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1 Hankkeen tausta ja tavoitteet
Valtiovarainministeriön 30.4.2020 kuntaministeri Paateron johdolla asettama Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen
hanke (VN/5386/2020) toimeenpanee hallitusohjelman tavoitetta edistämällä julkisen tiedon entistä laajempaa ja
tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Hanke toteuttaa pääministeri Marinin hallitusohjelman
tavoitetta syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava
periaate. Hankkeen toimikausi on 30.4.2020–31.12.2022. Hankkeen asettamisen yhteydessä valtiovarainministeriö
asetti hankkeelle ohjausryhmän ja hankeryhmän. Hankkeen ohjausryhmänä toimii valtiovarainministeriön JulkICTosaston johtoryhmä. Hankeryhmään on nimetty 21 edustajaa valtionhallinnosta, kunnista ja muutamasta muusta
keskeisestä sidosryhmästä.
Hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle
hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämistä ja avaamista edistäviä
toimenpiteitä. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä tuetaan avoimen datan direktiivin ((EU) 2019/1024) kansallista
toimeenpanoa. Direktiivi on saatettava kansallisesti voimaan viimeistään 17.7.2021.
Hankkeen tehtävät ja toimenpiteet on jaettu neljään työpakettiin:
- työpaketti 1: Strategiset tavoitteet
- työpaketti 2. Tiedon saatavuus
- työpaketti 3. Tiedon laatu
- työpaketti 4. Tiedon semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus
Hankkeen työpaketit on kuvattu tarkemmin hankesuunnitelmassa.

2 Hankkeen tuotostavoitteet ja tuotokset toimintakaudella
Hankkeelle oli vuodelle 2021 määritelty useita tuotostavoitteita, joita on toteutettu erilaisin toimenpitein. Alla on
kuvattu vuoden 2021 tuotostavoitteet ja tuotokset työpaketeittain.

2.1 Työpaketti 1. Strategiset tavoitteet
Työpaketissa 1 oli vuoden 2021 tuotostavoitteena laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista
tavoitteista helmikuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus valmistui Deloitte Consulting Oy:n tukemana ajallaan.
Ehdotuksesta pyydettiin hyvin laajalla jakelussa lausuntoja 19.3.-30.4.2021 Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.
Lausuntoja tuli 102 kappaletta ja niistä laadittu lausuntoyhteenveto on julkaistu hankkeen verkkosivuilla ja
Hankeikkunassa. Lausunnot on huomioitu ehdotuksen viimeistelyssä.
Syksyllä 2021 strategisten tavoitteiden oheen valmisteltiin sidosryhmiä osallistaen luonnos toimeenpanon
tiekartaksi, joka kuvaa mahdollisia toimenpiteitä ja täsmentää tavoitteita. Strategisia tavoitteita ja tiekarttaa
käsiteltiin syksyllä 2021 valtiovarainministeriön päätöksentekoelimissä esityksenä, että strategisista tavoitteista
tehtäisiin valtioneuvoston periaatepäätös. Valtiovarainministeriö pyysi ajalla 9.12.2021 - 12.1.2022 ministeriöiltä
lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi tietopolitiikan strategisiksi tavoitteiksi – kohti kattavaa
tiedon hyödyntämistä ja avaamista. Tavoitteena, että esitys valtioneuvoston periaatepäätökseksi hyväksyttäisiin
valtioneuvoston yleisistunnossa vuoden 2022 alkupuolella.
Työpaketin vastuuhenkilönä on toiminut johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen ja hänen tukenaan
hankepäällikkö Tanja Lahti. Ehdotuksen valmistelua on tukenut hankeryhmän lisäksi TP1-alaryhmä, joka
muodostettiin niistä hankeryhmän jäsenistä, jotka osoittivat kiinnostuksensa alaryhmätyöhön. TP1-alaryhmä
osallistui vuoden aikana valmisteluun aktiivisesti lähes kuukausittain joko kokousten tai työpajojen muodossa.
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2.2 Työpaketti 2. Tiedon saatavuus
Työpaketissa 2 oli vuoden 2021 tuotostavoitteena laatia toimintamalli hyötypotentiaalia omaavien tietoaineistojen
tunnistamiselle ja avaamiselle tai käytön lisäämiselle ja toteuttaa vähintään yksi pilotti tiedon avaamis- ja
hyödyntämisprosessin mallintamiseksi sekä edesauttaa avoimen datan direktiivin mukaisten arvokkaiden
tietoaineistojen avaamisprosessin käynnistymistä. Lisäksi tuotostavoitteena oli tunnistaa mahdollisia
lainsäädännöllisiä tai muita muutostarpeita, ohjata niitä PSI-lainsäädäntötyöryhmään ja/tai muihin elimiin
valmisteltavaksi tai selvittää hankkeen toimesta.
Tammikuun lopussa 2021 toimintamallin suunnittelun ja toteuttamisen tueksi tuli kilpailutuksen myötä Deloitte
Consulting Oy. Helmikuussa toteutettiin varsin laaja taustakartoitus tiedon jakamisen nykytilanteesta haastetteluin,
verkkokyselyin ja benchmark-selvityksen muodossa. Lisäksi kevään 2021 aikana järjestettiin
sidosryhmätilaisuuksia. Toimintamallista valmisteltiin käyttäjätarpeisiin vastaten konsepti, joka testattiin yhdeksässä
organisaatiossa kesän 2021 alussa. Syksyllä toimintamallia kehitettiin edelleen saatujen palautteiden pohjalta sekä
käynnistettiin toimintamallin ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu. Lokakuussa käynnistyi toimintamallin sisältöjen
tuottaminen yhdessä useiden tiedon jakamisesta kokemuksia omaavien tahojen kanssa. Syksyllä käynnistyi myös
toimintamallin teknisen toteutuksen suunnittelu yhdessä DVV:n kanssa. Toimintamallin sisältö oli avoimella
kommentointikierroksella ajalla 14.12.2021–10.1.2022. Toimintamallin ensimmäinen versio on tarkoitus julkaista
Digi- ja väestötietoviraston avoindata.fi-verkkosivustolla vuoden 2022 alkupuolella.
Vuoden 2021 aikana ei toteutettu varsinaisia pilotteja, mutta vuoden alussa osallistuttiin TEM:n, TK:n ja Tullin
välisiin keskusteluihin julkisen tiedon hyödyntämiseen ja avaamiseen liittyvistä käytännön haasteista ja
mahdollisuuksista. Nämä keskustelut auttoivat osapuolia tunnistamaan mahdollisia tiedon jakamisen
kehityskohteita. Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanosäännöksistä ei tullut vuoden 2021 aikana lisätietoja.
Hankkeessa oli vuoden 2020 aikana tunnistettu tiedon laajemman käytön esteitä. Esteistä esille nousi erityisesti
tiedon maksullisuuteen ja maksuttomuuteen liittyvät kysymykset. Näin ollen hankkeen toimesta määriteltiin
valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) vuoden 2021 lisähakuun tietotarve tästä aiheesta. Haun
myötä syyskuussa 2021 käynnistyi Itä-Suomen yliopiston vetämänä hanke nimeltä Julkisen sektorin tietojen
maksullisuuden ja maksuttomuuden vaikutukset (JULKIHINTA). Hankkeelle on asetettu erillinen ohjausryhmä.
Hanke kestää kesäkuun 2022 loppuun asti ja siitä löytyy lisätietoja osoitteesta: https://tietokayttoon.fi/-/julkisensektorin-tietojen-maksullisuuden-ja-maksuttomuuden-vaikutukset-julkihinta-.
Työpaketin vastuuhenkilöitä ovat hankepäällikkö Tanja Lahti ja hankekoordinaattori Heidi Innanen. Toimintamallin
valmistelua on tukenut hankeryhmän lisäksi TP2-alaryhmä, joka muodostettiin niistä hankeryhmän jäsenistä, jotka
osoittivat kiinnostuksensa alaryhmätyöhön. TP2-alaryhmä osallistui vuoden aikana valmisteluun aktiivisesti lähes
kuukausittain kokousten muodossa ja/tai osallistumalla sisällöntuotantoon.

2.3 Työpaketti 3. Tiedon laatu
Työpaketissa 3 vuoden 2021 tuotostavoitteena oli laatia alustavat tiedon laatukriteerit, jotka oli tarkoitus julkaista
31.1.2021 mennessä ja toteuttaa 1-3 pilottia tiedon laatukriteerien testaamiseksi. Pilotoinnin ja palautteen
perusteella iteroidut tiedon laatukriteerit oli tarkoitus julkaista yhtä aikaa API-linjausten kanssa
30.11.2021.Työpaketti toteutetaan ns. osahankkeena, nimellä Tiedon laatukehikko, ja sen operatiivisesta
toteutuksesta vastaa Tilastokeskus ja projektipäällikkö Essi Kaukonen. Valtiovarainministeriössä osahankkeen
vastuuhenkilönä on toiminut johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen ja hänen tukenaan hankepäällikkö Tanja
Lahti.
Alustavat tiedon laatukriteerit julkaistiin Tilastokeskuksen verkkosivuilla avoimelle kommentointikierrokselle
helmikuun 2021 ajaksi. Keväällä 2021 toteutettiin myös kaksivaiheinen pilotointi, jossa koestettiin laatukriteereitä ja
kehitettiin niille mittaristo. Kevätkauden pilotointiin osallistuivat Tiedon laatukehikon laajasta projektiryhmässä 1.
vaiheessa Tilastokeskuksen lisäksi Vero ja Maanmittauslaitos. Pilotoinnin toisessa vaiheessa osallistujat olivat
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seuraavista organisaatioista: Luonnonvarakeskus uutena osallistujana, Maanmittauslaitos (2 pilottiaineistoa), Tulli,
Valtiokonttori, Vero ja Tilastokeskus (2 pilottiaineistoa). Pilotoinnin tuottama ehdotus laatukriteereiksi ja mittaristoksi
julkaistiin Tilastokeskuksen sivuilla heinäkuussa. Laatukriteereihin kohdentui pieniä muutoksia, mittaristoa
kehitettiin ja iteroitiin pilotoinnin aikana erilaisissa yhteistilaisuuksissa ja kommentointi- ja kyselykierroksilla.
Piloteilla oli useita omia tapaamisia laajan projektiryhmän työpajojen lisäksi.
Tiedon laatukriteerit ja mittaristo valmisteltiin ruotsinkielisine käännöksineen elokuun aikana lausuntokierrokselle.
Lausuntokierros toteutettiin Lausuntopalvelu.fi-palvelussa syys-lokakuussa 2021. Lausuttaviksi saatettiin sekä
laatukriteerit, mittaristo että tiivis versio hallintamallista. Lausuntokierroksella saapui yhteensä 71 lausuntoa, joissa
oli runsaasti sekä hyvää että syvää antia. Lausuntokierroksen yhteenveto julkaistiin marraskuun puolivälissä
Hankeikkunassa, TiHA-hankkeen verkkosivuilla sekä Tilastokeskuksen verkkosivuilla. Lausuntokierroksen anti oli
hyödynnettävissä sekä laatukriteerien ja mittariston viimeistelyssä että lisäksi käyttöönoton suunnittelussa, johon
liittyen saatiin myös runsaasti näkemyksiä lausunnoista.
Syyskaudella 2021 järjestettiin myös toinen pilotointi, jossa testattiin keväällä tuotettua laatukriteerien mittaristoa
tiedon laadun kuvaukseen pilottiaineistoissa. Syyskauden pilotit olivat Kansaneläkelaitoksesta,
Luonnonvarakeskuksesta, Maanmittauslaitoksesta ja Valtiokonttorista sekä Tilastokeskuksesta, josta osallistui
kolme pilottia. Käyttöönottoa suunnittelevaan pienryhmään osallistui laajasta projektiryhmästä puolestaan
asiantuntijat Valtiokonttorista, Maanmittauslaitoksesta, Tullista, Opetushallituksesta sekä Tilastokeskuksesta.
Tiedon laatukehikon hankeryhmä eli ns. laaja projektiryhmä kokoontui pilotoinnin ja käyttöönoton osaryhmien ja ja
pienempien valmistelupalaverien lisäksi vuoden 2021 aikana koko laajuudessaan yksitoista kertaa.
Tilastokeskuksen operatiivinen ohjausryhmä ohjasi osahanketta kuukausittain. VM:n asettaman ohjausryhmän
kokoontumistiheys oli kvartaaleittain; syyskaudella kokoukset ajoitettiin lausuntokierroksen tulosten käsittelyn takia
yhdeksi lokakuun kokoukseksi.
Tiedon laatukriteerit ja mittaristo tähtäävät julkisen hallinnon suositukseksi. Tämän statuksen selvittäminen on
menossa vuodenvaihteessa 2021-2022, samoin mittariston viimeistely syyskauden pilotoinnin palautteen ja
kokemusten pohjalta. Laatukriteerien lanseeraustilaisuus on suunniteltu pidettäväksi 10.3.2022.

2.4 Työpaketti 4. Tiedon tekninen ja semanttinen yhteentoimivuus
Työpaketissa 4 vuoden 2021 tuotostavoitteena oli saada API-linjaukset ja -ohjeistus toimeenpanon tueksi valmiiksi.
30.11.2021 mennessä ja tähän tavoitteeseen päästiin. Lisäksi alustavana tavoitteena oli, että semanttisen
yhteentoimivuuden tietoalueiden yhteistyöryhmien nykytila ja tarpeet on tunnistettu ja hallintamallityö hankkeen
tukemana on käynnistynyt, sekä kokonaisuuden koordinoinnista ja/tai ohjauksesta on sovittu. Tätä tavoitetta ei
lähdetty hankkeessa suunnitelmista huolimatta edistämään, vaan toteutettiin tiedon semanttisen
yhteentoimivuuden kysely ja tuettiin VM:n yhteentoimivuuden kehittämistyötä. Tavoitteena oli myös
Yhteentoimivuusalustaan ja avoindata.fi-palveluun kohdistuvien mahdollisten kehittämistarpeiden tunnistaminen
erityisesti arvokkaiden tietoaineistojen osalta. Tähän tavoitteeseen ei päästy, koska avoimen datan direktiivin
mukaisista arvokkaista tietoaineistoista ei ole saatu tietoa. Tavoitteena oli myös tunnistaa mahdollisia
lainsäädännöllisiä ja muita muutostarpeita ja ohjata ne käsiteltäväksi asianosaisiin elimiin. Tämä työ jatkuu
edelleen. Työpaketista vastaa erityisasiantuntija Miina Arajärvi.
Työpaketissa 4 järjestettiin tammikuussa 2021 kaikille avoin kommentointikierros alustaville API-linjauksille
Otakantaa.fi-palvelussa. Helmikuussa järjestettiin kaikille avoin sidosryhmätilaisuus, jossa alustavia linjauksia
käsiteltiin. Tämän jälkeen linjauksia lähdettiin tarkentamaan saadun palautteen perusteella. Helmikuussa hanke
asetti työryhmän suunnittelemaan API-linjausten ja tukimateriaalin ylläpitoa ja jatkokehitystä. Samaan aikaan
hanke myös pohti tiedon semanttisen yhteentoimivuuden edistämistoimenpiteitä osana JulkICT:n työjärjestyksen
mukaisia kehittämistehtäviä julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
edistämiseksi.

6 (9)

Kevään 2021 aikana järjestettiin toinen, kaikille avoin, kommentointikierros tarkennetuista API-linjauksista,
toteutettiin neljä pilottia ja pidettiin kaikille avoin sidosryhmätilaisuus. Kevään aikana lähdettiin työstämään
tukimateriaalia linjausten käyttöönoton tukemiseksi. Samaan aikaan suunniteltiin myös asetetun työryhmän voimin
API-linjausten ylläpitoa ja jatkokehitystä.
Kesän 2021 aikana tarkennettuja API-linjauksia ja alustavia tukimateriaaleja käsiteltiin muun muassa
Tiedonhallintalautakunnan tiedon hyödyntämisen jaostossa, Kyberturvallisuuskeskuksen ja valtiovarainministeriön
juristien kanssa. Kesän aikana tarkennettiin myös suunnitelmaa tiedon semanttisen yhteentoimivuuden
edistämiseksi osana VM:n yhteentoimivuuden kehittämistyötä.
Esitys linjausten ylläpidosta ja jatkokehityksestä valmistui syyskuun 2021 alussa ja sitä käsiteltiin JulkICT:n
johtoryhmässä. Syksyn aikana API-linjaukset muutettiin API-periaatteiksi väärinkäsitysten välttämiseksi ja APIperiaatteet olivat lausunnoilla 21.9.-15.10.2021. Lausuntoja saatiin 70 kappaletta. Periaatteita ja tukimateriaaleja
viimeisteltiin loka-marraskuun aikana ja API-periaatteet tukimateriaaleineen valmistuivat 15.11.2021.
Hanke toteutti tiedon semanttisen yhteentoimivuuden kyselyn julkiselle hallinnolle lokakuun 2021 aikana.
Vastauksia saatiin 91 kappaletta. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen ja
järjestelmien yhteentoimivuuden linjausten valmistelutyössä. Hanke on ollut syksyn ja loppuvuoden aikana mukana
tukemassa yleisten linjausten esivalmisteluja julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien
yhteentoimivuuden edistämiseksi.
Työpaketin 4 toimenpiteiden valmistelua API-periaatteiden osalta on tukenut KPMG. Hankeryhmän lisäksi työtä on
tukenut TP4-alaryhmä, joka muodostettiin niistä hankeryhmän jäsenistä, jotka osoittivat kiinnostuksensa
alaryhmätyöhön. TP4-alatyöryhmä kokoontui vuoden aikana useita kertoja.

3 Hankkeen viestintä toimintakaudella
Hankkeesta on viestitty aktiivisesti sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille hankkeessa laaditun
viestintäsuunnitelman mukaisesti. Hanke on viestinyt mm. hankkeen toimenpiteistä, toimenpiteiden etenemisestä ja
tähänastisista tuloksista. Hankkeen viestinnästä vastaavat erityisasiantuntija Miina Arajärvi, hankekoordinaattori
Heidi Innanen ja suunnittelija Nico Käräjäoja (10/2021 alkaen).
Hankkeen verkkosivuilta löytyy kattavasti tietoa hankkeen toimenpiteistä ja tilaisuuksista. Lisäksi hankkeesta on
viestitty valtiovarainministeriön sosiaalisen median kanavissa kuten Twitterissä, LinkedInissä ja Facebookissa.
Alkuvuodesta 2021 hanke toteutti viestinnän palautekyselyn, johon vastasi yhteensä 108 henkilöä. Kyselyssä
selvitettiin erityisesti verkkosivuihin, Trello-alustaan ja hankkeen tilaisuuksiin liittyvän viestinnän tavoittavuutta ja
toimivuutta. Kyselystä saatu palaute otettiin huomioon viestinnän kehittämisessä.
Hanke jatkoi vuonna 2021 kaikille avoimen Trello-alustan käyttöä kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
Trello-alustan kautta sidosryhmät saavat tietoa työpaketeista sekä hankkeen ajankohtaisista toimenpiteistä. Alusta
tarjoaa eri toimijoille myös mahdollisuuden esittää kysymyksiä hankkeen asiantuntijoille. Toistaiseksi kysymyksiä
Trello-alustalle ei ole kuitenkaan tullut. Lisäksi hanke järjestää kahden kuukauden välein kaikille avoimia, noin
puolen tunnin kestoisia TiHA-tilannekatsauksia Teamsin kautta. Vuoden 2021 aikana tilannekatsauksia järjestettiin
viisi kertaa.
Vuoden 2021 aikana hanke järjesti useita työpakettikohtaisia verkkotilaisuuksia. Lokakuussa hanke järjesti
puoliväliseminaarin, jonka suoratoistoa seurasi parhaimmillaan noin 190 yhtäaikaista katsojaa. Lisäksi hanke
järjesti keväällä ja syksyllä kohdennetulle joukolle Teamsin avulla ns. kuntien keskustelutilaisuuden, jossa käytiin
kiinnostavaa keskustelua tiedon laadusta ja tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista
kuntasektorin näkökulmasta. Syksyn keskustelutilaisuudessa osallistujia oli yli 50.
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Hanke on myös lanseerannut podcast-sarjan nimeltä Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin. Hankekauden
aikana podcast-sarjassa julkaistaan lähes kuukausittain jaksoja, joiden toivotaan tuovan sidosryhmille lisätietoa
tietopolitikasta ja hankkeesta sekä lisäävän kiinnostusta tietopolitikkaa ja sen toimia kohtaan. Podcastit tuotetaan
yhteistyössä HAUS:n kanssa, joka vastaa jaksojen teknisestä toteutuksesta, valmistelusta ja julkaisemisesta.
Vuoden 2021 aikana hanke julkaisi yhteensä 10 jaksoa. Marraskuun 2021 loppuun mennessä kaikkia hankkeessa
siihen mennessä julkaistuja jaksoja (11 kpl) oli kuunneltu yhteensä 1859 kertaa.
Vuoden 2021 aikana viestittiin tapahtuma- ja podcast-markkinoinnin lisäksi aktiivisesti hankkeen ajankohtaisista
asioista, lausunto- ja kommentointikierroksista sekä Johdatus tietopolitiikkaan -koulutuksesta. Lisäksi hankkeen
kuulumisista kerrottiin muun muassa valtiovarainministeriön ICT-uutiskirjeessä ja Valtiokonttorin Tietokiriuutiskirjeessä.

4 Hankkeen ohjaus, raportointi ja resursointi toimintakaudella
Hankkeen ohjauksesta on vastannut JulkICT-osaston johtoryhmä, joka toimii hankkeen ohjausryhmänä. Hanke on
vuoden 2021 raportoinut neljä kertaa JulkICT-osaston laajennetuissa johtoryhmän kokouksissa. Lisäksi
johtoryhmässä on ollut työpakettikohtaisia käsittelyjä. Hankkeen työpaketin 1 tuotoksia on käsitelty myös
hallintopolitiikan ohjausryhmässä (HaOR) ja ministeri Paateron johtoryhmässä (MinJory).
Hankkeen hankeryhmä on vuonna 2021 kokoontunut kuusi kertaa. Lisäksi hankeryhmän sihteeristö on pitänyt
kokouksensa ennen hankeryhmäkokouksia. Hankeryhmän jäsenistöön tulleista muutoksista tehtiin hankkeen
asettamispäätökseen muutospäätös kesäkuussa 2021. Hankeryhmän asiakirjat on julkaistu valtioneuvoston
hankeikkunassa.
Valtiovarainministeriön puolelta hankkeen toiminnassa ovat vuonna 2021 olleet vahvasti mukana hankepäällikkö
Tanja Lahti, erityisasiantuntija Miina Arajärvi, hankekoordinaattori Heidi Innanen, assistentti Nirosha Pöyhölä,
johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, neuvotteleva virkamies Riitta Autere, erityisasiantuntija Antti Helin ja
viestinnän suunnittelija Nico Käräjäoja (10/2021 alkaen) sekä yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Sami
Kivivasara (9/2021 asti) ja Maarit Huotari (10/2021 alkaen). Tämä ryhmä on muodostanut ns. projektiryhmän, joka
on kokoontunut kahden viikon välein. Lisäksi projektiryhmän muutamista jäsenistä muodostuva pienryhmä on
pitänyt viikoittain ns. tsekki- ja viestintäpalavereitaan. Hanke on tehnyt tiiviisti yhteistyötä muiden
hallitusohjelmahankkeiden ja osaston asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeen toimintaa on kuvattu Hankesalkussa, jossa on ylläpidetty perustietoja ja laadittu vaaditut tilanneraportit.
Hankkeen kustannukset on vuonna 2021 maksettu momentilta 28.70.01 Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja
kehittäminen (siirtomääräraha 3 v). Hankkeen kustannuksia on seurattu Hankesalkun kautta ja lisäksi hankkeen
omalla seurantataulukolla. Hankkeen vuoden 2021 budjetin toteutumaennuste on kuvattu liitteessä 1.
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LIITE 1. Hankkeen vuoden 2021 budjetin toteumaennuste.

Toimenpide
Konsultointi, selvitykset ja
kehittämistoimet
Viestintä ja tilaisuudet
Muut kustannukset (sis. tiedon laatu)
Yhteensä

budjetoitu
596 250,00

2021
sidotut
sid.%
282 555,33
47,39

toteuma
238 888,00

tot.%
40,07

170 000,00
253 750,00
1 020 000,00

47 630,00
253 750,00
583 935,33

38 742,70
156 626,00
434 256,70

22,79
61,72
42,57

28,02
100,00
57,25

9 (9)

Versionhallinta
Versio
1.0
1.1
1.2

Päivämäärä
19.11.2021
9.12.2021
30.12.2021

1.3

21.1.2022

Vastaanottajat
Kopion saajat

Muokkaaja(t)
Miina Arajärvi
Tanja Lahti
Essi Kaukonen ja Tanja
Lahti
Tanja Lahti

Muutokset
Pohjateksti
Lisätty ja muokattu tekstiä
Lisätty ja muokattu
työpaketin 3 tekstiä
Tekstin viimeistely

