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Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen projektiryhmän kokous 

Aika  16.1.2017, klo 14.00–16.00 
 
Paikka  VM (Mariankatu 9), nh Tienhaara / etäyhteys* 

*kokouksen etäyhteystiedot kalenterikutsussa 
 
 
Osallistujat  
  
Jari Kallela, pj.   VM, neuvotteleva virkamies 
Anne Kauhanen-Simanainen, varapj. VM, neuvotteleva virkamies 
   
Suvi Remes   VM, erityisasiantuntija 
Jani Heikkinen  VM, projektipäällikkö  
Kimmo Mäkinen   VM, kehittämispäällikkö, ESTE  
Pauli Kartano   VM, kehittämispäällikkö 
Nina Wiiala   VRK, kehityspäällikkö, etänä 
Taru Rastas   LVM, viestintäneuvos 
Elisa Kettunen  Kuntaliitto, erityisasiantuntija 
Matias Frosterus  Kansalliskirjasto, tietojärjestelmäasiantuntija 
Juha Mykkänen  THL, kehittämispäällikkö, etänä 
Heikki Siltala   THL, IT-kehittämispäällikkö (varahenkilö), ESTE 
Minna Rintala   Vero, ylitarkastaja, etänä 
Päivi Tommila  TEM, neuvotteleva virkamies 
Taina Nurmela  Helsingin kaupunki, projektipäällikkö 
 
 
 
Päätöslista 
 

 tehdään ehdotetut muokkaukset hankesuunnitelmaan ja hyväksytään se sähköpostikäsittelynä 

 käsitellään viestintäsuunnitelma seuraavassa kokouksessa 

 vain muistiot viedään JulkICTwikiin, liitteitä ei pääsääntöisesti avata  
 

1 Kokouksen avaus 

Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Kallela avasi kokouksen. 

 Asialista hyväksyttiin. 
 

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 Muistio hyväksyttiin. 
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2 YTI-Hankesuunnitelman ja sen liitteiden 6-9 hyväksyminen 

Käydään läpi ja keskustellaan laaditusta YTI-hankkeen hankesuunnitelmasta ja sen liitteistä 6-9. Täyden-
netään asiakirjoja tarvittaessa keskustelun perusteella; erityisesti liitteet viestintäsuunnitelma (hankesuun-
nitelman liite 6) ja riskienhallintasuunnitelma (hankesuunnitelman liite 7). 

 
Hankesuunnitelman ja sen liitteet on laadittu päivittyviksi asiakirjoiksi, ja niissä esitettyjä tietoja muokataan, 
jos esitetyt asiat muuttuvat.  

 
 

Päätösesitys: Hankesuunnitelma hyväksytään. Hankesuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi JulkICT-
johtoryhmään ja sen jälkeen tiedoksi sidosryhmille. 
 

 Hankesuunnitelma käyty keskustellen läpi. Osa muutos/lisäysehdotuksista kannattaa tehdä ajan 
kanssa. Hyväksytään sen jälkeen hankesuunnitelma sähköpostikäsittelynä. 

 Liitteet 7-9 hyväksytty; sisällöt elävät työn edetessä. 

 Liitettä 6 ei ehditty käsitellä. Siirretään seuraavaan kokoukseen. 
 

3 Katsaus työpakettien työn etenemiseen 

 
Lyhyet suulliset katsaukset: 

 OmaData julkisessa hallinnossa 

 Yhteentoimivuusmenetelmä & Yhteentoimivuuden välineistö 

 Jakeluratkaisu suurille tiedostoille 

 Kuntien taloustiedot 

 Julkisen hallinnon organisoitumismalli yhteisten ja yhteentoimivien tietomääritysten hallintaan 
 (”Hallintamalli”) 
 

 Kallela kävi lyhyesti työpakettien tilanteen läpi. Oleellisin tilannetieto on, että suunnitelman mukai-
sesti VM on vuodenvaihteessa antanut VRK:lle määräyksen toteuttaa työpaketit 1-3.  

   
 
6 Hankkeen viestintä 
   
Sovitaan projektiryhmän asiakirjojen jakelusta. Tavoitteena on mahdollisimman avoin ja osallistuttava val-
mistelu ja tiedottaminen, kohtuullinen hallinnollinen työmäärä ja oikean tiedon jakaminen hankkeen ete-
nemisestä. 

 
Päätösesitys: Projektiryhmän kokousten muistiot julkaistaan JulkICTwikissä YTI-hankeosiossa. Muistion 
liitteet julkaistaan, jos osa päätöstietoa. Muutoin asiakirjat VYVI-työtilassa (ml. asialistat).   
 

 Päätösesitys hyväksytty. 

 Kiinnitetään huomiota VYVI-työtilan linkkeihin. Linkki on lähtökohtaisesti erilainen VM:n sisäisille ja 
ulkoisille käyttäjille, siksi tuodaan näkyviin myös tiedostopolku. 
 
 

7 Seuraava kokous 
  pe 17.2.2017 klo 12-14 
     
 
  Kevään muut sovitut kokoukset: 
  pe 17.3. klo 12-14 
  ma 24.4. klo 10-12 
  ma 29.5. klo 10-12 
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8 Kokouksen päättäminen    

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16. 
 

 
Liitteet (VYVI-työtila) Edellisen kokouksen muistio 
  Hankesuunnitelma 

Viestintäsuunnitelman, hankesuunnitelman liite 6 (ei käsitelty) 
Riskienhallintasuunnitelma, hankesuunnitelman liite 7 
Budjetti ja resurssit, hankesuunnitelman liite 8 
Sopimussalkku, hankesuunnitelman liite 9 

    
 
 
Tiedostopolut:  

 Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Projektiryhmän kokousmateriaalit 
>>2016 >> Kokous_2_2016) 

 Pöytäkirjat >> Projektiryhmän materiaalit >> Hankemateriaalit 
 

 https://vyvi-some3.vyv.fi/vm/yti (VM:n sisäinen osoite) 
 https://vyvi-some3.vy-verkko.fi/vm/yti/ (VM:n ulkoinen osoite) 
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