
Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa  

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke 

Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 

Yleisesitys – Missä mennään? 

 



Hyödynnetään omaa tietoa – ”Tieto kansalaiselle 

käyttöön anna, kerran jo kysyttyä kierrätä” 

2 

 

- Rakennetaan julkisen hallinnon 
toimintaperiaatteet ja -tavat 
osallistuttaa kansalainen tiedon 
hallintaan: Asiakas keskiössä myös 
tiedon hallinnassa – omadata 
julkisessa hallinnossa -työpajasarja, 
http://vm.fi/tapahtumat 

- Omadata julkisessa hallinnossa 
KA-suunnittelu & työpajat (VRK 
koordinoi) 

- käynnistymässä MyData-
periaatteita toteuttava 
palvelukehitys, pilotti yhteistyössä 
koulutustoimialan kanssa 

 

 

‒ Suunnittelutyö & 

budjetointi: 

tiedonhallinnan 

muutosten laajuus – 

mitä pilotin jälkeen? 

 

JUURI NYT! 

 

TULEVAA! 

Yksilö voi jakaa tietojaan edelleen tai antaa luvan tiedon 

käyttöön muussa palvelussa – toteutus suomi.fi -palveluita 

hyödyntäen. 

HYVÄ MUISTAA! 
 

‒ MyData 

muutosvoimana: 

Julkishallinnon 

henkilötiedon 

ihmiskeskeisen 

hyödyntämisen mallit 

ja vaikutukset – 

selvitys (VN-TEAS), 

http://tietokayttoon.fi/jul

kaisu?pubid=21301 

 

 

HYVÄ MUISTAA! 

http://vm.fi/tapahtumat
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21301
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21301


Hyödynnetään avointa ja yhteistä tietoa – ”Tiedon 

merkitys määrittele ja se muillekin muistiin merkitse” 
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 Hyvän (sähköisen) palvelun (tietovirtojen) taustalla on järjestelmällisesti johdettu 

 tiedon merkityssisällön määrittely – tietoa voimme hallita vain, jos tiedämme, mitä 

 tietoa hallitsemme. Luodaan näkymä julkisen hallinnon tietoon. 

Tiedon ymmärrettävyys -  tiedämme 

mitä tieto on ja voimme uudelleen 

hyödyntää sitä. 

Tiedon löydettävyys – tiedämme mistä 

tieto on saatavissa. 

Tiedon harmonisointi – välttämättömät 

tietosisältökuvaukset. 

 

‒ Editorien kokoaminen 

käytettäväksi 

kokonaisuudeksi – tavoite 

01/2017 

 

 

JUURI NYT! 
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- Massasiirron 

pilottitoteutuksen 

projektointi (VRK) 

- Tietovirta-selvitys (VM): 

Tietovarantojen ja 

niiden välisten 

kytkentöjen 

selkeyttäminen – 

tiedon tasolla 

 

‒ Kansallisen 

palveluväylän 

viitearkkitehtuurin 

päivitys 

‒ Kansallinen 

palveluväylä kaikessa 

tiedonsiirrossa -

konseptointi 

JUURI NYT! 

 

TULEVAA! 

HYVÄ MUISTAA! 

 

 

‒ hankeliitos:Nordic 

Institute for 

Interoperability 

Solutions -instituutti 

perustettu   

HYVÄ MUISTAA! 

Hyödynnetään yhteistä tietoa – ”Tieto jouhevasti 

jaa, ei keskitetty kapasiteetti kokoa kavahda” 

Käytä kaikessa tiedonsiirrossa väylää -toiminta- ja integraatio-

kulttuuri – tieto saadaan koosta tai muodosta riippumatta yhden 

välitysratkaisun avulla laajasti saataville. 

Organisaatioilta poistuu tarve toteuttaa vastaavia tiedonsiirto-

ratkaisuja. 
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- Välineistökehityksen 

projektointi, toteutus 

VRK 

- JHS-työryhmien 

tukitoimet määritysten 

tuottamisessa 

 

‒ XBRL-taksonomian 

hallinta & toimijoiden 

roolit – Kuntatieto-

ohjelma tuleva 

yhteistoimintamallin 

mukaisesti 

 

JUURI NYT! 

 

TULEVAA! 

HYVÄ MUISTAA! 

 

 

‒ Moniulotteisen 

tietomallinnuksen tuki - 

selvitys 

(04/2017):https://wiki.julk

ict.fi/julkict/yti/yti-

projektiryhma/taloustietos

elvitys 

 

HYVÄ MUISTAA! 

Hyödynnetään yhteistä tietoa  – ”Tieto poimi 

päätöksien perustaksi”  
Taloustietojen yhteentoimivuuden ja tietokäytänteiden kehittäminen 

mahdollistaa tehokkaamman tiedolla johtamisen – yhteistyössä 

Kuntatieto-ohjelman kanssa.  

 
Toimintatapa harmonisoi taloustiedon määrityksiä, selkeyttää niiden hallintaa 

verkostomaisessa toimintaympäristössä ja tehostaa niiden hyödyntämistä. 

 

Lisätiedot: Leena Raittinen & Jani Heikkinen, VM 

https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-projektiryhma/taloustietoselvitys
https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-projektiryhma/taloustietoselvitys
https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-projektiryhma/taloustietoselvitys
https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-projektiryhma/taloustietoselvitys
https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-projektiryhma/taloustietoselvitys
https://wiki.julkict.fi/julkict/yti/yti-projektiryhma/taloustietoselvitys


”Tietoa näin hallitusti hallinnoi ja 

yhteentoimivuutta yhdessä kasvata" 
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‒ Hankeliitos: Suomi 
tarvitsee tietopolitiikkaa -
muistio on 
julkaistu:http://urn.fi/URN:I
SBN:978-952-251-908-5 

‒ Hankeliitos: Tiedon 
hallinnan lainsäädönnön 
kehittämislinjaukset. 
Työryhmän raportti: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-251-901-6 

 

 

 

 

‒ Yhteisten tietomääritysten 
hallinta ja 
yhteistoimintamallin 
valmistelu – työpaja 26.10.  

‒ ”PID-politiikka” julkiseen 
hallintoon: selvitys ja 
linjaukset (tiedon) 
yksilöintiin ja pysyvien 
tunnusten hallinnasta: 
https://wiki.julkict.fi/julkict/yt
i/5-yhteinen-tiedon-
hallintamall 

 

 
‒ Yhteisten tietomääritysten 

hallinta ja 

yhteistoimintamallin 

kommentointikierros Q1/2018 

 

Ylläpito tehostuu skaala-edun ja selkeiden vastuiden ansiosta, 

yhteistoiminnan edellytykset tiedon hallinnassa kehittyvät. Syntyy 

tarvittavat organisoitumis-, ohjaus- ja hallintamallit, myös tuotteille. 

 

Ymmärrys tiedon määrittelyn tarpeellisuudesta, tärkeydestä ja 

menettelyistä osana tiedon hallintaa kasvaa. 

 

HYVÄ MUISTAA! JUURI NYT! TULEVAA! 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-908-5
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Viestintä – mistä tietoa mitä tapahtuu? 

‒ Pääsivu – hankesivu: http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta 

‒ Tapahtumat (koonti) ja muut aktiviteetit: http://vm.fi/yti-toimii 

‒ Tapahtumat (aktiivinen viestintä): http://vm.fi/tapahtumat 

 

‒ Some: @suomidigi - #YTIhanke 

https://twitter.com/suomidigi?lang=fi + henkilökohtaiset tilit 
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http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta
http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta
http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta
http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta
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Seuraa etenemistä – Save the date! 

23.1.2018 klo 9 

YTI-hankkeen seminaari 

 

lisätiedot: vm.fi/tapahtumat 



Suvi Remes 

erityisasiantuntija 

projektipäällikkö, Yhteinen tiedon hallinta -hanke 

etunimi.sukunimi@vm.fi 

 

puh. 0295 16001 (vaihde) 

vm.fi / Hankkeet ja säädösvalmistelu 

 

Ota yhteyttä – osallistu, vaikuta! 


