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

Jotain uutta – jotain vanhaa – jotain lainattua
Niistä on yhteentoimiva tiedon hallinta tehty
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Julkisen tietoarkkitehtuurin kehittämispolku
2011-2014
Sujuvat sähköiset palvelut
Yhteiskäyttöiset tiedot
Kansallinen ja kv yhteentoimivuus
Tiedon julkisuus, tietosuoja,
tietoturvallisuus, tiedon hallinta
Avoin linkitetty data

Yhteiset metatietovarannot
Yhteinen metatietopalvelu

Tietoarkkitehtuuri
Yhteiset säännöt, ohjeet, standardit
2015-2020
Yhteiset metatietomääritykset,
tietorakenteet ja -komponentit
Tietovarannot löydettävissä ja
metatietorekisteri
käytettävissä: dataportaalit
ja tukipalvelut
Yhteiset koodistot, luokitukset ,
tunnisteet, koodistopalvelu
Tietovarantojen avaaminen kuvattuina,
Yhteiset sanastot ja ontologiat
koneluettavina, käyttöehdot ja ohjeet
(YSO, palveluontologia JUPO, JUHO…, Tietovarantojen vastuiden määrittely
ONKI-palvelut
Yhteiskäyttöisten tietovarantojen tunnistaminen
Metatietopalvelun
ja kuvaaminen, kehityksen hankkeistaminen
konseptointi, esiselvitys
Ohjeistus ja koulutus, osaamisen kehittäminen, Yhteentoimivuus.fi
ja suunnitelma
Kehittäjä- ja kouluttajaverkosto
Yhteentoimivuuden kannalta tärkeä intressiryhmät
Kohdealueiden tietoarkkitehtuurien käynnistys
JulkICT-toiminto
Osasto

§ Tietohallinto
ja yhteentoimivuus:
yhteiset kuvaukset
ja määritykset
26.5.2014
pp.kk.vvvv
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Ratkaistava asia?
Hallitusohjelman mukaan julkisten palveluiden digitalisoinnin
yksi keskeinen tavoite on, että jatkossa uutta tietoa kysytään
kansalaiselta tai yritykseltä vain kerran.
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.

Hallitusohjelma: http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma & YTI-hankkeen perustiedot: http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta/perustiedot

new European Interoperability Framework (EIF)
Member States should include interoperability skills in their interoperability strategies, acknowledging that
interoperability is a multi-dimensional issue that needs awareness and skills in legal, organisational,
semantic and technical.
Interoperability should be guaranteed in a sustainable way and not as a one-off target or project.
As common components and interoperability agreements are the results of work done by public
administrations at different levels (local, regional, national, and EU), coordination and monitoring
requires a holistic approach.

Lähteet: https://ec.europa.eu/isa2/eif_en &
https://ec.europa.eu/isa2/library/access-base-registries-good-practices-buildingsuccessful-interconnections-base-registries_en
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YTI-hankkeen toimenpiteet ovat
EIF-kehyksen kansallista soveltamista ja
toimeenpanoa.
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Semanttisen yhteentoimivuuden käyttötapaukset

Vuorovaikutteiset
asiointipalvelut

Automatisoidut
palveluprosessit –
palvelut, jotka eivät
vaadi ”asiakkaan
vaivaamista”

Aurora –
henkilökohtainen
avustaja

Laki
semanttisena
resurssina?
Semanttinen
Finlex 2.0

Oppiva keinoäly
20?? >>

Digitalisaatio – rajapintaistaminen –
rakenteistettu tieto tiedon yhdistely

Tietopalvelut ja
tiedonhaku

viranomaisten automatisoidut palveluprosessit

Tiedon löydettävyys –
sisällönkuvailu:
”Asiasanoista ontologioihin”
2005 >>

sanastot
tietorakenteet
koodistot

Metatieto
-alusta

(pysyvät)
tunnukset
palvelurajapinta

tietovarannot

VTJ
Asuminen
, perhe

Tulorekisteri

Osakerekisteri

Kela
rekisteri

Opintorekisteri

fyysiset tietomallit - tietokantamallintaminen

Kiinteistörekisteri

Ajoneuvorekisteri

Terveys
tiedot
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Memorandum of Understanding
-

Palvelut, toiminta ja päätöksenteko koostuvat suurelta osin tiedosta
ja perustuvat tietoon.

-

Tietoa voimme hallita vain, jos tiedämme mitä tietoa hallitsemme.

-

Kaikki kielet ovat sopimuksia (konventioita) – siten myös kaikki
tiedon mallintaminen.

-

Tiedosta tulee olla yhtenäinen käsitys läpi prosessien, läpi
organisaation ja organisaatiorajojen yli, läpi koko julkisen hallinnon.

Tiedon ja merkityksen
kontekstituaalisuus
huomioon ja näkyväksi.
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Lähde: Tuntematon tekijä

Sanasto käsitteet

osoite

henkilö

voimassaolo

kulkuneuvo

postinumero

syntymä

edunvalvoja

asunto
ajanjakso

nimi

Koodistot arvojoukot

laatija

henkilötunnus

siviilisääty
hakemus

ammatti

alku

kotikunta

asiakirja

kuntanumero
avioliitto

siviilisääty

leski

avioliitto
leski

tulo

sukunimi

Avioliitto
Henkilo

henkilö

Kotikunta

syntymä
sukunimi

kotikunta
kuntanumero

kotikunta
siviilisääty

KuntanumeroKoodi
Leski
SiviilisaatyKoodi
SukuNimi
SyntymaPvm

Tietokomponentit harmonisointi
Mikael af Hällstöm 2011, muokattu

Skeemat soveltuva
tekninen
formaatti

Profiili –
soveltaminen

Jotain uutta –
Jotain kansainvälisesti kiinnostavaa
‒ ”Y” menee muutaman askeleen pidemmälle kuin
kansainvälisissä yhteentoimivuuden standardeissa:
määrittelee menetelmän ja välineet dokumentoida
yhteisten "sanastojen" (koneluettavien
ontologioiden) käytön soveltamisprofiileina ja siltaa
yhteentoimivuuden teknisellä tasolla myös JSON &
XML -skeemamäärityksille. Lisäksi se systematisoi
käsitteiden määrittelyn hyödyntämällä terminologisen
sanastotyön analyysimenetelmää.
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Tervehdys Y!
Träffa Y!
Meet Y!
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Nykyaikainen, älykäs ja yhteiskäyttöinen alusta tietomääritysten – metatiedon – hallintaan.
Perustana linkitetyn datan ja semanttiset teknologiat sekä W3C:n tekniset standardit.
Määritysten välinen formaali linkitys URI-tunnisteilla.
Määrityksistä syntyy dataverkko, jonka sisältöä koneet pystyvät prosessoimaan – ja
ihmiset selaamaan ja lukemaan.

yhteentoimiva.suomi.fi

Yhteentoimivuusalusta
eDuuni-palvelu oikeuksienhallinnassa
Integroitu järjestelmäkokonaisuus tai vain yhden työkalun käyttömahdollisuus

Koodistot

Tietomallit

Sanastot

https://koodistot.suomi.fi/

https://tietomallit.suomi.fi/

https://sanastot.suomi.fi/

Koodistojen ja luokitusten ylläpito- ,
julkaisu- ja jakelualusta

Semanttisten tietomallien
ylläpito-, julkaisu- ja jakelualusta
Yhteiset kirjastot tiedon harmonisointiin
Käyttötarvekohtaiset määritysprofiilit

Sanastojen ja käsitteiden ylläpitoalusta
kuvaileville sanastoille ja terminologisille
sanastoille sekä luokituksille

Kehitystyö jatkuu – vaikuta osallistumalla!
Alustan työkalut kokeiltavissa kehitysympäristössä!
Sisällöt täydentyvät toimijoiden yhteistyössä

Finto - sanastojen
julkaisu
http://finto.fi/fi/

Sanastojen julkaisu ja selailu
Rajapinnat hyödyntämiseen
muissa ohjelmistoissa
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sanastot.suomi.fi

•
•
•
•
•
•

määritelty yhdessä sanastotyön ammattilaisten kanssa
Sanaston voi tuoda CSV-muodossa
Synonyymit näytetään suositettavan termin yhteydessä ja ne on
ryhmitelty kielittäin
Kielen variantin kielikoodin näyttäminen on mahdollista
Käsitteelle generoidaan yksilöllinen URI-tunniste automaattisesti
Visualisoinnin automaattinen generointi
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tietomallit.suomi.fi

• kuvataan tietosisältöjä tavalla, jossa tiedon merkitys voidaan sanastojen
avulla määritellä ja tunnisteiden avulla koneluettavasti välittää
• luodaan rajattuja tietomäärityskokonaisuuksia, niin kutsuttuja
soveltamisprofiileja, jotka kuvaavat tietojärjestelmän tietosisällön,
esimerkiksi rajapinnan toteutukseen. Määrityksen lataaminen
tarpeenmukaisessa teknisessä formaatissa.
• Määrityksiä harmonisoivat yhteiset kirjastot laajasti hyödynnettävissä.
• Tietomallit ovat sekä ihmis- että koneluettavia
• Koodistot hyödynnettävissä arvojoukkoina
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koodistot.suomi.fi

•
•
•
•
•
•
•

Koodin ja koodiston voi lisätä ja muokata käyttöliittymässä
Koodiston voi tuoda CSV- tai Excel-muodossa
Koodista ja koodistosta saa näkyviin metatiedot
Koodistolle voi lisätä lisenssin
Koodin ja koodiston voi linkittää ulkoiselle sivulle
Koodistoa voi hakea vapaatekstihaulla
Hakutuloksen voi rajata rekisteri-, organisaatio-, tila- ja
luokitustiedoilla
• Koodiston voi ladata CSV- tai Excel-muodossa
• Avointen jakelurajanpintojen toteutus ja dokumentointi
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Finto

• vuonna 2017 kehitetty julkaisumahdollisuuksia
monimutkaisemmille resursseille, esimerkiksi terminologiset
sanastot
• Visualisoinnin erikoistapaus: UML-kaaviot terminologisten
sanastojen luettavuuden helpottamiseksi (ISO 24156-1:2014:
Guidelines for using UML notation in terminology work)

Finto-palvelua kehittää ja ylläpitää Kansalliskirjasto, myös osana YTI-hanketta.
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Yhteentoimivuusalusta on avattu käyttöön.
Tarvitsee muistaa vain yksi osoite:
yhteentoimiva.suomi.fi

Ole yhteydessä YTI-tiimiin! – yhteentoimivuus@vrk.fi
Kokeile myös Slack-kanavaa: yhteentoimivuus.slack.com
Voit liittyä Slack-kanavaan lähettämällä yllämainittuun osoitteeseen sähköpostiviestin,
josta ilmenee nimesi ja organisaatiosi.
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Yhteistyöstä yhteistoimintaan
-

yhteentoimivuuden kehittäminen ei voi olla projektiluontoista – tähtäimessä
”jatkuvan määrittelyn malli” ja tehtävät

-

Kenellä on vastuu ja oikeus määritellä tietoa ja hallinnoida metatietoa, joka on
yhteentoimivuuden liima tiedon, tietovarantojen ja toimijoiden välillä?

-

metatiedon hallintaa tehdään jo nyt mittava määrä

‒

-

erilaiset semanttiset resurssit vaativat erilaista osaamista – osaamisen
tunnistaminen

-

Mitä osaamista julkisessa hallinnossa tulee säilyttää
ja kasvattaa – mitä voimme hankkia yhteistyötahoilta?

selkeät velvoitteet määritysten tuottamiseen ja hyödyntämiseen/käyttöön – tietohallintolaista tiedonhallinnan lakiin?
Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset 09/2017
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-251-901-6
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Sanasto käsitteet

Tietoalueet yhteistoiminnan kehyksenä?

Tietokomponentit harmonisointi

Koodistot arvojoukot

Profiili –
soveltaminen
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Semanttinen yhteentoimivuus ja metatiedot
ovat merkittävä ja konkreettinen osa
digitaalisia palveluita ja tietovirtoja.
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Ota yhteyttä – osallistu, vaikuta!

Suvi Remes
erityisasiantuntija
projektipäällikkö, Yhteinen tiedon hallinta -hanke
etunimi.sukunimi@vm.fi
@SuviRemes
puh. 0295 16001 (vaihde)
vm.fi / Hankkeet ja säädösvalmistelu / http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta

