne tuntuvat henkilökunnasta
byrokraattisilta, torjuvat tietoturvariskejä sillä, että antavat vain sellaisia toimintatapoja, jotka on katsottu riskivapaiksi ja
lainmukaisiksi. Arkistonmuodostussuunnitelma ei ole koskaan valmis, täytyy olla todella pieni putiikki jossa voidaan sanoa AMS:n
olevan varmuudella ajantasainen, ei se koskaan ole. Isossa organisaatiossa tulee lähes päivittäin vastaan toimintoja, joista ei ole
koskaan kuullutkaan tai asioita hoidetaan usealla eri tavalla, jotka kaikki pitäisi näkyä AMS:ssa. Lomakkeita ja asiakirjoja syntyy ja
kuolee sellaista vauhtia, ettei niihin pysty vaikuttamaan kuin osittain, yleensä lisäämällä jälkikäteen AMS:aan. Kokonaisarkkitehtuuri
on melko turha ajatus niin kauan kun eri osastoilla on mahdollisuus hankkia tietyn rajan alittavia järjestelmiä omatoimisesti. Ja tästä
huolimatta juuri mitään ongelmia ei tunnu olevan. Hyvä niin. Kaikki tehdään mitä tietoturvariskien edistämiseksi voidaan, tyhmää tai
ajattelematonta ihmistä et blokkaa millään.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Kaikki alalta saatava oikeasti hyvä koulutus on tervetullutta. Koulutusten pitäisi kuitenkin olla räätälöityjä esim. yliopistolle
tapauspohdiskeluja yliopistotyössä vastaan tulleista tapauksista tietosuojavaltuutetulla. Paristakin tapauksesta saisi syventämällä
melko pitkän keskustelun. Omissa koulutuksissa ihmetystä herättää jo opintosuoritusten ja tutkimussuunnitelmien salassapitokin.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 597, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 130.232.205.192

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:19:20

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 10:33:08

Vastaamiseen kulunut aika: 4424 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
Yliopisto

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Turun yliopisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Veijo Liimatainen

Virkanimike    arkistopäällikkö

Sähköpostiosoite    veijo.liimatainen@utu.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Turun yliopistolla on käytössä lukuisia tietojärjestelmiä, joista monissa käsitellään myös henkilötietoja. Järjestelmistä ei toistaiseksi
ole tietoja poistettu tai siirretty arkistoon. Arkistoon siirtämisen käsite tässä lainkohdassa on hieman vaikeaselkoinen. "Jollei rekisteriä
siirretä 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon" - millä perusteella tämä siirto tapahtuu, sillä se vaikuttaa vaihtoehdolta sille, että
tiedot on säädetty tai määrätty säilytettäviksi? Tarkoitetaanko tällä kolmannella vaihtoehdolla 35 §:n 2 momentissa mainittua lupaa
arkistolaitokselta?

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Muu, mikä

internet-sivut

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Olemme olleet tyytyväisiä arkistolaitokselta saamiimme vastauksiin, mutta vastausten saaminen on kestänyt kovin pitkään.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 768, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 130.232.152.57

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 14:10:30

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 14:16:05

Vastaamiseen kulunut aika: 335 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Muu, mikä
Universitet

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Åbo Akademi

Vastauksen yhteyshenkilö    Maaria LIndblad

Virkanimike    Registrator

Sähköpostiosoite    Maaria.Lindblad@abo.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

-

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Vi arbetar för närvarande med en ny informationshanteringsplan så vi kommer att ha en betydligt bättre situation framöver
beträffande alla de frågor som tas upp i denna förfrågan

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 313, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.166.21.101

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 10:16:14

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 10:38:54

Vastaamiseen kulunut aika: 1355 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Ritvaliisa Rinnemaa

Virkanimike    Ylitarkastaja

Sähköpostiosoite    ritvaliisa.rinnemaa@ara.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 617, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 217.71.144.227

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 10:35:04

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 10:38:27

Vastaamiseen kulunut aika: 201 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    eduskunnan kanslia

Vastauksen yhteyshenkilö    marjo timonen

Virkanimike    tieto- ja viestintäjohtaja

Sähköpostiosoite    marjo.timonen@eduskunta.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 702, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 217.71.144.227

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 10:47:33

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 10:51:33

Vastaamiseen kulunut aika: 238 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Vastauksen yhteyshenkilö    Janne Madetoja

Virkanimike    Tietohallintoasiantuntija

Sähköpostiosoite    janne.madetoja@eduskunta.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 582, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.100.99.5

Vastaaminen aloitettu: 6.12.2014 20:33:13

Vastaaminen lopetettu: 6.12.2014 20:41:17

Vastaamiseen kulunut aika: 483 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Energiavirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Hanna Malin

Virkanimike    Asiakirjahallinnon asiantuntija

Sähköpostiosoite    hanna.malin@energiavirasto.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste
Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Viimeiseen kysymykseen liittyen: Virastossamme ei ole tunnistettu riittävällä tasolla substanssitehtävien hoitamiseen käytettyjä tai
muodostuneita henkilörekistereitä. Näitä todennäköisesti on, mutta niistä ei ole arkistossa tai THS:ssa merkintää/tietoa.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 531, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.191.1

Vastaaminen aloitettu: 2.12.2014 9:07:29

Vastaaminen lopetettu: 2.12.2014 9:12:55

Vastaamiseen kulunut aika: 325 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Vastauksen yhteyshenkilö    Jaana Pohjonen

Virkanimike    Erikoissuunnittelija

Sähköpostiosoite    jaana.pohjonen@fimea.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Tietojärjestelmistä ei pääsääntöisesti hävitetä tietoja lainkaan, vaan tiedot kertyvät jatkuvasti. Kyseessä ovat tietojärjestelmät,
joiden tietoja tarvitaan hyvin pitkän aikaa. Arkistotulosteet otetaan säännönmukaisesti ja arkistolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Muu, mikä

Erityisteemaan liittyvä koulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Informatiiviset kotisivut ja TSV:n oslta malleja mm. selosteiden laatimiseen.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 281, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:54:49

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 9:05:28

Vastaamiseen kulunut aika: 638 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Helsingin hovioikeus

Vastauksen yhteyshenkilö    Henri Ihalmo

Virkanimike    it-suunnittelija

Sähköpostiosoite    henri.ihalmo@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meillä on kyllä sähköinen asianhallintajärjestelmä, mutta asiakirjamme ovat edelleen paperimaailmassa, joten noudatamme niiden
osalta arkistonmuodostussuunnitelmaa ja Arkistolaitoksen seulontapäätöksiä. Asianhallintajärjestelmämme on ajastaan jäljessä
monellakin tapaa, mutta olemme tulevien vuosien kuluessa siirtymässä täysin sähköiseen prosessiin ja asiakirjahallintaan.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 361, N=182, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 7.1.2015 14:57

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.24.47

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 14:13:15

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 14:18:08

Vastaamiseen kulunut aika: 291 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Hätäkeskuslaitos / Esikuntayksikkö

Vastauksen yhteyshenkilö    Iiro Clouberg

Virkanimike    Hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    iiro.clouberg@112.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 186, N=182, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 7.1.2015 14:25

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.24.48

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 16:04:47

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 16:11:36

Vastaamiseen kulunut aika: 406 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Hätäkeskuslaitos / Turun hätäkeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Sinikka Ekblom

Virkanimike    hallintosihteeri

Sähköpostiosoite    sinikka.ekblom@112.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 757, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.166.223.5

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 11:09:31

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 12:15:00

Vastaamiseen kulunut aika: 3929 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ilmatieteen laitos

Vastauksen yhteyshenkilö    Helena Mattila

Virkanimike    Asiakirjahallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    helena.mattila@fmi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

JHS 146 mukaisia tietojärjestelmäselosteita ei ole toistaiseksi laadittu tietoturvapäällikkömme mukaan, lukuun ottamatta
www-sivuilla julkaistua IL:n verkkopalvelun tietojärjestelmäselostetta. Myöskään rekisteriselosteiden laatimista tai ylläpitoa ei
toistaiseksi ole organisoitu keskitetysti. Kuitenkin suurimmasta osasta henkilörekistereistä rekisteriselosteet lienee laadittu ja julkaistu
IL:n intrassa, tosin osa näistä vanhentuneita. Avoimen datan asiakasrekisterin rekisteriseloste on julkaistu IL:n www-sivuilla.
Henkilörekisteriin sisältyviä pysyvästi säilytettäviä tietoja IL:lla ovat vain nimikirjatiedot: ne tulostetaan henkilöstöhallinnon
järjestelmästä ja säilytetään paperimuodossa arkistossa. Tietoturvapäällikkömme mukaan poistuvista tietojärjestelmistä tiedot
tuhotaan keskitetysti ja suunnitelmallisesti. Myös operatiivisista järjestelmistä hävitetään tietoa, sillä suurista tietomääristä johtuen
osa tiedoista on väliaikasivarastossa ja tuhoutuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Tietojärjestelmämme sisältävät lähinnä
erilaista numeraalista havainto- ja mittaustietoa. Säilytysaikojen määrittely on kesken, mutta perusperiaatteena on, että
jatkuvaluonteinen havaintotieto säilytetään pysyvästi. Varsinaista asiakirjamuotoista tietoa IL:ssä syntyy vähän.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 396, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.232

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 8:52:17

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 8:55:28

Vastaamiseen kulunut aika: 191 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keski-Suomen ELY-keskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Rajala Päivi

Virkanimike    asianhallinnan asiantuntija

Sähköpostiosoite    paivi.h.rajala@ely-keskus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 375, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 15:39:48

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 15:44:59

Vastaamiseen kulunut aika: 305 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Keski-Suomen käräjäoikeus

Vastauksen yhteyshenkilö    Riitta Ylönen

Virkanimike    käräjäsihteeri (arkistonhoitaja)

Sähköpostiosoite    riitta.ylonen@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 734, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.147

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 15:02:18

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 15:31:10

Vastaamiseen kulunut aika: 1730 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Konkurssiasiamiehen toimisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Anneli Rauhaniemi; Lisätietoja Pekka Pulkamo

Virkanimike    Osastosihteeti

Sähköpostiosoite    anneli.rauhaniemi@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Maksullinen konsultointi ei ole mahdollista määrärahojen vähäisyyden vuoksi.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 677, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 12:31:53

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 12:38:12

Vastaamiseen kulunut aika: 378 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Korkein hallinto-oikeus

Vastauksen yhteyshenkilö    Annika Aroharju

Virkanimike    arkistonotaari

Sähköpostiosoite    annika.aroharju@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 704, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.216

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 12:32:05

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 12:47:38

Vastaamiseen kulunut aika: 931 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Liikennevirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Anne Ojala

Virkanimike    Yksikön päällikkö

Sähköpostiosoite    anne.ojala@liikennevirasto.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Liikennevirasto ottaa uuden asiankäsittelyjärjestelmän käyttöön 1.1.2015. Myös Tietokatalogia ollaan ottamassa käyttöön.
Tietojärjestelmäselosteet ovat jatkossa siellä keskitetysti ja helpommin ylläpidettävissä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 150, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.232

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:22:05

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:32:03

Vastaamiseen kulunut aika: 596 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Kirsi Vaajasaari

Virkanimike    suunnittelija

Sähköpostiosoite    kirsi.vaajasaari@avi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Yhteistyö Turun maakunta-arkiston kanssa on erittäin toimivaa ja vastaukset kysymyksiin tulevat viivytyksettä.
Tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavasta tuesta ei ole asiakirjahallinnossamme kokemusta.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 610, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.121

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:52:36

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 9:57:01

Vastaamiseen kulunut aika: 262 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Länsi-Suomen rikosseuraamusalue

Vastauksen yhteyshenkilö    Marja Torkkeli

Virkanimike    Virastosihteeri

Sähköpostiosoite    marja.torkkeli@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 114, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:02:29

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:21:03

Vastaamiseen kulunut aika: 1106 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen arviointikeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Kimmo Hypén

Virkanimike    johtaja

Sähköpostiosoite    kimmo.hypen@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Arviointikeskus ei ylläpidä tietojärjestelmiä, ei vastaa niiden rekisteriselosteista. Arviointikeskuksella ei ole diarointijärjestelmää.
Arviointikeskuksen diaroinnista vastaa työjärjestyksen mukaisesti Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus.
Arviointikeskuksessa ei ole esimerkiksi virastosihteereitä. Arviointikeskuksen asiat kirjataan pääsääntöisesti vankitietojärjestelmään,
jota hallinnoi ja ylläpitää Rikosseuraamuslaitos. Osa tiedoista kirjataan asiakasjärjestelmä "Tyyneen", jota hallinoi ja ylläpitää
keskushallintoyksikkö. Arviointikeskuksen yksittäiset paperilla olevat, tuomittuja koskevat asiakirjat toimitetaan vankiaktiin.
Arviointikeskuksen johtajana minulla on tietty käsitys rekisteriselosteista ja tietojärjestelmästä poistettavia tietoja koskevista
säännöksistä. Koska käytännössä en vastaa näistä asioista en voi olla tietojärjestelmien osalta niistä luotettavasti perillä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
Sähköisen arkistoinnin edistäminen.

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Arkistointia ja diarointia koskevat kysymykset voisi seuraavana vuonna kohdistaa yksiköihin, joissa tätä toimintaa on - tai, jotka tätä
toimintaa ohjaavat ja ohjeistavat. Arviointikeskuksen diaarin puute johtaa käytännössä siihen, että asiakirjoja ei diaroida lähteviksi
sen paremmin kuin saapuneiksi. Käytännössä diarointi tarkoittaisi sitä, että arviointikeskukselle tulleet kirjeet skannattaisiin ja
lähetettäsiin diaroitavaksi arviointikeskuksen viideltä eri pisteeltä usein kahteen kertaan Tampereelle. Kun arviointikeskuksessa ei ole
enää ns. avustavaa henkilökuntaa, pitäisi erikoissuunnittelijoiden käyttää osa ajastaan avustavan henkilöstön tehtäviin.
Rikosseuraamuslaitoksen laatimat arkistonmuodostussäännöt sellaisina kuin ne nyt ovat, ovat pahasti vanhentuneet. Jopa yksiköiden
nimet ovat organisaatiomuutosten yhteydessä jääneet päivittämättä - tehtävistä ja niiden muutoksista puhumattakaan. Lisäksi
käytännön vaatimuksen säilytettävästä materiaalisista ja säilytystavoista sekä säilytyksen poistamisesta ovat epärealistiset:
arviointikeskus ei ole voi olla kuin yliopiston kirjasto, jossa nyt tutkitaan 1990-luvulla tulleen materiaalin arkistointia ja varastointia.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 682, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.24.55

Vastaaminen aloitettu: 9.12.2014 13:34:28

Vastaaminen lopetettu: 9.12.2014 13:41:19

Vastaamiseen kulunut aika: 408 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Maahanmuuttovirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Taija Joutsenvuo

Virkanimike    Apulaistarkastaja

Sähköpostiosoite    taija.joutsenvuo@migri.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

-

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

-

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

En tiedä tarkalleen, millä tavalla Maahanmuuttoviraston sähköiset palvelut siirtää tietoja aktiivikannasta arkistokantaan:
automaattisesti vai manuaalisesti vai molempia.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Olen vastannut kyselyyn vain Maahanmuuttoviraston arkiston osalta. Arkisto ei vastaa Maahanmuuttoviraston rekisteriseloisteista.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 127, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.156.38.8

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:07:23

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:16:01

Vastaamiseen kulunut aika: 516 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Maanmittauslaitos

Vastauksen yhteyshenkilö    Miina Pelkonen

Virkanimike    Asiakirjahallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    miina.pelkonen@maanmittauslaitos.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Sähköisessä arkistossa määräajan säilytettävät asiakirjat ovat vasta kuluvana vuonna tulleet säilytysaikansa päähän ja tietojen
poistamista käytännössä on päästy testaamaan.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Oppaat ja ohjeet on hyvä sitoa käytännön viranomaistyöhön, eli siihen mitä vaatimuksilla käytännössä tarkoitetaan.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 737, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.204

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 15:19:56

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 15:30:26

Vastaamiseen kulunut aika: 629 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Metsäntutkimuslaitos

Vastauksen yhteyshenkilö    Jari Määttä

Virkanimike    Tiedonhallinnan asiantuntija

Sähköpostiosoite    jari.maatta@metla.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Tietojärjestelmäselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia
Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Rekisteriselosteet ovat selkeästi vanhentuneita ja/tai puutteellisia

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on



hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
Nykyinen tuki asiakirjahallinnon vastuuhenkilöille on riittävää

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
Nykyinen tuki asiakirjahallinnon vastuuhenkilöille on riittävää

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 581, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 128.214.220.254

Vastaaminen aloitettu: 5.12.2014 14:28:20

Vastaaminen lopetettu: 5.12.2014 14:43:21

Vastaamiseen kulunut aika: 901 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Museovirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Kaisa Rihu

Virkanimike    Asiakirjahallinnan suunnittelija

Sähköpostiosoite    kaisa.rihu@nba.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 759, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.147

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 11:23:26

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 11:30:41

Vastaamiseen kulunut aika: 434 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Oikeusministeriön oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan arkistotyöryhmä

Vastauksen yhteyshenkilö    Päivi Tiainen-Hyrkäs

Virkanimike    työryhmän puheenjohtaja, hallitussihteeri

Sähköpostiosoite    paivi.tiainen-hyrkas@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Vastaamme työryhmän, koska haluamme olla mukana ja käsittelemme kyseisiä asioita parhaillaan työryhmässä.
Asiakastietojärjestelmien sisältämää tietoa pitää säilyttää asian käsittelyn päättymisen jälkeen arkistonmuodostusuunnitelmien
mukaan. Meillä ei toistaiseksi ole toimivaa arkistojärjestelmää vaan kaikki tieto on em. ohjelmassa myös päättymisen jälkeen.
Työryhmä miettii suosituksia ja hyvää tiedonhallintaa.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Muu, mikä

Työryhmässä kuuleminen

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 697, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 9:10:00

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 9:39:32

Vastaamiseen kulunut aika: 1767 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Oikeusrekisterikeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Minna Bagge, Ria Pinni

Virkanimike    suunnittelija, tietosuoja-asiantuntija

Sähköpostiosoite    ork_hallinto@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Oikeusrekisterikeskus on lukuisten oikeushallinnon rekisterien rekisterinpitäjä. Tietojen arkistointi ja hävittäminen toimivat eri
rekistereissä eri tavalla.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Muu, mikä

Sähköpostitse tapahtuva tuki

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 605, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.245.209

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 9:44:27

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 10:16:06

Vastaamiseen kulunut aika: 1897 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Opetushallitus

Vastauksen yhteyshenkilö    Maarit Kivelä

Virkanimike    tiedonohjauspäällikkö

Sähköpostiosoite    maarit.kivela@oph.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Annetut tiedot kuvaavat tämänhetkistä tilannetta. Tavoitteena on keskitetty tiedonohjaus, jossa tiedot hävitetään/siirretään
tietojärjestelmistä niiden säilytysajan umpeuduttua. OPH on myös siirtänyt pysyvästi säilytettäviä henkilörekisteritietoja
VAPA-palveluun (opiskelijavalintatiedot).

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Tietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvää konsultointia

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 777, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.176

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 15:39:07

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 15:51:01

Vastaamiseen kulunut aika: 712 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet

Vastauksen yhteyshenkilö    Helena Mattsson

Virkanimike    asianhallinnan suunnittelija

Sähköpostiosoite    helena.mattsson@palkeet.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Palkeissa on käynnistynyt 1.1.2014 alkaen sähköisen asianhallinta ja dokumenttienhallintajärjestelmän hankinta- ja
käyttöönottoprojekti. Sähköiseen järjestelmään on tarkoitus siirtyä 1.1.2016 alkaen ja siihen saakka Palkeissa säilytetään sähköistä
määräaikaista aineistoa operatiivisten järjestelmien ns. sähköisessä arkistossa (ei arkistomääräysten tarkoittama arkisto, vaan
tallennuspaikka). Pysyvästi säilytettävät asiakirjat tulostetaan paperille ja arkistoidaan manuaalisesti. Asiakirjojen käsittelyssä ja
operatiivisissa järjestelmissä noudatetaan tietoturva- ja tietosuojamääräyksiä. Palkeissa on arkistolaitoksen vahvistama
arkistonmuodostussuunnitelma (seulontapäätös) ja viimeisin päivitys on vahvistettu 1.1.2014 alkaen.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 555, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.223

Vastaaminen aloitettu: 3.12.2014 10:03:17

Vastaaminen lopetettu: 3.12.2014 10:54:20

Vastaamiseen kulunut aika: 3060 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Patentti- ja rekisterihallitus

Vastauksen yhteyshenkilö    Sini Lehto

Virkanimike    Tietoasiantuntija

Sähköpostiosoite    sini.lehto@prh.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

kysymys "Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet näiden tietojen osalta arkistolaitoksen
seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?" henkilötietojen säilytysajasta ei ole erikseen määrätty erityislaissa, mutta rekisteri on
usein kokonaisuudessaan määritelty pysyvästi säilytettäväksi. Tämän vuoksi henkilötietoja ei ole tarkoituksenmukaista poistaa, sillä
henkilötiedot ovat erittäin tärkeä osa rekisteriä ja tietojen ymmärrettävyyttä (esim. kaupparekisteri ja yhdistysrekisteri). kysymys
"Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?" ei ole organisaatiomme
kannalta relevantti, sillä henkilörekisteriluonteesta huolimatta rekisterin tietoja ei ole tarkoitettu poistettavaksi. Esimerkiksi
patenttirekisteristä näkee lakanneiden patenttien haltijat eli historiatiedot säilyvät/säilytetään tutkimus- ja historiatarpeisiin (vrt.
vanhat patentit).

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tarkastukset
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 415, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.25.89

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 11:37:22

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 11:48:18

Vastaamiseen kulunut aika: 653 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Pelastusopisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Pia Viklund

Virkanimike    hallintojohtaja

Sähköpostiosoite    pia.viklund@pelastusopisto.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Nyt en itse asiassa ole varma kuinka palkeitten vkn omistamasta kiekusta henkilötiedot hävitetään ja arkistoidaan. Pitääpä selvittää.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Valtiolla tällaiseb neuvonnan ei pitäisi olla maksullista. Mielestäni kyseessä sellainen erityisosaaminen jota tarvittaessa pitäisi valtion
viraston saada veloituksetta. Kyseessä on satunnaiset erityistilanteet. Eikä ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista että ainakaan
pienemmillä virastoilla pitäisi olla hirvittävän syvällistä osaamista kaikista erityisaloista, tällä hetkellä olemme erittäin tyytyväisiä
arkistolaitoksen toimintaan ja tarkastuksiin/seulontapäätöksiin liittyviin yhteistoimintoihin.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 771, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.24.53

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 14:29:52

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 14:35:43

Vastaamiseen kulunut aika: 351 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Poliisiammattikorkeakoulu

Vastauksen yhteyshenkilö    Tuula Rahkonen

Virkanimike    Tiedonhallintasihteeri

Sähköpostiosoite    tuula.k.rahkonen@poliisi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 540, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.89.24.48

Vastaaminen aloitettu: 2.12.2014 13:35:03

Vastaaminen lopetettu: 2.12.2014 13:54:15

Vastaamiseen kulunut aika: 1151 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Poliisihallitus

Vastauksen yhteyshenkilö    Merja Keinänen

Virkanimike    Projektipäällikkö

Sähköpostiosoite    merja.keinanen@poliisi.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Hyvin yleisluontoiset/yksioikoiset kysymykset, joten siksi hyvin (!) yleistasolla annetut vastaukset. Vastaukset annettu
Poliisihallituksen näkökulmasta. Vastauksia käsitelty rekisterinpidon kanssa yleistasolla. Jokaisen kysymyksen alla olisi voinut olla
avotekstikenttä, johon annettua vastausta olisi voinut tarkentaa. Esim. tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet, joiden osalta juuri
Pohassa on vastuu, ovat ajantasalla, lukuunottamatta joitakin yleisluontoisempien tietojen päivitystarvetta. AMS:n ja sen
ajantasaisia tietoja koskien varmasti muillakin kuin Poliisilla on se tilanne, että vanhoja AMSeja päivitetään TOSeiksi (tai vastaaviksi)
tai jo olemassa olevia TOSeja päivitetään, jolloin työ, jolla tähdätään vastaamaan toimintaympäristön ja tietojäjrestelmien
muuttuneeseen tilanteeseen, on kesken ja seulontapäätöksiä tullaan hakemaan. Hyödyllistä on keskustella millä laajuudella ja millä
tavoin erityyppisten rekistereiden tietojen tulisi/tulee sisältyä TOSaan (tai vast.), jos henkilörekisteriin kuuluvien tietojen käsittelystä
ja hallinnasta on määrätty lainsäädännössä (esim. laki Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja siitä tulevat tietojoukottain
määritellyt poistosäännöt). Lisäksi keskustelussa on huomioitava, että poisto ei ole aina yhtäoikoisesti samaa kuin hävittäminen,
vaan elinkaareen liittyvä toiminnallisuus, joka poistaa tiedot henkilörekisteristä, mutta jättää ne arkistollisen säilytysajan piiriin.
Esimerkiksi tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä voisi tarkastella useammasta eri näkökulmasta: Hallinnollisten asioiden
käsittelyjärjestelmä, jolla sähköisen säilyttämisen lupa; Poliisin operatiiviset järjestelmät, joiden tiedot arkistoidaan kuitenkin vielä
paperilla (=siirretään paperit manuaalisesti arkistoon), mutta henkilörekisterin tiedot poistetaan järjestelmästä (poistoajot ja
hakukantaan asioista minimitiedot tai tiedot kokonaan hävitetään), jne.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Jos jälkikäteen lähettämässänne kirjeessä käsitellään kysymysten taustoja tai vastaavaa, niin olisi hyvä kuulla, mikä on edellä
olevassa kysymyksessä vaihtoehtona oleva Tietosuojavastaava-palvelu?



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 788, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.162

Vastaaminen aloitettu: 15.12.2014 12:30:19

Vastaaminen lopetettu: 15.12.2014 13:48:01

Vastaamiseen kulunut aika: 4655 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Puolustusministeriö

Vastauksen yhteyshenkilö    Aulikki Pakanen

Virkanimike    Tietopalvelupäällikkö

Sähköpostiosoite    aulikki.pakanen@defmin.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Valtionhallinnon yhteisten järjestelmien (esim. Kieku) osalta tietoja käsitellään järjestelmän omistajan tekemien määritysten
mukaisesti.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Muu, mikä
HAUS:n koulutus

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Paperiarkiston kunnostaminen siirtokuntoon.

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 18, N=181, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 8.1.2015  9:25

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.207

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:37:44

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 14:42:11

Vastaamiseen kulunut aika: 266 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) / Helsingin toimipiste

Vastauksen yhteyshenkilö    Janne Kauppinen

Virkanimike    Toimistosihteeri

Sähköpostiosoite    jannem.kauppinen@pp.nic.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Täsmäkoulutus (erikseen suunniteltava)

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Erikseen suuniteltava koulutus

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 730, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.207

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 13:21:19

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 13:31:08

Vastaamiseen kulunut aika: 585 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Vastauksen yhteyshenkilö    Horttanainen Jyrki

Virkanimike    Johtava lakimies

Sähköpostiosoite    jyrki.horttanainen@rktl.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 119, N=181, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 8.1.2015  9:22

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:03:39

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:12:22

Vastaamiseen kulunut aika: 521 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Rikosseuraamuslaitos / Porin yhdyskuntatoimisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Marjo Lindgren

Virkanimike    virastosihteeri

Sähköpostiosoite    marjo.lindgren@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 740, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.120

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 16:02:46

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 16:14:05

Vastaamiseen kulunut aika: 675 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Rikosseuraamuslaitos

Vastauksen yhteyshenkilö    Pekka Simpura

Virkanimike    erikoissuunnittelija

Sähköpostiosoite    pekka.simpura@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meillä on tekeillä suuri asiakastietoprojekti, jonka yhteydessä arkistolaitoksen lupia tullaan hakemaan. Jo nyt on viritteillä
rekisteriukohtaisia lupahakemuksia.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tarkastukset

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Kyllä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

käyttöönottokoulutusta

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Kyllä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

louennointi omissa tilaisukksissamme

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Älkää vähentäkö koulutuskapasittianne!



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 99, N=182, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 7.1.2015 14:31

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 14:56:54

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:03:05

Vastaamiseen kulunut aika: 370 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Satakunnan ulosottovirasto / Huittisten toimipaikka

Vastauksen yhteyshenkilö    Mirja Salmi

Virkanimike    osastosihteeri

Sähköpostiosoite    mirja.k.salmi@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 455, N=182, Julkaistu: 24.11.2014

Käyttäjä KA Digium on muokannut tämän lomakkeen vastauksia 7.1.2015 14:30

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 27.11.2014 9:49:28

Vastaaminen lopetettu: 27.11.2014 10:35:27

Vastaamiseen kulunut aika: 2753 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Satakunnan ulosottovirasto / Porin toimipaikka

Vastauksen yhteyshenkilö    Anne Koskela

Virkanimike    apulaistoimistopäällikkö

Sähköpostiosoite    anne.koskela@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

-

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

-

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Satakunnan ulosottovirastossa on käytössä valtakunnalliset tietojärjestelmät, joita ylläpitää Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus
Valtori. Tietotekniikkakeskuksessa hoidetaan keskitetysti ulosottovirastojen tietojärjestelmätietojen ylläpito, arkistoinnit ja poistot.
Minulla on se käsitys, että tiedot siirretään arkistoon automaattisesti samoin poistetaan arkistosta arkistointiajan loputtua, mutta en
ole asiasta aivan varma miten se teknisesti toteutetaan ja millä aikataululla.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Valtakunnanvoudinvirasto vastaa ulosottovirastojen koulutuksesta, myös arkistokoulutuksesta.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 516, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.111.76.83

Vastaaminen aloitettu: 1.12.2014 12:16:55

Vastaaminen lopetettu: 1.12.2014 12:21:44

Vastaamiseen kulunut aika: 284 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Senaatti-kiinteistöt

Vastauksen yhteyshenkilö    Petri KOnttinen

Virkanimike    Asiakirjahallinnon päällikkö

Sähköpostiosoite    petri.konttinen@senaatti.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste
Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste
Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä



35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Kyllä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Kyllä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 169, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.240

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:42:34

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:50:25

Vastaamiseen kulunut aika: 466 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Marja Piiroinen-Honkanen

Virkanimike    asianhallintapäällikkö

Sähköpostiosoite    marja.piiroinen-honkanen@valvira.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Meillä on vain yksi tietojärjestelmä, jonka tietosisällölle ei ole ajantasaista TOSia, ja sillekin ollaan tekemässä. Vastauksena aiempiin
kysymyksiin olisi pitänyt olla yksi ei useita tietojärjestelmiä vaihtoehtona, joten tämä vain tarkennuksena edellisiin kysymyksiin.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Olemme saaneet kohtuullisen nopeasti vastauksia mieltämme askarruttaneisiin kysymyksiimme, kiitos siitä molemmille virastoille.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 742, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.236

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 18:50:58

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 18:57:48

Vastaamiseen kulunut aika: 408 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    sosiaali- ja terveysministeriö

Vastauksen yhteyshenkilö    Outi Örn

Virkanimike    tietopalvelupäällikkö

Sähköpostiosoite    outi.orn@stm.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 275, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.97.6

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:42:00

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:47:52

Vastaamiseen kulunut aika: 352 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Suomen Akatemia

Vastauksen yhteyshenkilö    Jorma Selovuori

Virkanimike    Tietohallintoasiantuntija

Sähköpostiosoite    jorma.selovuori@aka.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 776, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.166.21.102

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 15:30:40

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 15:36:11

Vastaamiseen kulunut aika: 329 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Suomen ympäristökeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Mika Pekurinen

Virkanimike    Arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    mika.pekurinen@ymparisto.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita
Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet



näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?

-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 118, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 195.148.231.99

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:03:03

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:10:11

Vastaamiseen kulunut aika: 427 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Säteilyturvakeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Päivi Laakso

Virkanimike    Tiertopalvelupäällikkö

Sähköpostiosoite    paivi.laakso@stuk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 637, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.135

Vastaaminen aloitettu: 8.12.2014 12:56:27

Vastaaminen lopetettu: 8.12.2014 12:59:50

Vastaamiseen kulunut aika: 200 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tasavallan presidentin kanslia

Vastauksen yhteyshenkilö    Kimmo Hanhimäki

Virkanimike    ylitarkastaja

Sähköpostiosoite    kimmo.hanhimaki@tpk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 538, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.224

Vastaaminen aloitettu: 2.12.2014 12:26:39

Vastaaminen lopetettu: 2.12.2014 12:35:34

Vastaamiseen kulunut aika: 531 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tekes

Vastauksen yhteyshenkilö    Maija Pylkkänen

Virkanimike    asiakirjahallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    maija-liisa.pylkkanen@tekes.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 570, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.167.195.60

Vastaaminen aloitettu: 4.12.2014 12:08:20

Vastaaminen lopetettu: 4.12.2014 12:55:00

Vastaamiseen kulunut aika: 2795 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Vastauksen yhteyshenkilö    Marjut Vuorinen

Virkanimike    Kehittämispäällikkö

Sähköpostiosoite    marjut.vuorinen@thl.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Muutama täsmennys vastauksiin: THL:n tiedonhallintasuunnitelman liitteenä on luettelo laitoksen tietojärjestelmistä. Osalle
tietojärjestelmista pitää vielä täsmentää tietojen säilytysajat. Asianhallintajärjestelmästä poistetaan tällä hetkellä manuaalisesti
tiedot, mutta jatkossa järjestelmä tuottaa automaattisen hävittämisilmoituksen.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 706, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.166.173.24

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 13:09:46

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 13:26:23

Vastaamiseen kulunut aika: 994 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tilastokeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Pasi Henriksson / Johanna Rantanen

Virkanimike    Hallintojohtaja / Kehittämipäällikkö

Sähköpostiosoite    kirjaamo@tilastokeskus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kyselelyn vastausvaihtoehdoista oli joissain tapauksissa vaikea löytää oikeaa vastausta. Olisi ollut hyvä, jos jokaisin kysymyksen
yhteydessä olisi ollut mahdollisuus kommentoida vastausta muutamalla lauseella.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

koulutusta hyvästä tiedonhallinnasta henkilöstölle

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 732, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 145.247.194.6

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 14:56:46

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 15:13:09

Vastaamiseen kulunut aika: 980 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Tulli

Vastauksen yhteyshenkilö    Miika Matikainen

Virkanimike    Tulliylitarkastaja

Sähköpostiosoite    miika.matikainen@tulli.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Rikostorjunnan henkilöreksiterit ovat heidän omassa hallussa ja emme tunne tarkkaanottaen heidän prosessiaan. Arkistoon on
siirretty vanhoja manuaalisia rekistereitä.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Muu, mikä

tiedotusta

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Parempaa ja enemmän verkkokoulutusta. Verkostoitumista.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 413, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 26.11.2014 11:33:16

Vastaaminen lopetettu: 26.11.2014 12:39:39

Vastaamiseen kulunut aika: 3981 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Turun hovioikeus

Vastauksen yhteyshenkilö    Nina Ovaska

Virkanimike    kirjaaja

Sähköpostiosoite    nina.ovaska@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Oikeusrekisterikeskus ja Valtori vastaavat hovioikeudessa käytössä olevien rekistereiden, asianhallintaohjelman,
rikostuomiojärjestelmän ym. järjestelmien tietojen tallennuksista ja hävittämisistä. Tuomioistuimilla ei ole vielä sähköistä pysyvää
arkistointia. Virastosähköpostiin saapuneet kirjelmät poistamme sen jälkeen kun koko vuosi KKO:ssa on lainvoimaisesti ratkaistu.
Asianhallintaohjelmaan tallentuu nykyään uuden rikostuomio-ohjelman (Ritun) myötä myös asianomistajan henkilötunnus.
Henkilötunnuksia ei poisteta myöskään arkistointiajon yhteydessä. Oikeusrekisterikeskus vastaa tiedoista, jotka arkistoonsiirrossa
poistuu.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Tuomioistuinten henkilökuntaa kuormittaa nykyään erityisesti erilaiset tietopyynnöt tutkijoista journalisteihin ja aivan
yksityishenkilöihinkin. Mitä tietoja voidaan luovuttaa kenellekin vie sekä kirjaamohenkilökunnalta että lainkäyttöhenkilökunnalta aika
huomattavasti työaikaa. Julkisuuslaki tuntuu olevan erittäin hankala laki soveltaa käytäntöön; käräjäoikeudestakin saapuvat
asiakirjat ovat eritavoin jaoteltuja julkisiin/asianosaisjulkisiin, miten nyt kukakin haluaa niitä jaotella. Tietosuojavaltuutetulta toivoisin
kannanottoja erityisesti tietojen luovutukseen liittyvissä asioissa, mm. arkaluonteisuuteen, tietojen etsintään jne. liittyen. Millaista
työpanosta esim. kirjaajalta voidaan edellyttää jonkun tiedon etsimiseen. Odotan AIPAn ratkaisevan joitakin ongelmia, mutta
pelkään, että esim. julkisuutta koskevien merkintöjen tekeminen jää edelleen kansliahenkilökunnan tarkkaavaisuuden varaan.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 273, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.121

Vastaaminen aloitettu: 25.11.2014 8:40:25

Vastaaminen lopetettu: 25.11.2014 8:45:11

Vastaamiseen kulunut aika: 283 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Turun vankila

Vastauksen yhteyshenkilö    Timo Sarsila

Virkanimike    rse

Sähköpostiosoite    timo.sarsila@om.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Sähköpostitse tapahtuva tuki

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 760, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.252.5.66

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 12:06:49

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 12:37:48

Vastaamiseen kulunut aika: 1852 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ulkoasiainministeriö

Vastauksen yhteyshenkilö    Pertti Nummela

Virkanimike    Tietopalvelupäällikkö

Sähköpostiosoite    pertti.nummela@formin.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Minkään tietojärjestelmän osalta ei ole ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon automaattisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 772, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 217.71.144.227

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 14:43:14

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 14:48:56

Vastaamiseen kulunut aika: 340 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Ulkopoliittinen instituutti

Vastauksen yhteyshenkilö    Johanna Meltti

Virkanimike    Projektisuunnittelija

Sähköpostiosoite    johanna.meltti@fiia.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Osalla henkilörekistereistä ei ole lainkaan rekisteriselostetta

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedoille ei ole vahvistettu säilytysaikoja, minkä vuoksi niitä ei ole hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

-

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 149, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 213.138.147.122

Vastaaminen aloitettu: 24.11.2014 15:21:33

Vastaaminen lopetettu: 24.11.2014 15:31:17

Vastaamiseen kulunut aika: 578 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Valtakunnansyyttäjänvirasto

Vastauksen yhteyshenkilö    Christer Lundström

Virkanimike    Hallintoyksikön päällikkö, valtionsyyttäjä

Sähköpostiosoite    christer.lundstrom@oikeus.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Verkkokoulutus
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 700, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.129

Vastaaminen aloitettu: 10.12.2014 10:10:27

Vastaaminen lopetettu: 10.12.2014 14:55:39

Vastaamiseen kulunut aika: 17107 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Valtiokonttori

Vastauksen yhteyshenkilö    Anne Laine-Salminen

Virkanimike    hallintopäällikkö

Sähköpostiosoite    anne.laine-salminen@valtiokonttori.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei ole tietoa

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kysely on tehty hyvin tietojärjestelmäpainotteisesti ja siten organisaation, jolla ei ole sähköisen säilyttämisen lupaa, arkistointi ja
asiakirjahallinto toteutuu paperisena. AMSin mukainen toiminto toteutuu Valtiokonttorissa.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Kysymys-vastauspalsta kotisivuilla
Oppaat ja ohjeistus
Arkistolaitoksen asiantuntijoiden konsultointi (maksullinen)

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu
Tietosuojavastaava -palvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Kyllä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

tukemaan asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja sen mahdollistamaa sähköistä säilyttämistä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Kyllä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

tukemaan asianhallintajärjestelmän käyttöönottoa ja sen mahdollistamaa sähköistä säilyttämistä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Toivotaan vahvaa panostusta koulutukselle ja tukitoimenpiteille tukemaan organisaatioiden siirtymistä digitaaliseen tiedonhallintaan.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 779, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 194.136.183.15

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 16:26:42

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 16:47:42

Vastaamiseen kulunut aika: 1257 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Valtioneuvoston kanslia

Vastauksen yhteyshenkilö    Mikko Eskola

Virkanimike    Tietoasiantuntija

Sähköpostiosoite    mikko.eskola@vnk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Viranomaisella on laaja kirjo niin tietoaineistoltaan tai tekniikaltaan poikkeavia tietojärjestelmiä, joten yksiselitteinen vastaaminen
kyselyyn ei ole helppoa. Moni viranomaisen käytössä oleva järjestelmä tai henkilörekisteri kuuluu toisen viranomaisen vastuulle
(esim. henkilöstö- tai taloushallinnossa). Järjestelmissä noudatettava tiedonhallinta on siten palveluntuottajan vastuulla,
mahdollisesti palvelusopimuksessa määritellyllä tavalla.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Yhden valtioneuvostotasoisen arkistonmuodostajan luominen valtioneuvostoon ja vastuun keskittyminen valtioneuvoston
kansliaan (Arkistolain 1 § muutos) voi edellyttää koulutustarpeita.

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Yhden valtioneuvostotasoisen arkistonmuodostajan luominen valtioneuvostoon ja vastuun keskittyminen valtioneuvoston
kansliaan (Arkistolain 1 § muutos) voi edellyttää konsultointitarpeita.

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

Hyvään tiedonhallintatavan edistämiseen liittyen on erinomaisen hyvä, että viranomaiset (arkistolaitos ja tietosuojavaltuutetun
toimisto) edistävät asiaa yhdessä.



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 558, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.168

Vastaaminen aloitettu: 3.12.2014 13:48:00

Vastaaminen lopetettu: 3.12.2014 14:12:46

Vastaamiseen kulunut aika: 1481 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Valtiovarainministeriö

Vastauksen yhteyshenkilö    Raija Pyykkö

Virkanimike    informaatikko

Sähköpostiosoite    raija.pyykko@vm.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

-

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



-

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

-

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Käytössä olevasta asianhallintajärjestelmästä tietoja ei toistaiseksi ole hävitetty. Operatiivisista tietojärjestelmistä on hävitetty
tietoja, jotka on siirretty asianhallintajärjestelmään. Myös järjestelmien uudistamisen myötä tarpeettomat tiedot on hävitetty kun
konversiot uuteen järjestelmään on tehty.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 559, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.171

Vastaaminen aloitettu: 3.12.2014 14:36:44

Vastaaminen lopetettu: 3.12.2014 14:46:11

Vastaamiseen kulunut aika: 565 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Verohallinto

Vastauksen yhteyshenkilö    Mika Tukiainen

Virkanimike    Ylitarkastaja

Sähköpostiosoite    mika.tukiainen@vero.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Ei

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja on hävitetty tietojärjestelmistä satunnaisesti sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Ei

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon? -> tähän täsmennyksenä,
että menettelyt riippuvat järjestelmästä. Selkeää toimintamallia ei ole. Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa,
oletteko hakeneet näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä? - Verohallinnon rekistereiden
säilytysajoista ei ole säädetty erikseen erityislainsäädännössä. Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy,
poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon? - manuaalisessa muodossa olevat rekisteritiedot siirretään VH:n arkistoon ja hävitetään
säilytysaikojen umpeuduttua tai pysyvästi säilytettävät siirretään Arkistolaitokseen - Osassa tietojärjestelmistä tietoja ei ole poistettu
ja/tai hävitysaikoja määritelty - Osassa tietojärjestelmissä tietoja poistetaan säännöllisesti Verohallinnossa on käynnissä
asiakirjahallinnon ja arkistoinnin kehittämisprojekti, jossa asiakirjahallinnon puutteita ollaan korjaamassa. Verohallinnossa on
menossa Valmis-hanke (2014-2019), jossa uudistetaan suurin osa verotuken tietojärjestelmistä. Hankkeessa määritellään
säilytysajat (TOS) sekä menettelyt hävittämisen käytäntöihin.

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Oppaat ja ohjeistus
Muu, mikä

Rekisteritietojen säilytysaikojen määrittely TOS:ssa

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

Paperiarkistojen kunnostukseen ja siirtovalmistelu

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 792, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 46.30.132.173

Vastaaminen aloitettu: 15.12.2014 15:44:34

Vastaaminen lopetettu: 15.12.2014 15:50:39

Vastaamiseen kulunut aika: 361 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Väestörekisterikeskus

Vastauksen yhteyshenkilö    Matti Toiviainen

Virkanimike    Virastopalvelupäällikkö

Sähköpostiosoite    matti.toiviainen@vrk.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Osalla tietojärjestelmistä ei ole lainkaan tietojärjestelmäselostetta

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Rekisteriselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Meillä ei ole asiankäsittelyjärjestelmää

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu lukuisia tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ei ole tietoa, onko ajantasaista seulontapäätöstä

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei ole tietoa

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tietoja ei poisteta rekisteristä eikä siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Organisaatiokohtaisesti saatava tilauskoulutus
Verkkokoulutus
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi
Puhelinpalvelu

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä
Jos kyllä tai ehkä, minkälaista koulutusta haluaisitte?

eAMS- ja tehtäväluokitustyön sovittaminen hankittavaan asiankäsittelyjärjestelmään

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 719, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 153.1.124.115

Vastaaminen aloitettu: 11.12.2014 8:53:02

Vastaaminen lopetettu: 11.12.2014 9:04:43

Vastaamiseen kulunut aika: 699 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Vastauksen yhteyshenkilö    Arja Kuula-Luumi

Virkanimike    Kehittämispäällikkö

Sähköpostiosoite    arja.kuula-luumi@uta.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Kaikista tietojärjestelmistä on ajantasainen tietojärjestelmäseloste

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Ei

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Kaikkien tietojärjestelmien osalta on ajantasainen seulontapäätös

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tiedot on hävitetty tietojärjestelmistä aina sen jälkeen, kun niille määritellyt säilytysajat ovat päättyneet

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

Kyllä

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Kyllä

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot hävitetään rekisteristä, mutta ei siirretä arkistoon

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

Arkistoimme sähköisiä tutkimusaineistoja. Aineistoja käsitellään tietoarkistossa henkilötietolain edellyttämällä tavalla
suunnitelmallisesti ja huolellisesti (HetiL 5§). Aineistot säilytetään tietoturvallisesti tietoarkiston palvelimella ja tunnisteita sisältäviin
aineistoihin on tarkoin rajatut käyttöoikeudet (HetiL 32 §). Tietoarkiston aineistonkäsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus (HetiL 33 §).
Anonymisoinnin tason määrittämisessä tarkastellaan tutkittaville annetun aineiston käyttöinformaation tai kirjallisen
tutkimussuostumuksen sisältöä (HetiL 8.1 § ja 7 §), tunnisteiden määrää ja tarkkuutta (HetiL 9.1 §) sekä aineiston asiasisältöä.
Pääsääntöisesti jatkokäyttöön valmistettavista käyttöaineistoista poistetaan kaikki välittömät tunnisteet ja epäsuoria tunnisteita
poistetaan tai muokataan tarpeen mukaan. Välittömät tunnisteet hävitetään aineiston anonymisoinnin jälkeen, kun jatkokäyttöön
tarkoitettu käyttöaineisto on osoittautunut toimivaksi (HetiL 34 §). Kun jatkokäyttöön toimitettavasta aineistosta ei poisteta kaikkia
tunnistetietoja, eikä tietojen arkistointiin tietoarkistoon ole suostumuksia tutkittavilta, säilyy aineiston arkistoinut tutkija aineistonsa
rekisterinpitäjänä. Tunnisteita sisältävää aineistoa toimitetaan jatkokäyttöön vain tutkijan tai hänen nimeämänsä varahenkilön
luvalla ja tavallisesti jatkokäyttöluvan antaminen edellyttää tutkimussuunnitelmaa. Kun rekisterinpitäjä ei halua tai pysty enää
hallinnoimaan aineistonsa jatkokäyttöä, tietoarkisto anonymisoi aineiston tai hakee sen arkistointiin ja jatkokäytön hallinnointiin
tunnisteellisena lupaa Kansallisarkistolta. Tähän mennessä tietoarkisto on hakenut ja saanut Kansallisarkistolta luvan yhden
henkilötietoja sisältävän aineiston arkistointiin tutkimuskäyttöä varten. Tietoarkiston asiakastietojen käsittely on kuvattu
tietosuojaselosteessamme http://www.fsd.uta.fi/fi/hallinto/asiakirjat/AMS/tietosuojaseloste.html

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ei

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ei

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-



Tietosuojavaltuutetun toimiston ja arkistolaitoksen kysely hyvän tiedonhallintatavan toteutumisesta
Vastauslomake: 774, N=187, Julkaistu: 24.11.2014

VASTAAJAN TIEDOT

Vastaustapa: Sähköpostikutsu

Vastaajan nimi: -

Vastaajan sähköpostiosoite: mikko.erakaski@narc.fi

Vastaajan matkapuhelinnumero: -

IP-osoite: 193.166.21.101

Vastaaminen aloitettu: 12.12.2014 14:56:09

Vastaaminen lopetettu: 12.12.2014 15:11:12

Vastaamiseen kulunut aika: 900 sekuntia

VASTAUKSET

Vastaajan hallinnonala

Valtio

Yhteystiedot

Organisaation nimi    ympäristöministeriö

Vastauksen yhteyshenkilö    Tuula Mäkelä

Virkanimike    arkistonhoitaja

Sähköpostiosoite    tuula.makela-heinola@ymparisto.fi

Miten ajan tasalla ovat organisaationne tietojärjestelmistä laaditut julkisuuslain (621/1999) mukaiset
tietojärjestelmäselosteet?

Tietojärjestelmäselosteissa on yksittäisiä päivittämis- ja korjaustarpeita

Miten ajan tasalla ovat organisaationne henkilörekistereistä laaditut henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaiset
rekisteriselosteet?

Kaikista henkilörekistereistä on ajantasainen rekisteriseloste

Onko arkistonmuodostussuunnitelmassa ajantasaiset tiedot asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltävien asiakirjatietojen
säilytysajoista? Asiankäsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka avulla organisaation käsittelemiä asioita
ja asiakirjatietoja hallitaan. Asiakirjatietojen rekisteröinnin lisäksi asiankäsittelyjärjestelmässä käsitellään asiakirjatietoja
sähköisessä muodossa.

Kyllä

Onko käytössänne sellaisia tietojärjestelmiä (esim. rekistereitä), joiden tiedot eivät sisälly
arkistonmuodostussuunnitelmaan lainkaan?Tässä yhteydessä ei ole väliä, onko kyse perinteisestä
arkistonmuodostussuunnitelmasta (AMS), sähköisestä arkistonmuodostussuunnitelmasta (eAMS) vai
tiedonhallintasuunnitelmasta (THS).

Kyllä, arkistonmuodostussuunnitelmasta puuttuu yksittäisiä tietojärjestelmiä

Onko organisaatiollanne arkistolaitoksen antama ajantasainen seulontapäätös tietojärjestelmien tietojen pysyvästä
säilyttämisestä?

Ajantasainen seulontapäätös on vain joidenkin tietojärjestelmien osalta

Oletteko toteuttaneet käytännössä tietojen hävittämistä tietojärjestelmistä?

Tietoja ei ole missään vaiheessa hävitetty

Jos vastasitte edellisessä, että tietoja on hävitetty: Oletteko hakeneet ennen tietojen hävittämistä seulontapäätöstä
tietojen pysyvästä säilyttämisestä arkistolaitokselta?

-

Henkilötietolain 34 §:n mukaan henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellinen, on
hävitettävä, jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.Jos henkilötietojen säilytysajasta on määrätty erityislaissa, oletteko hakeneet
näiden tietojen osalta arkistolaitoksen seulontapäätöstä pysyvästä säilyttämisestä?



Ei

Kun henkilötietojen säilytysaika henkilörekisterissä päättyy, poistetaanko/siirretäänkö tiedot arkistoon?

Tiedot siirretään arkistoon manuaalisesti

Mitä muuta haluaisitte tuoda esille?

-

Minkälaiselle tuelle arkistolaitoksen suunnalta koette olevan tarvetta hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi?
Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Arkistolaitoksen yleiset koulutustilaisuudet
Organisaatiokohtaiset neuvonta- ja ohjauskäynnit silloin tällöin
Sähköpostitse tapahtuva tuki
Oppaat ja ohjeistus

Minkälaiselle tuelle tietosuojavaltuutetun toimiston puolelta koette olevan tarvetta hyvän henkilötietojen käsittelytavan
toteuttamiseksi? Valitkaa parhaiten sopivat vaihtoehdot:

Räätälöidyt koulutustilaisuudet
Konsultointi

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta tilauskoulutusta seuraavan vuoden aikana?

Ehkä

Onko organisaatiossanne tarvetta tai suunnitteilla hankkia arkistolaitokselta maksullista konsultointia seuraavan
vuoden aikana?

Ehkä

Mitä muuta haluaisitte tuoda esiin arkistolaitokselta ja/tai tietosuojavaltuutetun toimistolta saatavaan tukeen liittyen

-


