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• Omadata- ajattelun edistäminen ja erilaisia Omadata palveluita tarjoamalla julkishallinnolla on mahdollisuus luoda pohjaa 

huomattavasti laajemmalle ja läpinäkyvämmälle rekisteri –ja henkilötietojen käytölle.

• Läpinäkyvyydellä lisätään kansalaisten luottamusta julkishallinnon palveluihin entisestään ja mahdollistetaan potentiaalisen lisäarvon 

tuottaminen

• Asiakaskokemus ja palvelujen laatu paranee myös julkishallinnon toimijoiden näkökulmasta

• Ihmiskeskeinen henkilötiedon hallinta mahdollistaa huomattavasti laajempia -ja uudenlaisia henkilötiedon käyttö-

kohteita. Esim.

• Opintorekisteritietojen luvitus

• Asiakkuuden vaihtaminen -ja tietojen siirto

• Yksityisen -ja kolmannen sektorin toimijat omadatapalvelujen tarjoajina

• Luomalla uusia lisäarvoa tuottavia palveluita, jossa uudet palvelut hyödyntävät omadata periaatteilla luovuttua dataa

• Tarjoamalla omadata –palveluita esimerkiksi suostumuksenhallinnan osalta

• Mitä tämä kaikki tarkoittaa erityisesti julkishallinnon toimijoiden näkökulmasta? Mitä tehdä ensimmäiseksi?
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