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Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen projektiryhmän kokous 

Aika  9.4.2018, klo 12.30–14.00 
 
Paikka  VM (Mariankatu 9), nh Pullonkaula / etäyhteys* 

*kokouksen etäyhteystiedot kalenterikutsussa 
 
 
Osallistujat   
 
Riitta Autere, pj.  VM, neuvotteleva virkamies 
   
Suvi Remes   VM, erityisasiantuntija 
Kimmo Mäkinen   VM, kehittämispäällikkö, klo 13.15 asti  
Mikko Pitkänen  VRK, kehityspäällikkö, ESTE 
Taru Rastas   LVM, viestintäneuvos, ESTE 
Jari Ylikoski   Kuntaliitto, erityisasiantuntija 
Matias Frosterus  Kansalliskirjasto, tietojärjestelmäpäällikkö 
Juha Mykkänen  THL, kehittämispäällikkö 
Heikki Siltala   THL, IT-kehittämispäällikkö (varahenkilö), ESTE 
Minna Rintala   Vero, ylitarkastaja 
Dea Crichton-Turley  TEM, neuvotteleva virkamies 
Taina Nurmela  Helsingin kaupunki, projektipäällikkö 
Jaana Nevalainen  VRK, hankepäällikkö 
 
 
Vierailijat   
 
Hannu Hakala  VRK, tuoteomistaja, etänä klo 13.15 asti 
  
   

1 Kokouksen avaus 

Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen. 
 
Edellisen kokouksen muistion (liite 1) hyväksyminen. 

 Muistio hyväksyttiin. 
 

2 Massasiirto Suomi.fi -palveluväylää hyödyntäen (YTI-TP3) (12.35-13.05) 

Käydään läpi työpaketin tuotokset. 
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Liitepaketti 2. 
Esittelijä: Hannu Hakala 
Päätösesitys: Projektiryhmä hyväksyy tuotokset ja toteaa MuTP-projektin tilanteen. 
  
Hakala kävi läpi työpaketille hankesuunnitelmavaiheessa asetetut tavoitteet, joihin ovat kuuluneet selvitys 
tiedon jakeluratkaisusta, suositus toimintamallille massamuotoisten tiedonsiirtojen osalta sekä suunnitel-
maan perustuva toteutus. Valmistuneessa selvtyksessä käydään läpi suomi.fi-palveluväylän käytön edelly-
tykset massamuotoisen tiedonsiirron osalta; työssä on pohdittu mitä muita ratkaisuja olisi voitu käyttää vas-
taavasti. Palveluväylän viitearkkitehtuuria (vuodelta 2015) päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta; päivi-
tystarve on pieni. Työssä on kehitetty tiedostojen siirtopalvelu, komponentti, jonka avulla tiedostoja voi siir-
tää. Lisäksi käyttöönottoja sujuvoittamaan on kehitetty adapteri. Väylä on siis kykenevä massasiirtojen hyö-
dyntämiseen; tarjoaa jo tässä vaiheessa paljon toiminnallisuuksia siihen, vaikka tehtyä työtä voisi jatkoke-
hittää. Toiminallisuuksia on koetettu avata ja konkretisoida aiemmin talvella julkaistussa blogitekstissä. Li-
säksi työtä esiteltiin YTI-Rytinä -seminaarissa tammikuussa.  
 
 Yhtenä keskeisimpinä tuotoksena on vertailutaulukko eri tiedonsiirtojen ominaisuuksista. Tämä herätti 
myös huolta, että eihän väylää väkisin yritetä sovittaa tehtävään, johon se ei oikeastaan sovi; perusteluja 
valinnoille voisi vielä kirkastaa. Mitä kaikkea oikeastaan yritetään ratkaista yhdellä tuotteella. Käytiin myös 
keskustelua kapasiteetista per tiedonsiirto ja miten asemoituu esimerkiksi kuntakentällä tyypillisestä palve-
lutarjoja+loppukäyttäjä-näkökulmasta; todettiin, että kapasiteetti tulee jossain kohtaa väistämättä vastaan. 
Selvityksen on nostettu esiin ns. normaaleja tapauksia. Työtä  voisi käydä läpi vielä esimeriksi Veron ja/tai 
Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa; organisaatioissa voi olla erilaisia intressejä massasiirtojen suhteen. 
Tällä hetkellä suurin osa tutkimus- ja testaustyöstä toteutettu väylän oman kehitystiimin kesken; yhtenä 
tapauksena VTJ:n tietojen hyödyntäminen väylän ylitse; kiinnostuneita Tilastokeskus rakennusaineistojen 
osalta ja Viron sisäministeriö. Henkilötiedon osalta huomioitava ST3-tason suojaus; väylä itsessään ei ole 
ongelma vaan enemmänkin siirtopäiden suojaus. Yhteistyötä tehty lisäksi ISAACUS-hankkeen kanssa. 
Kyseessä on edelleen kehittyvä palvelu ja kaikki tarpeet eivät vielä tässä vaiheessa todennäköisesti tulleet 
esiin. On tilausta massasiirroille, jotta ei olla riippuvaisia tietoliikenneyhteyksistä.  
 
Dokumentaatiossa on pyritty huomioimaan myös ns. ei-tekniset toimijat ja koitettu selkeästi esittää esi-
merkkikäytön tapauksia ja hyödyntämistä sekä läpinäkyvyyden vuoksi esimerkki kustannuksista (suuruus-
luokkana), jotka tosin realisoituvat ICT-toimintojen kautta. Keskusteltiin, että palveluhallinnan näkökulma 
olisi vielä hyvä lisätä. Tavoite on väylän avulla harmonisoida tiedonsiirron tapoja, mutta näin suppeiden 
pilottien pohjalta ei vielä voi antaa tästä kansallista suositusta.    
 
Päätös: Hyväksytään työpaketin työ esitetyillä pienillä muokkauksilla selvitykseen.  
 

3 Puheenvuoron julkaisu ontologioiden ylläpidosta (YTI-TP2) (13.05-13.15) 

Ontologioiden ylläpidon tärkeydestä on valmisteltu puheenvuoro Kansalliskirjastossa. Puheenvuoro on 
aiemmin sovittu julkaistavaksi osana yhteisen tiedon yhteistoimintamallin edistämistä. 

 
Liite 3. 
Esittelijä: Matias Frosterus 
Päätösesitys: Projektiryhmä puoltaa puheenvuoron julkaisemista suomidigi.fi-sivustolla. 
 
Frosterus totesi, että puheenvuoron sisältöön ei ole tullut muutoksia sitten viime käsittelyn. Keskusteltiin 
vielä siitä, mikä taho on tässä viestin kohderyhmänä; pitäisi saada viestiä niille tahoille, jotka resursseista 
päättävät. Pohdittiin vielä, että kuka oikeastaan suosittaa tämän kannanoton kautta; todettiin, että YTI-
hanke Kansalliskirjaston palvelun kautta. Erikoisontologiat ovat kansallisia resursseja ja jo luontivaiheessa 
pitäisi varata määräraha myös ylläpitoon. Todettiin vielä, että sisällössä painotetaan näkökulmana löydet-
tävyyttä ja siihen liittyen kuvailun merkitystä; aineistojen löydettävyyden parantumista yhteisten ontologia-
resurssien käytön avulla. Toimijat ja suosittajat tässä ovat Kansalliskirjasto ja YTI-hanke yhdessä. Remes 
ja Frosterus työstävät tekstiä vielä näillä evästyksillä.  
 
Päätös: Julkaistaan suomidigi.fi-sivustolla. 
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4 Tiedon yhteentoimivuustyön edistyminen (YTI-TP2) (13.15-13.35) 

Tilannekatsaus. 
 

Liitepaketti 4. 
Esittelijä: Jaana Nevalainen 
Tiedoksi.  
 
Nevalainen kertoi, että VRK:n työtilaan on koottu näkymää yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Työ alkaa 
aina yhteisellä keskustelulla, jossa käydään läpi tarvetta ja odotuksia. Taulukon sisältö elää sitä mukaa, 
kun yhteistyö kehittyy. Dokumentaatiota käyttöönottoihin ja ohjeistusta työkalujen käyttöön on tulossa li-
sää. Confluenseen kootaan ohjewiki, johon voidaan muualta linkittää; näin on vain yksi paikka, jota päivit-
tää. 
 
Keskustelussa tuotiiin esiin, että myöhemmin esimerkiksi volyymitieto olisi kiinnostavaa; myös tieto siitä 
millaista käyttöä on.  

5 Hankesuunnitelman päivitys (13.35-13.45) 

Käydään läpi päivitetty hankesuunnitelma ohjausrakenteiden osalta. 
 

Liite 5. 
Esittelijä: Suvi Remes 
 
Hankkeen hankesuunnitelmaa on päivitetty ohjausrakenteiden osalta; Väestörekisterikeskuksen työtä oh-
jaamaan on asetettu uusi ohjausryhmä, VM:stä VRK:een siirtyneiden tehtävien haltuunoton ohjausryhmä. 
YTI-hankkeen VRK:ssä oleva työ on otettu osaksi ohjausryhmän työskentelyä, vaikka kyse ei sen osalta 
olekaan varsinaisesti siirtyneistä tehtävistä. Tavoitteena on jäntevöittää eri tekemistä liitosta toisiinsa ja 
luoda parempaa kokonaiskuvaa. Ohjausryhmän työllä pyritään varmistamaan jatkuvuutta myös yli hanke-
kausien, mitä pidettiin myös YTI-työn osalta keskeisenä arvona uudellen ohjausrakenteelle. Hanke valmis-
telee edelleen oman työnsä ja käsittelee hankeasiat projektiryhmässä; uuteen ohjausryhmään voidaan 
viedä VRK:n työtä ja esimerkiksi hankekauden jälkeistä aikaa koskevia asioita.  
 
Pyydettiin, että hankkeen sivuille vm.fi:hin päivitetään projektiryhmän jäsenet vastaamaan nykyistä tilan-
netta.   
 

6 Ajankohtaiset asiat (13.45-13.55) 

Todettiin hankkeen työn näkyvyyden kannalta seuraavat ajankohtaiset asiat: 
 

 Taloustiedon koulutuskiertue käynnistyy, tiedotetta (liite 6) voi jakaa 

 Keväthumaus 11.4.; YTI ständillä 

 JUHTA käsittelee yhteistoimintamallia yhteisen tiedon hallintaan 25.4. 

 Norjalaisille (Difi) esitellään Yhteentoimivuusalustaa 13.4.; palaveriin on 
pyydetty myös lyhyt esittely hallintamallista 

 YTI-teemalla on valmisteltu ehdotus puheenvuoroksi SEMIC2018-
konferenssiin 

 

7 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään aikataulun mukaisesti ma 21.5. klo 13-15. 
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Aiheita voi lisätä Tiimeri-työtilan dokumenttiin: Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Projektiryhmän 
kokousmateriaalit >> 2018 >> YTI kokousteemat 
 

8 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50. 
 
 
 
Liitteet (VYVI-työtila) Liite 1: Edellisen kokouksen muistio 

Liite 2a: Massasiirto Suomi.fi-palveluväylässä, oheiskalvot  
Liite 2b: Selvitys massasiirron toteuttamisesta Suomi.fi-palveluväylässä  
Liite 2c: Massasiirron käyttäminen ja hyödyntäminen 
Liite 2d: Tiedoston noutopalvelu 
Liite 2e: Tiedonsiirron tueksi tehtävät sovittimet ja palvelut 
Liite 2f: ISAACUS-pilottiprojekti 
Liite 2g: MuTP-pilottiprojekti 
Liite 3: Puheenvuoro erikoisontologioiden ylläpidosta 
Liite 4a: Yhteentoimivuusalustan käyttöönottojen tilanne 
Liite 4b: Yhteentoimivuusalustan dokumentaation koonti 

  Liite 5: YTI-hankesuunnitelma (v.1.1) 
Liite 6: Tiedote taloustiedon koulutuskiertueesta keväälle 2018 
 

   
   
   
   
  

 
(Tiedostopolku Tiimerissä: Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Projektiryhmän ko-
kousmateriaalit tai Hankemateriaalit) 
https://tila.tiimeri.fi/sites/vm/yti/Pytkirjat/Forms/AllItems.aspx?RootFol-
der=%2Fsites%2Fvm%2Fyti%2FPytkirjat%2FProjektiryhm%C3%A4n%20materiaa-
lit%2FProjektiryhm%C3%A4n%20kokousmateriaalit%2F2018&Fol-
derCTID=0x0120003AC56ED0CC9FB345A2452B1703F5D5BB&View=%7B872C84CD%2
D03CC%2D473C%2DBC22%2DC3EC680DE5F8%7D 
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https://tila.tiimeri.fi/sites/vm/yti/Pytkirjat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvm%2Fyti%2FPytkirjat%2FProjektiryhm%C3%A4n%20materiaalit%2FProjektiryhm%C3%A4n%20kokousmateriaalit%2F2018&FolderCTID=0x0120003AC56ED0CC9FB345A2452B1703F5D5BB&View=%7B872C84CD%2D03CC%2D473C%2DBC22%2DC3EC680DE5F8%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vm/yti/Pytkirjat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvm%2Fyti%2FPytkirjat%2FProjektiryhm%C3%A4n%20materiaalit%2FProjektiryhm%C3%A4n%20kokousmateriaalit%2F2018&FolderCTID=0x0120003AC56ED0CC9FB345A2452B1703F5D5BB&View=%7B872C84CD%2D03CC%2D473C%2DBC22%2DC3EC680DE5F8%7D
https://tila.tiimeri.fi/sites/vm/yti/Pytkirjat/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Fvm%2Fyti%2FPytkirjat%2FProjektiryhm%C3%A4n%20materiaalit%2FProjektiryhm%C3%A4n%20kokousmateriaalit%2F2018&FolderCTID=0x0120003AC56ED0CC9FB345A2452B1703F5D5BB&View=%7B872C84CD%2D03CC%2D473C%2DBC22%2DC3EC680DE5F8%7D

