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Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä
Aika

ti 21.9.2021 klo 9:00 – 12:00

Paikka

Etäkokous, etäkokoustiedot kalenterikutsussa

Osallistujat
Sami Kivivasara
Tommi Oikarinen
Janne Juhala
Jyrki Paloposki
Jari Jauhiainen
Ismo Parviainen
Aulikki Pakanen
Jani Heikkinen
Tomi Kytölä
Päivi Virtanen
Tiina Kaunisto
Päivi Tommila
Markku Heinäsenaho
Saku Härkönen
Janne Pulkkinen
Taina Nurmela
Tiia Ojala

Matti Sarén

johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia
tietohallintopäällikkö, ulkoministeriö
erityisasiantuntija, oikeusministeriö
johtava asiantuntija, sisäministeriö
neuvotteleva virkamies, puolustusministeriö
neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
kehittämisneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö
neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö
tietohallintopäällikkö, sosiaali- terveysministeriö
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
IT-innovaatioyksikön päällikkö, Kansaneläkelaitos
projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
vanhempi tietohallintosuunnittelija, Tampereen kaupunki
kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki
kehittämispäällikkö, Oulun kaupunki
projektipäällikkö, Kuopion kaupunki
Chief Digital Officer, Sipoon kunta
johtaja, Suomen kuntaliitto
tietohallintojohtaja, Koulutuskeskus Salpaus
arviointiylilääkäri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
rehtori, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Jenni Taskinen

erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, pääsihteeri

Piia Wollstén
Ari Ylinärä
Katja Penttinen
Ethel Eriksson
Tommi Karttaavi
Mika Rauhala
Anu Maksimow

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö (puheenjohtaja)
tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö (varapj)

puh. 0295 16001 (vaihde)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi
Y-tunnus 0245439-9

Finansministeriet
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 28, 00023 Statsrådet

tfn 0295 16001 (växel)
valtiovarainministerio@vm.fi
www.finansministeriet.fi
FO-nummer 0245439-9
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Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän
(VN\13409\2020) toimikauden 01.10.2020–31.12.2023 viidennen kokouksen
asialista.
1.

Kokouksen avaus (klo ~9:00–09:10)
Kokouksen avaus
Läsnäolijoiden toteaminen

2.

Asialistan hyväksyminen (klo ~09:10)
Asialista liitteineen on toimitettu yhteistyöryhmälle 14.9.2021.
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

3.

Yhteentoimivuuden linjausten hallinnan suunnittelu ja organisointi (klo 9:15–10:00)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä tiedonhallintalain (906/2019) 6
§:ssä säädettyjen julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuutta
edistävien linjausten laadinnassa ja koordinoida yhteistyötä linjausten edelleen
kehittämiseksi sekä koota ja arvioida suosituksia ja hyviä käytäntöjä yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisessa hallinnossa.
Yhteistyöryhmä on käsitellyt 13.4. kokouksessaan jäsennystä yhteentoimivuuden
linjauksista ja antanut palautetta jatkovalmistelun tueksi. Yhteistyöryhmä jatkaa
21.9. kokouksessa linjausten hallintatyön suunnittelua ja organisointia.
Liite 1. Yhteentoimivuuden linjausten hallinnan suunnittelu ja organisointi
Alustus: Outi Hermans (VM), Miina Arajärvi (VM)
Päätösesitys: Päätetään käytävän keskustelun pohjalta jatkovalmistelua varten:
* miten perustietovarantoihin liittyviä linjauksia rajataan tarkasteluun?
* miten linjausten hallintaa toteutettaisiin?
* miten hallintatyötä organisoitaisiin?

4.

Selvitys julkisen hallinnon semanttisesta yhteentoimivuudesta (klo 10:00–10:15)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä tiedonhallintalain (906/2019) 6
§:ssä säädettyjen julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuutta
edistävien linjausten laadinnassa ja koordinoida yhteistyötä linjausten edelleen
kehittämiseksi sekä koota ja arvioida suosituksia ja hyviä käytäntöjä yhteentoimivuuden edistämiseksi julkisessa hallinnossa.
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Yhteistyöryhmälle esitellään suunnitteilla oleva selvitys semanttisesta yhteentoimivuudesta. Yhteistyöryhmä voi antaa palautetta selvityksen jatkosuunnittelun
tueksi.
Liite 2. Selvitys julkisen hallinnon semanttisesta yhteentoimivuudesta
Alustus: Miina Arajärvi (VM)
Päätösesitys: Merkitään asia tiedoksi ja kootaan yhteistyöryhmän palautteet selvityksen jatkovalmistelun tueksi. Sovitaan asian jatkokäsittelystä yhteistyöryhmässä.
5.

Tauko (klo ~10:15–10:25)

6.

Tiedonhallintakartan ja julkisen hallinnon kokonaiskuvan valmistelun tilannekatsaus (klo ~10:25–
11:00)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia valtiovarainministeriön tukena tiedonhallintalain (906/2019) 6 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintakartan ylläpidossa ja edelleen
kehittämisessä. Yhteistyöryhmä on käsitellyt Tiedonhallintakartan valmistelua
13.4. kokouksessaan ja sopinut, että arkkitehtuuriyhteistyöryhmän toimintatapoihin tiedonhallintakartan hyödyntämisessä palataan seuraavissa kokouksissa, kun
tiedonhallintakartan tietosisällöt on saatu päivitetyksi.
Yhteistyöryhmän tehtävänä on ylläpitää kokonaiskuvaa julkisen hallinnon
organisaatioiden, palvelujen, toiminnan, tietojen ja tietovarantojen sekä
tietojärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta. Yhteistyöryhmä on käsitellyt
kokonaiskuvaa 19.2. ja 3.6. kokouksissa, joista jälkimmäisessä sovittiin kokonaiskuvan jatkovalmistelusta sekä asian jatkokäsittelystä 21.9. kokouksessa.
Yhteistyöryhmälle annetaan katsaus em. tehtävien valmistelun tilanteesta ja esitetään ehdotukset seuraavista toimista arkkitehtuuriyhteistyöryhmässä.
Liite 3. Tiedonhallintakartan ja julkisen hallinnon kokonaiskuvan tilannekatsaus
Alustus: Tommi Oikarinen, Jenni Taskinen
Päätösesitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja todetaan valmistelun vaikutukset yhteistyöryhmän toimintaan ja toiminnan suunnitteluun. Yhteistyöryhmä
perehtyy tiedonhallintakartan ensimmäisen version tietosisältöön joulukuun kokouksessa. Tiedonhallintakartan hyödyntämisen suunnittelua valmistellaan osana
yhteistyöryhmän vuoden 2022 toiminnan suunnittelua huomioiden yhteistyöryhmän 21.9. antama palaute suunnittelun pohjaksi. Yhteistyöryhmä käsittelee loppuvuoden kokouksissa kokonaiskuvan sisältöalueita valmistelutyön etenemisen
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mukaisessa aikataulussa. Kokonaiskuvan tavoite-sisältöalue otetaan jatkovalmisteluun, kun vuoden 2022 tavoitetiedot ovat käytettävissä. Kokonaiskuvan koostaminen ja hyödyntäminen otetaan osaksi yhteistyöryhmän ensi vuoden toiminnan
suunnittelua. Yhteistyöryhmä antaa palautetta suunnittelun tueksi.
7.

Kuntaliiton digitalisaatiokartoitus: Tietohallinto ja tietotekniikka 2021 (klo ~11:00–11:30)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on ylläpitää kokonaiskuvaa julkisen hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toiminnan, tietojen ja tietovarantojen sekä tietojärjestelmien muodostamasta kokonaisuudesta (julkisen hallinnon kokonaiskuva).
Yhteistyöryhmälle esitellään Kuntaliiton toteuttamaa digitalisaatiokartoitusta ja
sen tuloksia Tietohallinto ja tietotekniikka 2021 –osion osalta, näkökulmina erityisesti ict-menot ja investoinnit.
Liite 4: Kuntaliiton digitalisaatiokartoitus (toimitetaan kokoukseen)
Esittelijä: Tommi Karttaavi, Kuntaliitto
Päätösesitys: Merkitään asia tiedoksi.

8.

Muut asiat (klo ~11:30–11:50)
EU: yhteentoimivuuden kehittäminen
DG Digit Interoperability of European Public Services expert groupin luonnos
suosituksista tulevaisuuden yhteentoimivuuspolitiikasta. Todetaan asian käsittelyn tilanne.
Arkkitehtuuriyhteistyöryhmän yhteistyöverkostot
Yhteistyöryhmän 3.6. kokouksessa sovittiin, että yhteistyöryhmän jäsenet päivittävät Tiimeri-työtilan ko. kokouskansiossa olevaa alustavaa listausta yhteistyöryhmän yhteistyöverkostoista. Tarkastetaan päivitysten tilanne ja sovitaan jatkotoimista (esim. priorisoitavat yhteistyöverkostojen esittelyt yhteistyöryhmän kokouksissa ja yhteistyömallien kehittäminen).
Rakennettu ympäristö –teematilaisuus pidetään suunnitellusti 24.9. Tilaisuutta on
valmisteltu valtiovarainministeriön, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön toimesta.
Yhteistyöryhmän jäsenet
Todetaan tiedossa olevat tulevat muutokset yhteistyöryhmän kokoonpanossa.
Päätösesitys: Merkitään tiedoksi ja päätetään mahdolliset jatkokäsittelytarpeet.
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9.

Kokouksen päättäminen (klo ~11:50–12:00)
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet / Bilagor

Liite 1. Yhteentoimivuuden linjausten hallinnan suunnittelu ja organisointi
Liite 2. Selvitys julkisen hallinnon semanttisesta yhteentoimivuudesta
Liite 3. Tiedonhallintakartan ja julkisen hallinnon kokonaiskuvan valmistelun tilannekatsaus
Liite 4. Kuntaliiton digitalisaatiokartoitus (toimitetaan kokoukseen)

Jakelu / Sändlista

Yhteistyöryhmän jäsenet
Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristö
Miina Arajärvi (VM), Outi Hermans (VM)

