
Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa

– #mikäPID

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

Tunnuskäytänteet julkisessa hallinnossa -seminaari 31.5.2018



Tavoite kysyä samaa tietoa vain kerran niin 

kansalaiselta, yrityksiltä kuin muilta 

viranomaisilta vaatii tehokkaita yhteisiä 

tiedon hallinnan toimintatapoja, joista yksi 

on pysyvien tunnusten käyttö ja hallinta.



Miksi tunnukset/tunnisteet ovat niin tärkeitä?

‒ Tiedon yksilöinti on osatekijänä sekä tiedon 

laadussa että sen todistusvoimaisuudessa.

‒ Yhteiskunnan ja sen osana julkisen hallinnon 

toiminta on yhä laajemmin ja syvällisemmin 

tietointensiivistä ja toimintoja rakennetaan tietojen 

varaan – monitahoiset, risteävät tietovirrat.

‒ Tunnusten käyttö mahdollistaa laadukkaamman 

tiedon elinkaaren – aina tiedon muodostamisesta 

sen prosessin aikaiseen välittämiseen ja jakeluun 

yhdestä paikasta senkin jälkeen, kun tietoa 

ylläpitävät järjestelmät ovat muuttuneet ja aineisto 

siirtynyt säilytettäväksi.
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Tietopolitiikan ydinteemoja –

millaisia politiikkatoimia?

Tiedon 
avoin 

saatavuus

Tiedon 
vapaa 

liikkuvuus

Oikeus 
tietoihin

Vastuu 
tiedon 

laadusta

Tiedon 
lukutaidot
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Tiedon arvo ja kyvykkyydet

Suomi tarvitsee tietopolitiikkaa -muistio: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-908-5

Seuraa yhteisen tietopolitiikan valmistelua  ja osallistu: http://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-908-5
http://vm.fi/tietopoliittinen-selonteko


Tavoitteena 

kansallinen tunnuspolitiikka?
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Työryhmätyö

Kansallinen organisoituminen

‒ Tunnistetyön jatkaminen

‒ Kansallisten tarpeiden 

tunnistaminen (erit. 

organisaatioiden tarpeet)

‒ Linjaukset 

(tunnistejärjestelmät), roolit, 

ohjaus, palvelut (resolverit)

‒ Tunnisteiden hallinnointi ja 

elinkaaren hallinta

‒ Käytäntöjen jalkauttaminen 

ja soveltaminen, 

käyttöönotto

‒ Kansallinen toimielin?

Kansainvälinen 

yhteistyö (ml. EU)

‒ Tunnistetyön 

seuranta

‒ Aktiivinen 

osallistuminen 

käytäntöjen 

muodostamiseen

‒ Kenen kanssa?
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Suvi Remes

erityisasiantuntija

etunimi.sukunimi@vm.fi

@SuviRemes

puh. 0295 16001 (vaihde)

vm.fi / Hankkeet ja säädösvalmistelu / http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta

Ota yhteyttä – osallistu, vaikuta!

mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi
http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta


Hallitusohjelman mukaan julkisten palveluiden digitalisoinnin yksi 

keskeinen tavoite on, että jatkossa uutta tietoa kysytään kansalaiselta 

tai yritykseltä vain kerran.

Hallitusohjelma: http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma & YTI-hankkeen

perustiedot: http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta/perustiedot

YTI – Yhteinen tiedon hallinta – on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta.

Työn tavoitteena on 

‒ luoda edellytykset julkisen hallinnon yhtenäiselle tiedon hallinnalle ja vahvistaa tiedon 

järjestelmällistä ja tavoitteellista määrittelyä ja käsittelyä. 

‒ sujuvoittaa kansalaisen asiointia ja palvelupolkuja yhtenäistämällä julkisen hallinnon tiedon 

määrittelyä ja kehittämällä tiedon jakamisessa tarvittavaa infrastruktuuria.

‒ rohkaista tehostamaan jo olemassa olevan tiedon monipuolista käyttöä.

Julkisen hallinnon toimijoiden kannalta hankkeen toimenpiteet tarkoittavat tiedon tuotannon 

taustaprosessien digitalisointia. 

http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma
http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta/perustiedot

