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• Maailman arvokkain resurssi ei ole enää öljy, vaan data.
• Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple ja Microsoft ovat maailman viisi 

arvokkainta yritystä (GAFAM)
• Miten yritys, joka antaa “kaiken ilmaiseksi” (esimerkiksi Gmail) voi olla näin 

arvokas?

→ Käyttäjät maksavat luovuttamalla yhä enemmän henkilötietojaan 
(esimerkiksi sähköpostit, haut, tiedostot, ostotiedot ja sosiaalinen 
verkosto). Palveluja → henkilötiedoista. Mutta on hyvin paljon asioita, joita 
ei tiedetä (mm. algoritmien avoimuus, “informaatiokupla”)...

• Miten henkilötietoja pitäisi käsitellä, jotta se olisi sekä “reilua” / läpinäkyvää 
että uutta mahdollistavaa? Miksi paperissa ja digi-käsittelyssä on eroa?

Taustaa: Miksi omadata? Mistä idea tulee?



• Julkisessa hallinnossa on paljon laadukkaita tietovarantoja ja 
henkilötietoja eri osa-alueilta (koulutus, liikunta, terveys, hyvinvointi, 
asuminen, talous, verotus, liikkuminen, jne.)  → huiman arvokkaita, 
mutta ovat todella vähän käytettyjä. Informaation arvo lisääntyy, mitä 
enemmän sitä käytetään. Ei kulu käytössä.

• Tietoa on niin paljon, ettei kukaan edes tiedä kuinka paljon sitä on! 
Suomessa ei ole keskitettyä katalogia julkisen hallinnon hallinnoimista 
tiedoista meta- tai otsikkotasolla (Esimerkiksi Norjassa sellaista tehdään 
parhaillaan) → Sellainen olisi hyvä olla

• Julkinen hallinto voi myös luoda uusia mahdollisuuksia yhteiskuntaan 
(mm. työllisyysasteen nostaminen). Julkinen hallinto (kasvu)alustana 
uudelle.

Taustaa: Miksi julkinen sektori?



250 vuotta avoimuutta Suomessa

Avoin data = ei koskaan sisällä 
henkilötietoja ja salassa pidettäviä 
tietoja. Käyttölupa JHS-189 / CC BY 
4.0.

Omadata = henkilötiedot → käyttäjä voi 
hallinnoida (eri tavoin). 
“Reaaliaikainen kopio” jne. Käyttäjä 
päättää kopiosta / kopioiden 
hallinnasta.

Suljettu data = vain hallinto

Taustaa: Julkisen hallinnon (sote-)tiedot

Havain-

nollistava

arvio



• Julkisuuslaki (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) on yleislaki. 
TATTI mietintö. TsA:ta noudatetaan, jos ei ole muuta lainsäädäntöä.

• Tarkoituksena ei ole muuttaa lakiin perustuvaa julkisen hallinnon 
suorittamaa tietojen hallinnointia, vaan ainoastaan täydentää sitä

• Samalla hahmotellaan “reilun” ja “kestävän” digitaalisen maailman 
toimintatapoja (“Millaiset ihmisoikeudet digitaalisessa maailmassa 
on?”). Miten henkilötietoja käsitellään?

→ Koneluettavien henkilötietojen suostumuspohjainen hallinta avaa uusia 
mahdollisuuksia kehittää tietoyhteiskuntaa ja digitaalisia palveluita

Tärkeimmät 3 asiaa lainsäädännöstä



Kyseessä uusi paradigma henkilötietojen käsittelyyn. Se on hyvin 
kompleksinen asia. Esimerkiksi näistä on keskusteltu:

• Voiko tietoa omistaa? Hallinto hallinnoi, ei “omista”
• Miten tiedon semanttisuus (sana palkka tarkoittaa aina samaa asiaa) hallintaan?
• Miten tietoturvallisuus voidaan suunnitella mukaan?
• Mitä arvoa syntyy ja missä? Onko “operaattori” liiketoimintaa vai perusinfraa?
• Mitä olemassa olevaa voidaan hyödyntää?
• Miten Suomi.fi -palvelut voisivat olla mukana / pohjana?
• Miten kokeilukulttuuria voidaan hyödyntää oppimisessa?
• Millainen on julkisen hallinnon “oma data”?
• Miten “pihtiputaan mummo” ei kärsi kehityksestä?

Miten työ etenee



Omadatan toiminta-arkkitehtuuri



Konkreettiset käyttöesimerkit

Lähestymistapana konkretia ja kokonaisuuden hahmottaminen sen avulla

• Työkokouksissa kuvattiin yhteensä 16 konkreettista, mutta ainakin 
toistaiseksi kuvitteellista käyttötapausta.

• Käyttötapaukset opetustoimialalta, Verohallinnolta, Helsingin 
kaupungilta ja Trafilta.  Suuret kiitokset kaikille työhön osallistuneille!

• Näkökulmana julkissektorin organisaatiosta yksityiselle 
palveluntuottajalle henkilön suostumuksella luovutettava omadata



• Käsitemalli
• Keskeiset havainnot ja vaatimukset omadata -tiedonsiirtokonseptille, 

tuleville ratkaisuille ja toteutuksille sekä jatkotyölle
• Kaikki tuotetut kuvaukset ovat varsinaisen dokumentin liitteenä

Kuvaustyön tulokset?



Suostumustenhallinnan käsitemalli



• Henkilöiden tietojen siirtoon rekisteristä toiseen on nykytilassa käytössä erilaisia tapoja. 

• Tietojen luovutusta - suostumuksia ja kieltoja - säädellään nykytilassa sektorikohtaisissa erillislaeissa ja 
toimintatavat ovat erilaisia eri hallinnonaloilla.

• Omadata -tiedonsiirtokonseptilla ei voi eikä kannata korvata nykyistä viranomaisten välistä, 
lakisääteistä tiedonvaihtoa.

• Käyttäjän ”asiointipolku” vaihtelee; pääsääntöisesti omadatan siirtoon liittyvä suostumus 
todennäköisesti kuitenkin annetaan siinä palvelussa, johon tietoja halutaan siirtää (julkissektorin 
rekisteristä).

• Eri sidosryhmien (=toimijoiden) rooleja pitäisi tarkentaa; missä roolissa mikäkin organisaatio voi 
toimia?  Erityisen ongelmallisia ovat ”hybridiorganisaatiot”, jotka osittain vastaavat julkishallinnon 
tehtävistä ja osittain ovat yksityisiä toimijoita.

Keskeisiä havaintoja 1(2)



• Erilaiset tunnistautumisvaatimukset tulevat asettamaan haasteita käytännön 
toteutuksille.

– Erityisesti paikallishallinnolle (kaupungit, kunnat)  voi tulla tilanteita, joissa osa omadatan liitettävistä palveluista edellyttää vahvaa 
tunnistautumista ja osa ei; tuleeko tämä johtamaan siihen että on erilaista omadataa ja erilaisia suostumuksia? Esimerkiksi vain tietyn 
tyyppiseen omadataan liitetyt suostumukset pitää antaa vahvasti tunnistautuneena, osaan riittää ”kevyempi” rekisteröityminen?

• Yksityisiä toimijoita (rekisterinpitäjiä) koskevat eri vaatimukset kuin julkissektorin 

rekisterinpitäjiä.
– Erityisesti yleinen tietosuoja-asetus määrittelee rekisteröidyille (henkilöasiakkaille) erilaisia oikeuksia suhteessa eri tahojen 

rekistereihin.  Näiden erojen kuvaaminen kattavasti jatkotyössä voisi olla hyödyllistä, jotta varmistetaan että tulevat ratkaisut vastaavat 

eri tahojen vaatimuksiin.

• Julkissektorin rekisterinpitäjien tietopääoma eli rekisterien tietosisältö olisi syytä kuvata 

kattavasti. 
– Kuvauksissa pitäisi huomioida erilaiset tiedon luokitteluun liittyvät näkökulmat ja vaatimukset, jotta kuvaustyöstä saataisiin 

optimaalinen hyöty.

Keskeisiä havaintoja 2(2)



Tiedon luokittelua (luonnos)



Mikä näistä on omadataa?



1. Suostumustallenne on uusi, rekisteröidyn luvittaman tiedonsiirron
laajuuden tarkasti rajaava tietorakenne.

2. Tallenne syntyy tuloksena dialogista käyttäjän ja suostumusta
pyytävän asiointipalvelun välillä.

3. Suostumusehdotusten rakentaminen asiointipalveluissa ja
suostumusten kirjaaminen vaatii palveluilta koneluettavia metatietoja,
kuten palvelukuvauksia ja kuvaukset tiedoista ja rajapinnoista mitä
halutaan luvitettaviksi.

4. Henkilötietojen käytöstä käyttäjälle notifioiminen tarvitsee oman
tieto- ja käsittelykuvauksen notifikaatioiden lähdeaineistoksi
(tuotetaan myöhemmin).

Tietoarkkitehtuurilinjauksia      1(2)



Tietoarkkitehtuurilinjauksia    2(2)

5. Metatietokuvausten rakenteet ovat erilaisia riippuen siitä onko kyseessä
tietoja luovuttava vai hyödyntävä palvelu/organisaatio

● luovuttava palvelu kuvaa erityisesti luvitettavat tiedot - MITÄ
● hyödyntävä palvelu kuvaa MIKSI se tarvitsee rekisteröidyn tietoja.

6. Kuvausten koostaminen ja toimittaminen on sekä lähde- että
hyödyntäjäorganisaatioiden vastuulla.

7. Suostumuksella saatua henkilön omadataa ei voi siirtää eteenpäin
kolmannelle osapuolelle eli ns. tiedonluovutuksen ketjutus ei ole sallittua
ilman henkilön nimenomaista suostumusta.

8. Omadatan luovuttaminen henkilön itsensä tai hänen luvittamansa palvelun
käyttöön ei tarkoita sitä, että tieto poistuisi lakisääteisestä rekisteristä.
Henkilötiedon “masterversio” jää edelleen rekisterinpitäjän haltuun
ja ylläpidettäväksi.



Nyt keskitetty suostumusten hallintaan

Asiaa lähestytään kahden aikahorisontin kautta

• noin 1-3 vuotta (kokeilut, vaihe 1)
• noin 3-5+ vuotta (vaihe 2)

Työssä pyritään myös miettimään vuotta 2025 ja jatkossa tarkemmin jo 
olemassa olevan kehittämistä (esimerkiksi Suomi.fi -palvelut)

Työprosessi



Erilaiset vaihtoehdot suostumusten 
hallinnalle julkisessa hallinnossa: 
Hajautettu, keskitetty vai hybridimalli 
(kokeilut, vaihe 1)



VAIHTOEHTO 1: KESKITETTY JULKISEN HALLINNON OMADATA-
SUOSTUMUSTENHALLINTA

Suostumus-
rekisteri

Lähderekisteri 
1

Omadataa hyödyntävät palvelut

Lähderekisteri
2

Omadata-
rekisterien 
metatiedot

Kaikki julkishallinnon suostumukset säilytetään ja 
hallinnoidaan keskitetyn ratkaisun avulla.

• Julkishallinnolla on keskitetty suostumusrekisteri, joka 
perustuu Lähderekisterien omistajien tuottamiin 
Omadata-rekisterien metatietokuvauksiin. 

• Käyttäjä voi tarkastella Lähderekisterien tietoja Suomi.fi-
palvelussa. Lisäksi sektori tai virasto voi tarjota oman 
asiointipalvelun, jonka kautta Lähderekisterin tietoja voi 
tarkastella.  

• Käyttäjä hallinnoi suostumuksiaan Suomi.fi-palvelussa. 
• Lisäksi sektori tai virasto voi tarjota oman 

asiointipalvelun, jonka kautta käyttäjä voi hallita ko. 
Lähderekisteriin liittyviä suostumuksia. Tämäkin palvelu 
tallentaa suostumukset ja muutokset keskitettyyn 
rekisteriin.

Asiointipalvelu

Havain-

nollistava

luonnos



VAIHTOEHTO 2: HAJAUTETTU JULKISEN HALLINNON OMADATA-
SUOSTUMUSTENHALLINTA

Lähde-
rekisteri

Omadata-
rekisterien 
metatiedot

Julkishallinnon suostumukset säilytetään ja hallinnoidaan 
sektori- tai virastokohtaisissa ratkaisuissa. Käyttäjälle 
tarjotaan keskitetty näkymä kaikkiin suostumuksiin 
Suomi.fi-palvelun kautta. 

• Virastot tai sektorit tuottavat omat suostumusratkaisunsa, 
joka sisältää 
• suostumusrekisterin ja asiointipalvelun, jonka kautta 

henkilöasiakas katselee ja hallinnoi omia ko. 
viraston/sektorin lähdetietoihin liittyviä 
suostumuksiaan. 

• rajapinnan, jonka kautta suostumustietoja on 
mahdollista kysyä keskitettyyn näkymään Suomi.fi-
palveluun. Kaikkien virastojen/sektorien rajapinnat 
ovat yhdenmukaiset.  

• Käyttäjä voi katsella kaikkia julkishallinnon Omadata-
suostumuksia keskitetyn näkymän kautta Suomi.fi-
palvelussa. 

• Suomi.fi-palvelu ohjaa käyttäjän hallinnoimaan 
suostumuksia viraston/sektorin asiointipalveluun.

Suostumus-
rekisteri

Asiointipalvelu

Näkymä suostumuksiin

Suostumusten hallinta

AP

LR SR

Omadataa hyödyntävät palvelut

Havain-

nollistava

luonnos



VAIHTOEHTO 3: KESKITETTY JULKISHALLINNON OMADATA-
SUOSTUMUSTENHALLINTA YHDISTETTYNÄ SEKTORIKOHTAISIIN RATKAISUIHIN 
(HYBRIDIMALLI)

Suostumus-
rekisteri

Omadataa hyödyntävät palvelut

Omadata-
rekisterien 
metatiedot

Julkishallinnon suostumuksia varten perustetaan keskitetty 
hallintapalvelu ja suostumusrekisteri. 

Sektori tai virasto voi halutessaan toteuttaa myös oman 
suostumusratkaisun mutta on tässä tapauksessa velvoitettu 
tuottamaan myös rajapinnan, joka mahdollistaa vähintään 
näkymän suostumuksiin myös keskitetyssä palvelussa. 

• Tietojen omistaja voi katsella kaikkia julkishallinnon 
Omadata-suostumuksia keskitetyn näkymän kautta 
Suomi.fi-palvelussa. 

• Jos virasto/sektori on toteuttanut oman suostumusratkaisun, 
ohjataan käyttäjä hallinnoimaan suostumuksiaan ko. 
palveluun – muussa tapauksessa hallinnointi tapahtuu 
Suomi.fi-palvelussa. 

• Keskitettyyn suostumusrekisteriin tallennetaan vain ne 
suostumukset, joita ei ylläpidetä virasto-/sektorikohtaisissa 
rekistereissä – suostumukset tallennetaan siis 
aina vain yhteen paikkaan.

AP

AP

LR SR

LR

Havain-

nollistava

luonnos



Tavoitetila (Vaihe 2)
Suostumustenhallinnan tarjoajien luottamusverkosto

Suostumustenhallinnan hajauttaminen ja lohkoketjuteknologiat

Omadata-palvelukehittäjän kehittäjäkokemus



Suostumustenhallinnan luottamusverkosto

Suostumus-
rekisteri

Lähde-
rekisteri

Tietoja hyödyntävät palvelut
Vain luottamusverkostoon hyväksytyt 
palveluntarjoajat voivat aikanaan rekisteröityä 
Omadata-palvelurekisteriin ja siis hyödyntää 
verkoston toimijoiden tarjoamia 
suostumustenhallintapalveluja.

Luonnollisesti myös suostumustenhallinta-
palveluja sitovat luottamusverkoston säännöt

- yhteensopivuus
- siirrettävyys
- tietosuojavaatimukset
- palvelutaso

Teknisesti verkkoon liittyvä Lähderekisteri voi 
tarjota tietonsa joko SOAP, REST tai 
lohkoketjupohjaisia standardeja noudattavia 
rajapintaratkaisuja käyttäen. 

-> Omadatapalvelut
Palveluhallinta

Suostumustenhallinta

Omadata-
palvelurekisteri

Luottamusverkosto (luottamus teknologian, sopimusten, verkon 
hyväksyttyjen käytäntöjen tasoilla - sanktiointi, blacklisting jne.)

Havain-

nollistava

luonnos



VAIHTOEHTO 4: HAJAUTETTUUN TILIKIRJAAN JA VIRTUAALI-
IDENTITEETTEIHIN POHJAUTUVA LUPA- JA SUOSTUMUSTENHALLINTA

Luvat ja 
suostumukset

Lähderekisteri 
1

Omadataa hyödyntävät palvelut

Lähderekisteri 
2

Omadata-suostumukset säilytetään ja hallinnoidaan hajautukseen 
ja lohkoketjuteknologiaan pohjautuvan ratkaisun avulla.

• Henkilöasiakkailla on käytössään mobiililaitteessa tietoturvallinen, 
omaan identiteettiin sidottu sovelluslompakko, joka sisältää 
omadata-suostumukset ja viranomaisten myöntämät sähköiset 
luvat.

• Lupien ja tietojen tieto pohjautuu Lähderekisterien tuottamiin, ja 
tilikirjan kautta julkaistuihin metatietokuvauksiin luvista ja 
omadatasta jota luovutetaan rekisterin tarjoaman rajapinnan 
kautta.

• Rekisteröity voi tarkastella Lähderekistereiden myöntämiä lupia ja 
tietoja Suomi.fi-tunnuslompakossaan, josta hän voi myöntää niihin 
pääsyn hyödyntäville palveluille. 

• Lisäksi sektori tai virasto voi tarjota oman perinteisen Suomi.fi-
tunnistautumiseen tukeutuvan asiointipalvelun, jonka kautta lupia 
ja Lähderekisterin tietoja voi tarkastella.  

• Hyödyntäjä tarkistaa julkisesta tilikirjasta myönnetyn luvan tai 
annetun suostumuksen voimassaolon. 

• Suostumusrekisterin rekisterinpitäjänä toimii rekisteröity (yksilö) ja 
käsittelijänä lompakkoappsin tarjoava ’agentuuri’ 
eli operaattori.

Asiointipalvelu

Rekisterien ja 
palvelujen 
metatiedot

Tunnus- ja 
lupalompakko

(appsi)

Hajautettu 
julkinen tilikirja

Havain-

nollistava

luonnos



YHTEISTÄ KAIKISSA VAIHTOEHDOISSA: OMADATA-METATIETOJEN OHJATTU TUOTTAMINEN

Lähderekisteri

Omadata-palvelujen metatiedot kerätään, julkaistaan ja 
ylläpidetään julkishallinnon tukipalveluiden avulla.

• Lähderekisterin omistajat kuvaavat julkishallinnon 
omadatarekisterit keskitettyyn ratkaisuun, josta 
muodostuu Omadata-rekisterien metatietokuvaukset.

• Omadata-rekisterien metatietoihin perustuen on 
mahdollista tuottaa palvelu, jonka kautta tietoja 
hyödyntävät tai niistä kiinnostuneet tahot saavat 
keskitetysti tiedot kaikista julkishallinnon Omadataa 
tarjoavista Lähderekistereistä.

Tietojen luovutus (skenaariot 1-3)

• Tietojen luovutus niitä hyödyntäville palveluille tapahtuu 
sektori- tai virastokohtaisista palveluista/rekistereistä. 

• Lähderekisteri tarkistaa keskitetystä tai virasto-
/sektorikohtaisesta suostumusrekisteristä, onko ko. 
palvelulla oikeus pyydettyihin tietoihin. 

Palveluhallinta

Rekisterien ja 
palvelujen 
metatiedot

Hajautettu 
julkinen tilikirja

Omadataa hyödyntävä palvelu

Omadata-
rekisterien 
metatiedot

Havain-

nollistava

luonnos



Suostumusten lisäksi tarkastellaan

1. Nykyisiä Suomi.fi -palveluita: Suomi.fi -palveluväylä, Suomi.fi -
tunnistus, Suomi.fi -valtuudet ja Suomi.fi -palvelutietovaranto sekä Y-
välineistö. → Avointa lähdekoodia, joten näitä on helppoa ja 
mutkatonta rakentaa eteenpäin

2. Ohjelmointirajapinnat nousevat tärkeäksi asiaksi
3. Tiedon yhteentoimivuus nousee tärkeäksi asiaksi
4. Kokonaisvaltainen näkemys tietoon nousee tärkeäksi. Tiedon aktiivinen 

“johtaminen” kokonaisvaltaisesti.

Keskustelu: Mitä muuta tulisi huomioida?



Kysymyksiä?

Kiitos!


