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Jenni Taskinen

erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, pääsihteeri

Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmän
(VN\13409\2020) toimikauden 01.10.2020–31.12.2023 kolmannen kokouksen
asialista.
1.

Kokouksen avaus (klo ~12:00–12:05)
Kokouksen avaus
Läsnäolijoiden toteaminen

2.

Asialistan hyväksyminen (klo ~12:05)
Asialista liitteineen on toimitettu yhteistyöryhmälle 30.3.2021. Yhteistyöryhmän
jäsenillä on ollut vastattavana 26.3. mennessä Howspace-alustalla kysymyksiä
koskien EU:n komission yhteentoimivuuskyselyä ja yhteistyöryhmän syksyn 2021
ja kevään pienryhmätyöskentelyn kokousaikoja.
Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

3.

Yhteistyöryhmän toiminnan tilannekatsaus ja syksyn 2021 kokousajankohdat (~12:10–12:25)
Yhteistyöryhmän 19.2. kokouksen päätösten mukaisesti:
- Toimintasuunnitelma 2020 – 2023 on julkaistu Hankeikkunassa
- Pöytäkirja 19.2. kokouksesta on hyväksytty sähköisellä menettelyllä ja julkaistu Hankeikkunassa.
- Pääsihteeri on valmistellut ehdotuksen syyskauden kokousajankohdista päätettäväksi (Liite 1)
- Yhteistyöryhmien sihteeristö on käynnistänyt Julkisen hallinnon kokonaiskuvan sisältöalueiden määrittämisen pienryhmätyöskentelynä sekä ensimmäisten kehittämisteemojen työpajakäsittelyn valmistelun. Työskentelyn etenemistä voi seuranta Howspace-alustalla.
Liite 1. Syykauden kokousajankohdat ja kokousten sisältösuunnitelma
Päätösesitys: Hyväksytään syyskauden kokousajankohdat ja kokousten sisältösuunnitelma
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4.

Tiedonhallintakartan sisältö ja käyttötarkoitukset (klo 12:25–13:10)
Yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia valtiovarainministeriön tukena tiedonhallintalain (906/2019) 6 §:ssä tarkoitetun tiedonhallintakartan ylläpidossa ja edelleen
kehittämisessä.
Yhteistyöryhmä perehtyy tiedonhallintakartan tietosisältöön ja suunniteltuun ylläpitomalliin. Yhteistyöryhmä käsittelee tiedonhallintakartan hyödyntämistä ja antaa
siihen liittyviä ehdotuksia. Keskustelua on mahdollista jatkaa kokouksen jälkeen
Howspace-työskentelyalustalla.
Liite 2. Tiedonhallintakartan sisältö ja käyttötarkoitukset
Alustus: Tommi Oikarinen
Päätösesitys: Yhteistyöryhmä vahvistaa ehdotetun toimintamallin tiedonhallintakartan ylläpidossa ja antaa palautetta jatkovalmistelua varten.

5.

Tauko (~13:10–13:15)

6.

Yhteentoimivuuden linjaukset, lähetekeskustelu (klo ~13:15–14:10)
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 käsittelee jäsennystä yhteentoimivuuden linjauksista ja antaa palautetta jatkovalmistelun tueksi. Keskustelussa on tavoitteena rajata, mitä yhteentoimivuuden linjauksia yhteistyöryhmässä jatkossa tarkastellaan. Keskustelua on
mahdollista jatkaa kokouksen jälkeen Howspace-työskentelyalustalla.
Liite 3. Yhteentoimivuuden linjaukset
Alustus: Tommi Oikarinen
Päätösesitys: Päätetään jatkovalmistelua varten, mitkä ovat yhteistyöryhmän
painopistealueet yhteentoimivuuden linjausten kokoamisessa ja käsittelyssä:
- mitkä ovat keskeiset seurannan ja ohjauksen kohteet?
- mikä on yhteistyöryhmän rooli linjausten hallinnassa?
- miten eri linjausten hallinta- ja/tai ylläpitomalleja hallitaan yhteistyöryhmässä?
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7.

Yhteentoimivuusalusta metatietojen kuvaamiseen ja julkaisemiseen (klo ~14:10–14:30)
Yhteistyöryhmä perehtyy yhteentoimivuusalustaan, sen hyödyntämismahdollisuuksiin ja käynnissä olevaan kehitystyöhön.
Liite 4. Yhteentoimivuusalusta
Alustus: Riitta Alkula, Digi- ja väestötietovirasto
Päätösesitys: Merkitään esittely tiedoksi ja kerätään yhteistyöryhmältä palautetta
yhteentoimivuusalustan hyödyntämisestä.

8.

Yhteentoimivuusalustan hyödyntäminen, case Rakennettu ympäristö (klo ~14:30–14:50)
Yhteistyöryhmä perehtyy case-esimerkkiin yhteentoimivuusalustan hyödyntämisestä.
Esitysaineisto toimitetaan kokoukseen
Alustus: Anssi Hänninen ja Juha-Pekka Maijala, ympäristöministeriö
Päätösesitys: Merkitään esittely tiedoksi.

9.

Muut asiat (klo ~14:50)
Yhteistyöryhmän ekosysteemitoimintamalli –työpaja pidetään 6.5. klo 9:00 – 11:30. Howspacealustalla voi ehdottaa vierailevia osallistujia työpajaan.
Yhteistyöryhmän seuraava varsinainen kokous pidetään 3.6.20221 klo 12-15. Ennakkoaineiston
ja –tehtävän arvioitu ajankohta on viikot 19–20. Asialistalla muun muassa Julkisen hallinnon
kokonaiskuva (pienryhmätyöskentelyn tulokset) ja Tiha-hanke.

10. Kokouksen päättäminen (klo ~14:55)

Liitteet / Bilagor

Liite 1. Syykauden kokousajankohdat ja kokousten sisältösuunnitelma
Liite 2. Tiedonhallintakartan sisältö ja käyttötarkoitukset
Liite 3. Yhteentoimivuuden linjaukset
Liite 4. Yhteentoimivuusalusta

Jakelu / Sändlista

Yhteistyöryhmän jäsenet
Tiedonhallinnan yhteistyöryhmien sihteeristö
Riitta Alkula (DVV), Anssi Hänninen ja Juha-Pekka Maijala (YM)

