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JULKISEN HALLINNON TIEDONHALLINTALAUTAKUNNAN KOKOONPANON
MUUTOS

1 Sovellettavat säännökset ja toimivalta
Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) 10
§:n 1 momentin mukaan valtiovarainministeriön yhteydessä toimii julkisen hallinnon
tiedonhallintalautakunta (tiedonhallintalautakunta).
Tiedonhallintalain 10 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto nimittää tiedonhallintalautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003)
6 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat jäsenten ja
asiantuntijoiden määräämisestä lautakuntiin.
Tiedonhallintalain 10 §:n 2 momentin mukaan tiedonhallintalautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäseniä, joilla on asiantuntemus julkisen hallinnon tietoturvallisuudesta, tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuudesta,
tilastoinnista tai tietoaineistojen tiedonhallinnasta. Tiedonhallintalautakunnan tarkemmasta kokoonpanosta, toiminnan järjestämisestä, päätöksentekomenettelystä ja
jäsenten pätevyysvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta annetun asetuksen (1338/2019) 2 §:n
1 momentin mukaan lautakunnassa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi
seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin on lisäksi määrättävä henkilökohtainen varajäsen.
Asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaan lautakunnan jäsenillä ja varajäsenillä on oltava
tieteellisessä toiminnassa tai käytännössä osoitettu perehtyneisyys vähintään yhteen
tiedonhallintalain 10 §:n 2 momentissa mainittuun asiantuntemusta edellyttävään
alueeseen. Lisäksi lautakunnan jäsenillä on oltava palvelussuhde tiedonhallintalain 4
§:n 1 momentissa tarkoitettuun tiedonhallintayksikköön tai siinä toimivaan viranomaiseen.
Valtioneuvosto on asettanut julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan nelivuotiskaudeksi 1.2.2020-31.1.2024
2 Tiedonhallintalautakunnan tehtävät
Tiedonhallintalautakunnan tehtävistä säädetään tiedonhallintalain 10 §:ssä.
3 Perustelut tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muutoksille
Tiedonhallintalautakunnan puheenjohtaja Irja Peltonen on ilmoittanut eroavansa lautakunnan puheenjohtajan tehtävästä eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.10.2021 alkaen.
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Tiedonhallintalautakunnan varapuheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Päivi
Tommila, joka on palvelussuhteessa työ- ja elinkeinoministeriöön. Tiedonhallintalautakunnan toiminnan jatkuvuuden kannalta on arvioitu tarkoituksenmukaiseksi, että
varapuheenjohtajana toimiva henkilö nimettäisiin lautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Päivi Tommila on antanut suostumuksensa 6.9.2021 puheenjohtajaksi nimittämiseen. Tommilalla on yli 30 vuoden työkokemus tietoaineistojen tiedonhallinnasta
sekä yli 10 vuoden työkokemus tietovarantojen yhteentoimivuudesta.
Päivi Tommilan paikka vapautuisi puheenjohtajaksi nimittämisen seurauksena. Tästä
syystä lautakuntaan on nimettävä uusi jäsen, joka toimii lautakunnan varapuheenjohtajana. Sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntijan virassa toimiva yhteiskuntatieteiden maisteri, oikeustieteen maisteri ja varatuomari Marja Penttilä on antanut 8.9.2021 suostumuksensa nimittämiseksi tiedonhallintalautakunnan kokoonpanoon varapuheenjohtajaksi. Penttilällä on 8,5 vuoden kokemus tiedonhallinnasta, erityisesti tietoaineistojen tiedonhallinnan sääntelystä.
4 Esitys julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muutoksesta
Tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttamiseksi esitetään seuraavaa:
Valtioneuvosto myöntää eron Irja Peltoselle tiedonhallintalautakunnan puheenjohtajan tehtävästä 1.10.2021 lukien ja nimittää hänen tilalleen filosofian maisteri neuvotteleva virkamies Päivi Tommila lautakunnan toimikauden loppuun asti.
Valtioneuvosto vapauttaa Päivi Tommilan tiedonhallintalautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen 1.10.2021 alkaen yhteiskuntatieteiden
maisteri, oikeustieteen maisteri varatuomari Marja Penttilän laitakunnan toimikauden
loppuun asti.
Esitetyt henkilöt täyttävät säädetyt pätevyysvaatimukset ja he ovat palvelussuhteessa
tiedonhallintalaissa tarkoitettuun tiedonhallintayksikköön tai viranomaiseen.

