Pöytäkirja

1 (5)
VN/5386/2020

18.3.2021

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen hankeryhmän kokous
Aika

18.3.2021 klo 9.00-12.00

Paikka

Teams-toteutus

Osallistujat

Tanja Lahti, hankepäällikkö, VM
Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija, VM

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Jäsenet:
Lotta Engdahl, erityisasiantuntija, LVM (poissa)
Pekka Alhojärvi, erityisasiantuntija, MMM
Sami Niinimäki, ylitarkastaja, OKM (poistui klo 10.02)
Tuula Helander, erityisasiantuntija, STM (poissa)
Tiina Salminen, johtava asiantuntija, TEM (poistui klo 11.46)
Jani Heikkinen, neuvotteleva virkamies, VM (myös sihteeristön jäsen, poistui
klo 11.00)
Anssi Hänninen, erityisasiantuntija, YM
Tarja Riihisaari, toimialan johtaja, Ilmatieteen laitos (poissa)
varajäsen Roope Tervo, pääarkkitehti, Ilmatieteen laitos (poistui klo 11.07)
Antti Kosonen, innovaatiojohtaja, Maanmittauslaitos
Kaisu Harju, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus (poissa)
varajäsen Kristian Meissner, johtaja, Suomen ympäristökeskus (liittyi klo 10.30)
Hannele Orjala, tietopalvelujohtaja, Tilastokeskus (poissa)
varajäsen Outi Ahti-Miettinen, laatupäällikkö, Tilastokeskus
Jussi Mäkitervo, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto (poissa)
Pasi Rautio, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
Markku Rimpelä, strategiajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki (poistui klo 10.23)
varajäsen Ismo Hannula, erityissuunnittelija, Hämeenlinnan kaupunki
Katariina Valtonen, kehittämispäällikkö, Kouvolan kaupunki
Sirpa Pajula, laatu- ja kehityspäällikkö, Kuopion kaupunki (poissa)
Pekka Kantola, tietohallintojohtaja, Kuusamon kaupunki
Elisa Kettunen, kehittämispäällikkö, Kuntaliitto (liittyi klo 9.38)
Mikko Hoikka, toimialajohtaja, Medialiitto (poissa)
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Tarmo Toikkanen, toiminnanjohtaja Open Knowledge Finland (poistui klo 10.12)
Jussi Mäkinen, lakiasiainpäällikkö, Teknologiateollisuus
Pysyvät asiantuntijat (sihteeristö):
Miina Arajärvi, erityisasiantuntija, VM
Mika Honkanen, kehityspäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto
Heidi Innanen, hankekoordinaattori, VM
Kutsutut asiantuntijat:
Jaakko Jäätmaa, johtava konsultti, Deloitte (asiakohta 3)
Otto-Oskari Lamminpää, projektikonsultti, Deloitte (asiakohta 3)
1.

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Päätös: Todettiin kokous avatuksi klo 9.02, hyväksyttiin esityslista ja todettiin
läsnäolijat.

2.

Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3.

Työpaja (TP2): Julkisen tiedon jakamista tukevan toimintamallin suunnittelu
Työpaja liittyi työpakettiin 2 (Tiedon saatavuus) sisältyvään toimintamallityöhön.
Toimintamallityöhön liittyvä ensimmäinen sidosryhmätyöpaja toteutettiin 1.3. ja
tuolloin työstettiin taustatutkimuksessa, kahdessa verkkokyselyssä ja
fokusryhmähaastatteluissa saatuja syötteitä eteenpäin. Ensimmäisen
sidosryhmätyöpajan jatkoksi toteutettiin nyt hankeryhmälle suunnattu työpaja,
jossa tarkoituksena oli paneutua erityisesti hyötypotentiaalin arviointimenetelmien
tunnistamiseen. Hankeryhmälle oli toimitettu tutustuttavaksi etukäteismateriaalia.
Työpajan vetivät Deloittelta Jaakko Jäätmaa ja Otto-Oskari Lamminpää.
Työpajan sisältö:
• Taustatutkimuksen, verkkokyselyiden, fokusryhmähaastatteluiden ja
ensimmäisen sidosryhmätyöpajan keskeisimmät havainnot
• Työpajaharjoitukset
• Yhteenveto
Alkuun esiteltiin jo tehdyn taustatutkimuksen keskeisiä havaintoja ja kysyttiin
Mentimeterin avulla millaisia ajatuksia se herättää. Käytiin keskustelua
hyötypotentiaalin arvioinnista (miten julkisen tiedon hyötypotentiaali
ymmärretään, miten hyötypotentiaalia pitäisi arvioida tai mitata). Keskeiset
kommentit ja havainnot koottiin PowerPoint-tiedostoon. Esiteltiin neljä
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vaihtoehtoista menetelmää arvioida hyötypotentiaalia ja koottiin kommentit
Mentimeterin avulla. Kommenteista käytiin keskustelua.
Päätös: Työpajan tuotokset koottiin yhteen ja niitä tullaan hyödyntämään
toimintamallityön seuraavissa vaiheissa. Seuraava työpaja järjestetään 22.3.
TP2-alaryhmälle. Laajempi TP2-sidosryhmätilaisuus järjestetään 22.4.
Tauko klo 11.07-11.12
4.

Julkisen hallinnon kansalliset API-linjaukset ja niiden tavoitteet
Julkisen hallinnon API-linjausten valmistelu aloitettiin syksyllä 2020
käynnistystilaisuudella, jolla lisättiin yhteistä ymmärrystä siitä, mitä kaikkea APIlinjauksissa pitäisi ottaa huomioon. Tilaisuuden jälkeen tutkittiin, millaisia
linjauksia muualla maailmassa on olemassa ja hahmoteltiin tavoitetilaa.
Marraskuussa järjestettiin työpajatilaisuus, jonka pohjalta valmisteltiin alustavat
linjaukset. Alustavat linjaukset lähetettiin kommentointikierrokselle Otakantaa.fipalvelussa alkuvuodesta 2021 ja nyt on käynnistynyt linjausten tarkennustyö.
Linjauksilla tuetaan tietojen hyödyntämistä julkisessa hallinnossa yhteneväisellä
tavalla ensisijaisesti ohjelmointirajapintojen kautta. Linjauksilla edistetään mm.
asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä, yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä.
Hankeryhmää pyydettiin huomioimaan, että Tiimerissä olevassa dokumentissa on
vielä alustavat API-linjaukset, sillä tarkennetut ovat vielä työn alla. Esiteltiin APIlinjausten eri tasot: strateginen, taktinen ja operatiivinen, ja kerrottiin mitä eri
tasoilla linjataan. Kommentointikierroksen myötä linjauksia tiivistettiin ja
yhdisteltiin, mutta mitään ei jätetty pois. Käytiin keskustelua API-linjausten
tasoista ja sisällöistä. Kommenttina esitettiin, että linjauksen 2.1 pitäisi olla
strategisella tasolla. Käytiin lyhyesti läpi pilotoinnit ja niiden aikataulu. Todettiin
myös, että on asetettu työryhmä suunnittelemaan API-linjausten ja ohjeiden
ylläpitoa.
Päätös: Merkittiin tiedoksi TP4 API-linjausten tilanne.

5.

Työpakettikohtainen eteneminen
Käytiin läpi lyhyesti hankkeen muiden työpakettien (TP1, TP3 ja TP4
(semanttinen yhteentoimivuus)) eteneminen. Lisäksi käytiin läpi hankkeen
viestinnän ajankohtaiset asiat ja budjetin toteumatilanne.
Työpaketti 1:
Lausuntopyyntö strategisista tavoitteista julkaistaan pian, lausuntoaikaa tulee
olemaan kuusi viikkoa. Todettiin lisäksi, että TP1-alaryhmä tulee käymään

4 (5)

saapuneet lausunnot yhdessä työpajamuotoisesti läpi ja valmistelee
lausuntoyhteenvedon.
Työpaketti 3:
Todettiin, että ensimmäisen vaiheen pilotointi päättyi 18.3, ja se sujui hyvin.
Aloitustilaisuus toisen vaiheen pilotoinnille pidettiin 18.3. Ensimmäisessä
vaiheessa on muodostettu alustava mittaristo.
Työpaketti 4 (semanttinen yhteentoimivuus):
Todettiin, että VM:ssä pitäisi ensin miettiä yhteentoimivuuden ohjauksen kohteet
ja kokonaisuuden tavoitetila. Työ on käynnissä, mutta eteneminen on hidasta
mm. siksi, että semanttiseen yhteentoimivuuteen liittyvä rekrytointi on kesken.
DVV:ssä on työn alla Yhteentoimivuusalustan hallintamalli, joka myös
huomioidaan tässä työssä.
Viestintä:
Hankkeen viestinnästä toteutettiin tammikuussa 2021 sidosryhmille kysely, jossa
ei tullut esiin isoja muutosehdotuksia, mutta kehittämisehdotukset on huomioitu ja
niihin pyritään vastaamaan. Podcast-jaksoja on tarkoitus julkaista lähes joka
kuukausi. Seuraava tilannekatsaus pidetään 24.3. Käytiin läpi hankkeen tulevat
tapahtumat. Tietojärjestelmätoimittajille ollaan suunnittelemassa tilaisuutta Tieke
ry:n avustuksella. Kuntaliiton kanssa on keskusteltu viestinnän yhteistyöstä.
Todettiin lyhyesti hankkeen budjetin toteuma.
Päätös: Merkittiin tiedoksi hankkeen työpakettien tilanne (TP1, TP3 ja TP4:
semanttinen yhteentoimivuus). Lisäksi merkittiin tiedoksi hankkeen budjetin
toteumatilanne ja viestinnän ajankohtaiset asiat.
6.

Muut asiat
•

•

CGI:n Future Talent -ohjelman opiskelijoiden lopputyöt löytyvät
hankeryhmän kansiosta ”Muut aineistot” ja ”CGI_Lopputyöt”. Kaksi on jo
valmistunut ja kaksi valmistuu kesään mennessä.
Sisäisessä valmistelussa laaditaan tietotarpeen kuvausta VN TEAS prosessiin, aiheena on julkisen sektorin tietojen maksullisuuden ja
maksuttomuuden vaikutukset yhteiskunnassa. Selvitys liittyy työpaketti
2:een.

Päätös: Merkittiin tiedoksi muut asiat.
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7.

Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous on sovittu pidettävän:
torstaina 27.5.2021 klo 9.00-12.00.
Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti verkkokokouksina.
Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraava kokousajankohta.

8.

Kokouksen päättäminen
Päätös: Todettiin kokous päättyneeksi klo 11.55.

