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Kirjaamo

Viite: Lausuntopyyntö ehdotuksesta julkisen hallinnon API-periaatteiksi, VN/5386/2020-VM-152
HAK; Hätäkeskuslaitoksen lausunto VM:n ehdotukseen julkisen hallinnon API-periaatteista
Yleistä
Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta julkisen hallinnon
API-periaatteiksi ja periaatteiden toimeenpanoa tukevista esimerkeistä ja tukimateriaaleista.

Hätäkeskuslaitos kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Edelleen Hätäkeskuslaitos kiittää API-periaatteista ja kattavasta tukimateriaalipaketista.
Ehdotus julkisen hallinnon API-periaatteiksi on selkeä asiakirja, jonka pariin
palaamme mieluusti. Se toimii apuvälineenä ajattelulle, työlle ja työn organisoinnille. Kirjallinen ilmaisu on selkää ja jäsenneltyä sekä infografiikat tiiviistävät asiat lukijaa miellyttävällä tavalla.
Julkisen hallinnon API-periaatteet ja tukimateriaali
Luku 2.4 Elinkaari
Ehdotus ohjaa ajattelemaan API:a monipuolisesti eri näkökulmista ja sijoittamaan suunnitellun API:n tyypityksen (luku 2.3 Tyypitys) piiriin sekä punnitsemaan elinkaaren hallintaa ja elinkaaren laajuutta tarvekartoituksesta alkaen.
Strategisen tason periaatteet
Strategisen tason periaatteet ovat realistisia ja käyttöönotettavia.
Periaate 1.1 Tarjoa ja hyödynnä tietoja pääsääntöisesti ohjelmointirajapintojen kautta
"Huomioi myös tietoaineistoille mahdollisesti tarvittavat muokkaukset kuten pseudonymisointi tai anonymisointi."

 Lisää esimerkkejä pseudonymisoinnin tai anonymisoinnin toteutuksista ja tarkempaa ohjeistusta.
 Tietoaineisto -käsitteen avaaminen verrattuna tietovaranto käsitteeseen.
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Periaate 1.3 Varmista hankinnoissa yhteentoimivuus muiden tietojärjestelmien kanssa
"Tietojärjestelmähankinnoissa tietojen tarjoamiseen ja hyödyntämiseen liittyvät vaatimukset pitää sisällyttää jo tarjouspyynnössä osaksi hankittavan kohteen määrittelyä."

 Mahdollisimman kattava listaus vaatimuksista "Julkisen hallinnon API-periaatteet" dokumentin liitteeksi.
Periaate 2.2 Määritä ohjelmointirajapintojen tarjoamiseen ja hyödyntämiseen
liittyvät roolit, tehtävät, vastuut ja toimintamallit

 API -integraatiotiimi on hyvä tapa edistää yhteistyötä ja yhteisöllisyyden tavoitteita.
Taktisen tason periaatteet
Taktisen tason periaatteet ovat realistisia ja käyttöönotettavia.
Periaate 2.1 Kehitä ohjelmointirajapintoja tarvelähtöisesti
"Tunnista ohjelmointirajapintoihin liittyvät sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät ja kerää heiltä tarpeita ja vaatimuksia."

 Kehittäjäkokemuksen huomioiminen yhtenä tarvelähtöisen
kehittämisen näkökulmana on hyvä asia.
Operatiivisen tason periaatteet
Operatiivisen tason periaatteet ovat realistisia ja käyttöönotettavia.
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tietohallintopäällikkö

Jesse Fågel

ICT-arkkitehti

Ari Närhi

tietoarkkitehti

Marita Laihonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Hätäkeskuslaitos 14.10.2021 klo 15:59. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa
kirjaamosta.
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