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28.2.2017

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen projektiryhmän kokous
Aika

17.2.2017, klo 12.00–14.00

Paikka

VM (Mariankatu 9), nh Loppupeli / etäyhteys*
*kokouksen etäyhteystiedot kalenterikutsussa

Osallistujat
Jari Kallela, pj.
Anne Kauhanen-Simanainen, varapj.

VM, neuvotteleva virkamies
VM, neuvotteleva virkamies, etänä

Suvi Remes
Jani Heikkinen
Kimmo Mäkinen
Pauli Kartano
Nina Wiiala
Taru Rastas
Elisa Kettunen
Matias Frosterus
Juha Mykkänen
Heikki Siltala
Minna Rintala
Päivi Tommila
Taina Nurmela

VM, erityisasiantuntija
VM, projektipäällikkö, etänä klo 12.15 asti
VM, kehittämispäällikkö, etänä
VM, kehittämispäällikkö, ESTE
VRK, kehityspäällikkö, etänä
LVM, viestintäneuvos, etänä klo 13.00-13-30
Kuntaliitto, erityisasiantuntija
Kansalliskirjasto, tietojärjestelmäpäällikkö
THL, kehittämispäällikkö, etänä
THL, IT-kehittämispäällikkö (varahenkilö), ESTE
Vero, ylitarkastaja, ESTE
TEM, neuvotteleva virkamies, ESTE
Helsingin kaupunki, projektipäällikkö

Vierailijat
Leena Raittinen

VM, erityisasiantuntija

Päätöslista
 Hankesuunnitelma lähetetään hyväksyntään JulkICT-joryyn.
 Viestintäsuunnitelma hyväksytään muokkausten jälkeen projektiryhmän sähköpostikäsittelynä.
 Käynnistetään tarkemmat neuvottelut ehdotettujen omadata-pilottien kanssa.

1 Kokouksen avaus
Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Kallela avasi kokouksen.
 Asialista hyväksyttiin.
Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
 Muistio hyväksyttiin.

Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9
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2 YTI-hankkeen henkilöt ja muutosesitys projektiryhmän kokoonpanoon
Leena Raittinen esittäytyi.
Esitys: Raittinen nimetään YTI-projektiryhmään Jani Heikkisen tilalle; hän vastaa jatkossa projektipäällikkönä työpaketti 4:sta (Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus -pilotti) ja tiedonvälityksestä YTI-hankkeen ja
Kuntatieto-hankkeen ja Valtionkonttorin Kuntien taloustiedon tietopalvelu -osaprojektin välillä.
Päätös:
 Esitys hyväksyttiin. Hankekoordinaatio huolehtii asiaan liittyvät muut tarvittavat muodollisuudet.

3 YTI-Hankesuunnitelman ja sen liitteen 6 hyväksyminen
Hankesuunnitelma on päivitetty edellisen kokouksen huomioilla. Erityisesti on muokattu lukuja:
 luku 1.3.: tehty lisäyksiä, lisäksi riippuvuuksiin on kuvattu tarkemmin suhde hankkeeseen
 luku 2.2.: selvennetty tehtäviä
 luku 2.6.: lisätty kuva
 luku 9: lisätty kuva
Päätösesitys: Hankesuunnitelma hyväksytään. Hankesuunnitelma lähetetään hyväksyttäväksi JulkICTjohtoryhmään ja sen jälkeen tiedoksi sidosryhmille.


Päätös: Hankesuunnitelman hyväksyttiin. Hankekoordinaatio huolehtii sen JulkICT-johtoryhmän
käsittelyyn.

Keskusteltiin hankkeen viestintäsuunnitelmasta.
Päätösesitys: Hankkeen viestintäsuunnitelma hyväksytään kokouksessa tehdyn tarvittavan työstämisen
jälkeen.




Keskusteltiin erityisesti viesteistä, muokattiin vielä pääviestejä terävämpään kieleen ja lisättiin kolmas pääviesti. Keskusteltiin työpakettien viesteistä; nyt vaikuttavat hallintolähtöisiltä ja tulisi saada
myös asiakasnäkökulmaa mukaan. Myös perustelua viestissä pyydetylle toiminnalle voisi sisällyttää muotoiluun. Keskusteltiin viestinnän seurannasta ja mittareista; vaikuttavuuden vuoksi seurantaa on syytä tehdä, muokataan taso viestintäsuunnitelmaan. Tarkastellaan vielä sidosryhmiä.
Päätös: Muokataan vielä viestintäsuunnitelmaa viestien, kanavien ja seurannan osalta. Hyväksytään sen jälkeen ensimmäinen versio sähköpostihyväksyntänä.

Päätösesitys: Viestinnän toimenpidesuunnitelman runko hyväksytään hankkeen työkaluksi. Sisältö päivittyy.



Excel-muotoiselle asiakirjalle vaihtoehtoisena tapana esiteltiin luettelo VYVI-työtilassa.
Päätös: Viestinnän toimenpidesuunnitelma ylläpidetään luettelona hankkeen VYVI-työtilassa. Päivitetään toimenpiteiden tila-luokitukseksi: ehdotus, valmistelussa, tehty, hylätty. Toimenpiteitä voi
ehdottaa suoraan toimenpidetyökaluun; otetaan läpikäynti vakiokohdaksi projektiryhmän kokouksiin.

4 Katsaus työpakettien työn etenemiseen
Suulliset katsaukset:


OmaData julkisessa hallinnossa
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Alustavasti ehdotetut Omadata-pilotit, keskustelu etenemisestä ja julkisen hallinnon omadata-focusryhmän käynnistyksestä pilottitapausten kautta (kalvot keskustelun tueksi).
Rintalan ollessa estynyt Remes esitteli pyynnöstä Verohallinnon alustavan ehdotuksen verotietojen tarkastusoikeuden toteuttamisesta OmaData-otteella. Kallela esitteli toisen alustavan
ehdotuksen tili- ja maksutietojen OmaData-periaatteella tapahtuvasta tarkastamisesta, tavoitteena varmistaa, että nimi ja tilitiedot kuuluvat yhteen (pankin sertifiointitarve).
Pidettiin erinomaisen hyvänä, että pilotit nousevat niiden esittäjien omista tarpeista ja siten
niihin on vahva omistajuus.
Teknisestä näkökulmasta pilotteja voitaisiin edistää ja rakentaa yhden luukun periaatetteinsuomi.fi -palveluiden (KaPA) kautta. Luvitus on keskeistä, sillä tässä tavoitteena mennä kansalaisen antaman suostumuksen kautta ja niin, että sen voi myös tarvittaessa peruuttaa.

Onko tarvetta rajata jotenkin työtä, esimerkiksi että tarkastellaan nyt ensisijaisesti tietojen koneluettavuuden ja siirrettävyyden kautta?

Näkemys viestinvälitykseen ja viestinvälityspalvelun rooli tässä.

Lähtökohtaisesti ei tavoitella määräävää omadata-operaattoritoimijan asemaa
vaan alkuperäinen ajatus on ollut olla täydentävä osa sitä. Toki, jos viedään käytäntöön esimerkiksi Veron pilotti, niin se on jo itsessään operaattori tarjotessaan konkreettisen näkymän tietoihin. MyData Allianssissa tästä keskusteltu, ja yhtenä visiona
ollut palveluketjuista luontevasti syntyvä verkosto. Tässä ei kannata nyt liikaa kiinnittyä operaattorikeskusteluun, vaikka governance-mallin luonnostelu voi olla osa työtä.
Keskustelu käynnissä myös sote-puolella tietosuoja-asetuksen kansallisesta soveltamisesta;
tästä pilotoinnista voisi saada periaatteita myös siihen työhön Veron esimerkin kautta, eli miten itseä koskevaa tarkastusoikeutta voisi soveltaa terveystietoihin, myös koneluettavasti.
Hyvä mahdollisuus sparrata tämän kautta myös MyData Allianssin puolelta käyntiin lähtevää
TEKES-hanketyötä.
Keskusteltiin kansalaisten osallistumisesta MyData-kehittämiseen. Testausvaihe on luonteva
paikka ottaa käyttäjät mukaan, ns. oikealla datalla. Huomioitava muun muassa viestinnässä
tarkasti loppukäyttäjät.

Pitäisi helpottaa myös kansalaisen työtä ja arkea ja lisätä tietojen luotettavuutta.
Virastoissa on ajatuksia omadatan suhteen, ja tämän pilottityöskentelyn kautta saataisiin ehkä ne muutkin aihiot kerättyä ja nostettua myös tietoisuuden tasoa ja innostusta toimia asiassa. Tässä fokusryhmä voisi olla se keino, kuten keskusteltu.

Tämän kautta muotoillaan julkisen hallinnon omadata konseptia. On edelleen linjauksia vaativia kysymyksiä auki, tietopolitiikan osalta keskustelu vasta alkamassa.
Sovittu etenemisestä:
 Hankekoordinaatio aloittaa tarkemmat keskustelut ehdotettujen pilottiavausten
kanssa. Käsitellyt ehdotukset ovat sitoumuksettomia, ja asian edistäminen vaatii
vielä erikseen päätöksen myös aiheita ehdottaneilta tahoilta (mm. Verohallinto).



Yhteentoimivuusmenetelmä & Yhteentoimivuuden välineistö
 Yhteistyötilanne Yhteentoimivuuden määritysten kehittäjäyhteisöjen kanssa:
https://trello.com/b/ldPzfbEb/yti-mallinnus
 Todettiin työn ja valmistelun tilanne.



Jakeluratkaisu suurille tiedostoille
 Tietovirtaselvityksen (”data distributor”) kilpailutus käynnistynyt
 Tiedoksi, ei käsitelty tarkemmin.



Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus -pilotti
 XBRL-selvitys käynnissä (CSC+Tieke, osana työpaketti 2:sta)
 Sisältömääritysten osalta suunnittelu käynnissä.
 Tiedoksi, ei käsitelty tarkemmin.



Julkisen hallinnon organisoitumismalli yhteisten ja yhteentoimivien tietomääritysten hallintaan
(”Hallintamalli”)
 valmistelu käynnissä, aikataulutettu
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Todettiin valmistelun tilanne. Aikataulullisesti etenee siten, että VM käsittelee ehdotuksen
05/2017, minkä jälkeen alkavat kuulemiset sidosryhmien kanssa. Tavoitellaan yhteisymmärrystä 10/2017 mennessä, jotta saadaan jatkuvan palvelun ylläpitoon tarvittava rahoitus budjetointisuunnitelmiin.

7 Seuraava kokous
pe 17.3.2017 klo 12-14

Kevään muut sovitut kokoukset:
ma 24.4. klo 10-12
ma 29.5. klo 10-12
8 Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Liitteet (VYVI-työtila)

Edellisen kokouksen muistio
Hankesuunnitelma
Viestintäsuunnitelma, hankesuunnitelman liite 6
Viestinnän toimenpidesuunnitelma, viestintäsuunnitelman liite 1
(Tiedostopolku: 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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