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Tiivistelmä
• ”Kysy vain kerran” (once only) on yksi tärkeistä julkisen hallinnon periaatteista:

ettei kansalaisen tarvitse toimittaa samoja tietoja uudelleen ja uudelleen eri
viranomaisille. Julkisen hallinnon toimijoiden pitäisi kysyä muilta viranomaisilta
tarvitsemansa tiedot, kun nämä ovat nuo tiedot jo aiemmin keränneet.
• Tämä periaate on myös yksi tiedonhallintalain lähtökohdista: julkisen
hallinnon tiedot muodostavat yhteisen tietovarannon, joka kuuluu
yhteiseen käyttöön.
• Yhteentoimivuusalusta ja siihen liittyvät tietojen mallintamisen periaatteet
tarjoavat käytännön tukea tietojen kuvaamiseen loogisella tasolla eli työkalut,
joilla muokataan ja julkaistaan koodistoja, sanastoja ja tietomalleja.
Yhteentoimivuusalustalle vietyjä tietoja voi hyödyntää esimerkiksi rajapintojen
kuvaamisessa.
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Tiedonhallinnan
sääntely
Digipalvelulaki:

käyttöä ohjataan useissa
laeissa.
• Tässä esityksessä asiaa
tarkastellaan erityisesti
tiedonhallintalain
näkökulmasta ja sen
kantoja yhteentoimivuuteen
• Laki julkisen hallinnon
tiedonhallinnasta – eli
tiedonhallintalaki
(906/2019) tuli voimaan
1.1.2020

Digitaalisten palvelujen
järjestäminen, tarjoaminen ja
saavutettavuus

Tiedonhallintalaki:
Tiedonhallinta ja
tietoturvallisuus

Arkistolaki

• Julkisen hallinnon tietojen

Tietosuojalainsäädäntö

Hallintolaki:
hallintoasioiden käsittely ja
hyvä hallinto

Laki sähköisestä
asioinnista
viranomaistoiminnassa:
sähköisen asioinnin menettelyt
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Euroopan unionin
visio
”Julkishallintojen on
tarjottava sekä
kansallisella että
Euroopan unionin tasolla
yrityksille ja kansalaisille
keskeisiä yhteentoimivia
ja käyttäjäkeskeisiä
digitaalisia julkisia
palveluja, jotka tukevat
tavaroiden, ihmisten,
palvelujen ja tietojen
vapaata liikkuvuutta
kaikkialla Euroopan
unionissa”. - EC
COM(2017) 134
https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
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Pyydämme uutta
tietoa vain kerran
(Once Only Principle)
•

Viranomaisen on
pyrittävä hyödyntämään
toisen viranomaisen
tietoaineistoja, jos
viranomaisella on oikeus
saada tarvittavat tiedot
toiselta viranomaiselta
teknisen rajapinnan tai
katseluyhteyden avulla.

•

Todistuksia ja otteita ei
saa pyytää hallinnon
asiakkaalta, jos
viranomaisella on oikeus
saada luotettavasti ja
ajantasaisesti otteisiin ja
todistuksiin sisältyvät tiedot
suoraan toiselta
viranomaiselta

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Once+Only+Principle
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Tuntuuko tutulta?
Tarvitsen
organisaatiooni
luotettavaa tietoa
– mistä löytäisin
sitä?
Onko tämä
oikea tiedon
lähde?

Tarvittaisiin
julkiseen hallintoon
liittyvien yritysten
määritykset?

Saako tietoja
rajapintojen
kautta?

Mitä
tietovarantoja
on
olemassa?

Onko tämä
tieto se, jota
etsin?

Mitä tietoja
julkisessa
hallinnossa
on saatavilla?
[Esittäjä, Esityksen nimi]

Mikä on
tiedon
määritelmä?

Mistä löydän
tietojen
kuvaukset ja
kuka niitä
ylläpitää?
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Tietovarantojen yhteentoimivuuden ohjausta tukevia elementtejä
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Valtiovarainministeriön tehtävänä on tietovarantojen yhteentoimivuuden
yleinen ohjaus (TiHL 6 §)
Tässä tarkoituksessa valtiovarainministeriö:
• huolehtii julkisen hallinnon tiedonhallintakartan ylläpidosta;
• ylläpitää julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehittämisen yleisiä linjauksia
yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
edistämiseksi.
Kunkin ministeriön on omalla toimialallaan huolehdittava julkisen
hallinnon tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta sekä ylläpidettävä
yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden edistämiseksi.
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Tiedonhallintakartta – yksi yhteentoimivuuden tietoaineistosta
+ Keskeistä on tiedonsiirto, mutta kartalla on

tietoa myös tietovarannoista ja eri
toimijoiden tehtävistä
+ Jokaisesta tiedonsiirrosta tiedetään:
1.
2.

3.
4.

+

Keneltä tieto on saatu ja kenelle se
viedään
Missä tehtävässä tieto annetaan ja missä
tehtävissä sitä tarvitaan (myös
säädösperusta)
Mistä tietovarannosta tieto on peräisin
Mitä tietoryhmiä tiedonsiirto sisältää

Luo yhteistyön edellytyksiä
moninkertaisen tiedonkeruun
vähentämiseksi, kun on parempi käsitys
siitä, mitä tietoa on ja missä.

Asiakkaat / käyttäjät
Tiedonsaantioikeus

Tietojen luovutus
Tiedonantotapa ja -luovutusmuoto
Luovutettavat tiedot
Luovutuksen liittyvät menettelyt

Tietovaranto
Tarkoitus ja säädösperusta
Ylläpitovastuu / rekisterinpitovastuu
Ylläpidettävät tiedot

Tietovarannon tiedon ylläpitäjä
Tiedonantotapa ja -luovutusmuoto
Toimitettavat tiedot
Tiedonantovelvoite
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Sote-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä / 31.5.2022 / Riikka Vuokko, STM
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Tietoaineistojen sähköinen luovutustapa (22 – 24 §)
Yhdenmukaiset edellytykset tietojen
luovuttamiselle teknisellä rajapinnalla (22 §)

Yhdenmukaiset perusteet katseluyhteyden
avaamiselle viranomaiselle (23 §)

• Säännöllisesti toistuva ja vakiosisältöinen sähköinen

• Katseluyhteyden avaaminen toiselle viranomaiselle

tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä
teknisten rajapintojen avulla, jos vastaanottavalla
viranomaisella on tietoihin laissa säädetty
tiedonsaantioikeus.
• Tietoturvallisuusvaatimukset
• Luovutettavien henkilötietojen tai salassa

pidettävien tietojen tarpeellisuuden ja
välttämättömyyden varmistaminen

tietovarannon sellaisiin tietoihin, joihin
katseluoikeuden saavalla viranomaisella on
tiedonsaantioikeus.
• Tietoturvallisuusvaatimukset
• Katselumahdollisuuden rajaaminen vain

tiedonsaantioikeuden mukaisiin tarpeellisiin tai
välttämättömiin tietoihin
• Tietojen käyttötarkoituksen selvittäminen
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Yhteentoimivuutta
edistetään
•

sopimalla yhteisesti
käytetyt:
•
•
•

käsitteet ja sanastot
koodistot ja
luokitukset
tietomallit

•

Kuvaukset linkitetään
mahdollisuuksien
mukaan kansainvälisiin
määrityksiin ja
standardeihin
➢ ”Integroidut julkiset
palvelut”: tieto on
yhteistä
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Semanttinen,
linkitetyn datan
mallintaminen

“Re-use when
possible, mint
when
necessary”

Model the Data

Name things
with URIs

Re-use
vocabularies
whenever
possible

Specify an
appropriate
license

If needed,
convert data to
RDF

Publish human
and machinereadable
descriptions

Publish and set
your Linked Data
descriptions
available
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Yhteentoimivien metatietojen luomis- ja julkaisualusta
- Organisaatiot tuottavat itse

-

-

-

Yhteentoimivuusalustalle haluamansa sanastot,
koodistot ja tietomallit.
Keskeistä uudelleenkäyttö: aiemmin tehtyjä
määrityksiä hyödynnetään mahdollisimman paljon.
Liiketoiminta kuvaa tarvitsemansa tiedot sille tutuilla
käsitteillä.
Tietosisällön kuvaamisessa hyödynnetään
Sanastot-työkalun määritelmiä
Tietomallit-työkalussa hyödynnetään
uudelleenkäytettäviä valmiita luokkien ja niiden
ominaisuuksien kuvauksia, ja tehdään niiden
pohjalta oma sovelluskohtainen tietomalli
Tietojen arvot voidaan linkittää Koodistot-työkalussa
oleviin koodistoihin
Tietomallit-työkaluun mallinnetusta tietomallista
voidaan ladata runko tekniselle kuvaukselle eri
formaateissa (RDF, XML tms.).
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Tietoaineistojen kerääminen viranomaisten tehtäviä varten (20 §)
• Viranomaisen on pyrittävä
hyödyntämään toisen viranomaisen
tietoaineistoja, jos viranomaisella on
oikeus saada tarvittavat tiedot toiselta
viranomaiselta teknisen rajapinnan tai
katseluyhteyden avulla.

➔
• Määritellään tiedot
Yhteentoimivuusalustalla
• Hyödynnetään
Yhteentoimivuusalustan yhteisiä
tietomäärityksiä
• Saavutetaan yhteinen ymmärrys tietyn
aihealueen tiedoista
• Saadaan pohja koneluettavuudelle
• Saadaan pohja yhteentoimiville
rajapintakuvauksille
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Esimerkki rajapinnan mallintamisesta ja käytöstä

Sanastot-työkalu

Koodistot-työkalu

Rajapinta

Mallissa käytetyt
koodistot

Hyödyntää

Mallissa käytettyt
termit ja niiden
määritelmät

Mallinnetaan

Tietomallit-työkalu

Muodostaa

Sanomarakenne
(esim. XML, JSON)

Rajapinnan mallintaja
- Mallintaa rajapinnassa liikkuvan tietojoukon
soveltamisprofiiliksi
• Liittää tarvittavat koodistot malliin
• Liittää tarvittavat käsitteet (termit) malliin
Rajapinnan käytöstä kiinnostunut taho
- Käyttää Yhteentoimivuusalustan
soveltamisprofiilia ladatakseen käyttöönsä
sanomarakenteen teknisessä siirtomuodossa
(esimerkiksi XML, RDF, JSON)
- Käyttää ladattua sanomarakennetta oman
toteutuksensa pohjana
- Voi halutessaan käyttää mallissa käytettyjä
koodistoja suoraan rajapinnan kautta
Koodistot-työkalusta.
- Saa tarvittaessa Sanastot-työkalusta
määritelmät tietomallissa käytetyille luokkien
nimille
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Luonnos: Suomen digitaalinen kompassi (31.3.2022)
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Mitä yhteentoimivuudella tavoitellaan?
• Semanttisen yhteentoimivuuden laaja ja hallittu toteuttaminen hallinnossa ei

ole itseisarvo, vaan se on elementti kovien tavoitteiden saavuttamisessa, kun
hallintoa yleisesti digitalisoidaan:
• toiminnan tehostaminen ja kustannuksien alentaminen

• hallinnon tietoaineistojen laadun parantaminen ja läpinäkyvyyden lisääminen
• tietoliikenne ja -politiikkakitkan poistaminen alojen ja organisaatioiden väliltä
• julkisten palvelujen kehittäminen usean organisaation siilottomiksi ja asiakaskeskeisiksi

palvelukokonaisuuksiksi ja –poluiksi

KAOS

Semanttisen yhteentoimivuuden kautta kohti tiedon kiertotaloutta
• (Tiedon ja toiminnan) yhteentoimivuus on sisäistettävä organisaation arvona,

jotta siitä voi johdonmukaisesti nousta pysyviä toimintatapoja – johtamisella on
tässä keskeinen merkitys
• Yhteentoimivuus tarkoittaa oman toiminnan näkemistä osana suurempaa
kokonaisuutta ja sen päämääriä – vaaditaan luottamusta muihin ympärillä
• Kokonaisuutena voidaan puhua pyrkimyksestä kohti tiedon kiertotaloutta,
jossa kerran toteutettua käytetään yhteisesti ja uudelleen
• Semanttinen yhteentoimivuus ja metatiedot ovat merkittävä ja konkreettinen
osa digitaalisia palveluita ja tietovirtoja ja tiedolla johtamista
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Miksi Yhteentoimivuusalusta?
Menettelytavat
• Kootaan julkishallinnon tietojen

•

•
•
•

kuvaukset (metatiedot) yhteen
paikkaan kaikkien hyödynnettäväksi
Yhteisissä palveluissa ja prosesseissa
käytettävät käsitteet on määritelty
yhdenmukaisesti
Yhteisten tietomääritykset perustuvat
sanastossa määriteltyihin käsitteisiin
Aiemmin tehtyjä määrityksiä pyritään
hyödyntämään mahdollisimman paljon
Alustalle tehdyt kuvaukset ovat
hyödynnettävissä myös
koneluettavassa muodossa

Hyödyt
• Aikaa ja rahaa säästyy, kun voi
•
•
•

•
•

hyödyntää muiden tekemiä määrityksiä
Kuvaukset ovat avoimesti kaikkien
saatavilla.
Alustan työkaluista löytyy aina tuorein
versio.
Virheet vähenevät, kun tiedot voi
hakea rajapinnasta tai ladata
tiedostoksi
Voi kerätä sidosryhmien kommentit ja
palautetta yhteen paikkaan
Tiedot ovat sekä ihmis- että
koneluettavia (yksilöivä URI-tunnus)
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Lisätietoja Yhteentoimivuusalustasta
• Yhteentoimivuusalustan kotisivu:
• https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/
• Esittelyvideot: https://youtu.be/ERLe8kFmbx0 (fi), https://youtu.be/3x_rylnrpnM (sv),
•

•

•

•
•

https://youtu.be/eeonlC5mPeM (en)
Käytön aloittamisen ohjeet:
• https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=21779517
Suorat linkit työkaluihin:
• https://sanastot.suomi.fi/
• https://koodistot.suomi.fi/
• https://tietomallit.suomi.fi/
• https://kommentit.suomi.fi/
• https://rhp.suomi.fi/
Julkinen Confluence, jossa käyttöönoton ja käytön ohjeita erityisesti sisällöntuottajille,
webinaaritallenteet sekä muuta tarpeellista:
https://wiki.dvv.fi/display/YTIJD/Yhteentoimivuusalustan+julkinen+dokumentaatio
Yhteydenotot ja kysymykset osoitteeseen: yhteentoimivuus@dvv.fi
Slack-kanava: yhteentoimivuus.slack.com
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