
Yhteentoimivuus – saavuttamaton tulevaisuus 
vai pieniä, vaikuttavia tekoja?
Julkishallinnon digitalisoituminen

Kuntamarkkinat 12.9.2019



Yhteentoimivuus on aina ajankohtaista, 
vaikka toimintaympäristö on liikkeessä ja muutoksessa.
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Julkisuuslaki: 
Salassapito ja tiedonsaantioikeus viranomaisen asiakirjoihin

Muutos on mahdollisuus
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Tiedonhallintalaki: 
Tiedonhallinta ja 
tietoturvallisuus

Digipalvelulaki: 
Digitaalisten palvelujen 

järjestäminen, tarjoaminen ja 
saavutettavuus

Laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa: 

sähköisen asioinnin menettelyt 

Hallintolaki: 
hallintoasioiden käsittely ja hyvä 

hallinto 

Tietosuojalainsäädäntö

Tiedonhallintalaki 
(906/2019)

‒ Eduskunta hyväksyi 
18.3.2019 hallituksen 
esityksen julkisen hallinnon 
tiedonhallintalaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 284/2018 vp) 

‒ Tasavallan presidentin 
vahvistus 9.8.2019

‒ Voimaantuloajankohta 
1.1.2020



TIEDONHALLINTAYKSIKÖN TIEDONHALLINNAN JÄRJESTÄMINEN (2 luku)

VIRANOMAISEN A TIEDONHALLINTA

Tiedonhallintalain sääntelykohteet: tiedonhallintayksikön ja 
viranomaisen näkökulmasta
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TIETOAINEISTOJEN
SÄILYTYSTARPEEN 
MÄÄRITTELY (21 §)

TIETOAINEIS-
TOJEN LUOVUTTA-

MINEN

TIETOAINEISTOJEN 
SÄHKÖINEN

LUOVUTUSTAPA
(22 – 24 §)

TIETO-
AINEISTOJEN 

KÄYTTÖ

ASIAKIRJAN 
VASTAANOTTO

TIETOAINEISTOJEN
SÄILYTTÄMINEN

TIETOAINEISTOJEN 
REKISTERÖINTI 
ASIAREKISTERIIN

(6 luku)

TIETOAINEISTOJEN 
MUUNTAMINEN 
SÄHKÖISEEN 

MUOTOON (19 §)

TIETOAINEIS-
TOJEN 

KERÄÄMINEN 
(20 §)

TIETOAINEISTOJEN
ARKISTOINTI

TIETOAINEISTOJEN
TUHOAMINEN

VIRANOMAISEN B TIEDONHALLINTA

TIEDON-
HALLINTALAKI

VIRANOMAISEN C TIEDONHALLINTA VIRANOMAISEN D TIEDONHALLINTA

• Järjestää tiedonhallinnan 
tiedonhallintalain mukaisesti

• Ylläpitää tiedonhallintamallia

• Arvioi suunniteltujen muutosten 
vaikutukset tiedonhallintaan

• Tunnistaa luotettavuutta 
edellyttävät tehtävät

• Seuraa toimintaympäristöä

• Varmistaa tietojärjestelmien ja 
tietoaineistojen 
tietoturvallisuuden

• Arvioi tietojen käsittelyyn 
kohdistuvat riskit 

• Ylläpitää asiarekisteriä

• Järjestää asianhallinta 
tiedonhallintalain mukaisesti

• Asiakirjajulkisuuden 
toteuttamisen edellyttämän 
kuvauksen ylläpito



Muillekin jää tekemistä – tiedonhallinnan toiminnallinen ohjaus
‒ Tiedonhallinnan toiminnallisen ohjauksen sääntelyä ei sovelleta

‒ Eduskunnan virastoihin

‒ Eduskunnan oikeusasiamieheen ja valtioneuvoston oikeuskansleriin

‒ Yliopistoihin ja muihin korkeakouluihin

‒ Itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin

‒ Tuomioistuimiin

‒ Valtiovarainministeriön tehtävänä on
‒ julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleinen ohjaus (tiedonhallintakartan ylläpito ja 

yleiset linjaukset yhteentoimivuudesta)

‒ antaa lausuntoja tiedonhallinnan muutosarvioinnista valtionhallinnon tiedonhallintayksiköille

‒ Ministeriöiden tehtävänä omalla toimialallaan
‒ on huolehtia julkisen hallinnon tiedonhallintakartan sisällön ajantasaisuudesta

‒ on ylläpidettävä yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi

‒ on johtaa useamman viranomaisen rajapintamääritystyötä 

‒ Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on
‒ arvioida valtion virastojen ja laitosten, kuntien ja kuntayhtymien sekä maakuntien tämän lain 4 §:n 3 momentin, 5 

§:n, 19 §:n, 22—24 §:n, 28 §:n ja 6 luvun säännösten toteuttamista ja noudattamista;

‒ edistää tässä laissa [tiedonhallintalaki] säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapoja ja tämän 
lain vaatimusten toteuttamista.
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Tiedonhallintalain kuvausvelvoitteet – Theseuksen laiva?
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Tiedonhallintamallin tarkoitus = tiedonhallintamallin sisältö
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1. TihL 5 §: tiedonhallintayksikössä on ylläpidettävä sen toimintaympäristön tiedonhallintaa 
määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia

6. Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen 
hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. 

Kuvauksen on sisällettävä tiedot:

• tietojärjestelmistä, jotka sisältävät asiarekisteriin kuuluvia tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia 
tietoja;

• asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävästä viranomaisesta 
ja sen yhteystiedoista tiedonsaantia koskevan pyynnön esittämiseksi;

• tietojärjestelmien sisältämistä tietoaineistoista tietoryhmittäin;

• hakuperusteista, joilla julkisia asiakirjoja tai muita tietoja voidaan hakea asiarekisteristä tai 
tietojärjestelmästä;

• tietoaineistojen saatavuudesta avoimesti teknisen rajapinnan avulla

2. Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan 
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi

5. Tiedonhallintamallia ylläpidetään tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi

3. Tiedonhallintamallia ylläpidetään tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi 
 julkisuusperiaate

4. Tiedonhallintamallia ylläpidetään moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi ja 
tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi  

Toimintaympäristön kuvaaminen 
mahdollistaa suunnitelmallisen toiminnan. 

Ja ennakoivan suunnittelun.



8

Miten tämä synnyttää yhteentoimivuutta?

Esimerkiksi

• Nykyisen tiedonhallintaa koskevan informaation 
yhdistäminen – jäsentynyt ja johdettavissa oleva
kokonaisuus 

• Jos tiedonhallintayksiköt täyttävät vähintään samat 
perustason vaatimukset tietoturvalle, niin 
mahdollistetaan viranomaisten keskinäisen 
luottamuksen vahvistumisen,  mm. luopuminen 
tarpeettomista tietoturvallisuutta koskevista 
selvityksistä.

• Luo yhteistyön edellytyksiä moninkertaisen 
tiedonkeruun vähentämiseksi, kun on parempi 
käsitys siitä, mitä tietoa on ja missä.



Ainoa varma asia on muutos
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(hanke- / projekti)
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Miten sitä muutosta hallitset?
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TIEDONHALLINTAMALLI +
KARTTA (nykytila)

Tiedonhallintayksikön
toiminta

Tiedonhallintayksikön
toiminta muutoksen

jälkeenR
E

A
A

LI Muutos-/ 
kehitystarve

PROJEKTISUUNNITELMA
(muutoksen toteutus)

MUUTOSSUUNNITELMA
(vaikutukset)

TIEDONHALLINTAMALLI +
KARTTA (nykytila)

Muutoksen toteutus
(hanke- / projekti)

Päätös muutoksen
toteutuksesta

Tiedonhallintayksikön on 
laadittava tiedonhallinnan 
muutossuunnitelma, kun se 
uudistaa olennaisesti hallintoaan, 
palvelujaan tai tietojärjestelmiään
sekä arvioitava muutoksen 
vaikutukset.

Tiedonhallintayksikön on arvioitava 
palvelujen ja toimintaprosessien 
tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet sekä 
suunniteltava ja kuvattava tavat, joilla 
tietoaineistot muodostuvat 
tietovarantoihin. 

Tiedonhallintayksikön on arvioitava 
palvelujen ja toimintaprosessien 
tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet sekä 
suunniteltava ja kuvattava tavat, joilla 
tietoaineistot muodostuvat 
tietovarantoihin. 



Yhteentoimivuuden ohjaus Integroitujen julkisten palvelujen ohjausYhteentoimivuuden ohjaus Integroitujen julkisten palvelujen ohjaus

Arvioinnissa otettava huomioon tietovarantojen yhteentoimivuus

Tekninen 
yhteentoimivuus
Tekninen 
yhteentoimivuus

Semanttinen 
yhteentoimivuus
Semanttinen 
yhteentoimivuus

Sääntelyn 
yhteentoimivuus
Sääntelyn 
yhteentoimivuus

Toiminnan 
yhteentoimivuus
Toiminnan 
yhteentoimivuus
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Integroidut julkiset palvelutIntegroidut julkiset palvelut

Palvelutuotannon koordinointiPalvelutuotannon koordinointi

Sisäiset tietolähteet ja palvelutSisäiset tietolähteet ja palvelut

TietolähteetTietolähteet Palvelut

Jaetut palvelut
Peruspalvelut

Palvelut

Jaetut palvelut
Peruspalvelut

Ulkoiset 
tietolähteet 
ja palvelut

Ulkoiset 
tietolähteet 
ja palvelut
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Tiedonhallintakartta kokoaa informaation, jota tarvitaan tiedonhallintamallin kuvaamaa laajempien 
liitosten tunnistamiseen. 

Tiedonhallintakartalla ja yleiseen ohjaukseen liittyvillä tehtävillä luodaan kansallinen yhteentoimivuuden viitekehys, jolla tarkoitetaan Eurooppalaisten 
yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) esittämän lähestymistavan muuntamista kansallisten erityispiirteiden mukaiseksi sekä yhteensopivaksi eurooppalaisten 
toimialakohtaisten yhteentoimivuuden viitekehysten kanssa (esim. INSPIRE) : https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

YHTEENTOIMIVUUDEN
LINJAUKSET (6 §)

TIEDONHALLINTA-
KARTTA (6 §)



Tietoaineistojen kerääminen viranomaisten tehtäviä varten (20 §) 

‒ Viranomaisen on pyrittävä hyödyntämään toisen 
viranomaisen tietoaineistoja, jos viranomaisella on 
oikeus saada tarvittavat tiedot toiselta viranomaiselta 
teknisen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla.

‒ Hallinnon asiakkaan oikeusturva tulee 
varmistaa

‒ ei ehdotonta velvollisuutta hyödyntää toisen 
viranomaisen  tietoaineistoja, vaan tarkoitus 
ohjata suunnittelua, jossa otettaisiin huomioon 
asiankäsittelylle ja palvelutuotannolle asetetut 
menettelytapavaatimukset

‒ Todistuksia ja otteita ei saa pyytää hallinnon 
asiakkaalta, jos viranomaisella on oikeus saada 
luotettavasti ja ajantasaisesti otteisiin ja todistuksiin 
sisältyvät tiedot suoraan toiselta viranomaiselta

‒ Säännöksiä ei sovelleta lainkäyttöön
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Kuullaan tai varmistetaan muutoin että asianosainen tai 
asiakas pystyy varmistamaan tietojen oikeellisuuden 

(sovelletaan hallintolakia tai erityislakia)

Tavoite:

• Tarkoituksena vähentää viranomaisten rinnakkaista ja päällekkäistä tietojen keräämistä 
hallinnon asiakkailta

• Käytetään ajantasaisia tietoja alkuperäisistä tietolähteistä

• Tarkoituksena luopua menettelyistä, joissa hallinnon asiakkaan pitäisi toimittaa sellaisia 
todistuksia ja otteita, joissa antajana olisi toinen viranomainen

STOP TODISTUKSET 
OTTEET



Tietoaineistojen sähköinen luovutustapa (22 – 24 §)

13

YHDENMUKAISET EDELLYTYKSET TIETOJEN 
LUOVUTTAMISELLE TEKNISELLÄ RAJAPINNALLA

22 §: Säännöllisesti toistuva ja vakiosisältöinen sähköinen 
tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä teknisten 
rajapintojen avulla, jos vastaanottavalla viranomaisella on 
tietoihin laissa säädetty tiedonsaantioikeus.

• Tietoturvallisuusvaatimukset

• Luovutettavien henkilötietojen tai salassa pidettävien tietojen 
tarpeellisuuden ja välttämättömyyden varmistaminen

YHDENMUKAISET PERUSTEET KATSELUYHTEYDEN 
AVAAMISELLE VIRANOMAISELLE (23 §)

Katseluyhteyden avaaminen toiselle viranomaiselle 
tietovarannon sellaisiin tietoihin, joihin katseluoikeuden 
saavalla viranomaisella on tiedonsaantioikeus.

• Tietoturvallisuusvaatimukset

• Katselumahdollisuuden rajaaminen vain 
tiedonsaantioikeuden mukaisiin tarpeellisiin tai 
välttämättömiin tietoihin

• Tietojen käyttötarkoituksen selvittäminen

Usean viranomaisten välisen 
teknisten rajapintojen avulla 
tapahtuvan tietojen 
luovuttamisen rakenteellinen 
määrittely ministeriö johdolla 
(22.3 §) 



KUTSU: Avoin työpaja tiedonhallinnan kuvaksista
https://vm.fi/tapahtumat/2019-09-23/tule-
valmistautumaan-tiedonhallintalain-vaateisiin-avoin-
tyopaja-tiedonhallinnan-kuvauksista
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”Et voi astua kahdesti samaan jokeen, 
uudet vedet siinä jo virtaavat.”
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Areios Didymos, Doxographi Graeci



Suvi Remes

Neuvotteleva virkamies

etunimi.sukunimi@vm.fi

@SuviRemes

www.vm.fi



Tieto liikkeelle -
yhteinen ymmärrys 

yhteentoimivuusalustan avulla



Data julkisessa hallinnossa

• tietoa on paljon

• tietoa on monessa paikassa

• tieto on tallennettu eri muodoissa

• ei yhteensopivaa

• ei kattavia kuvauksia



Tietojen siirtämisen haasteet

• Siirränpä tietoja järjestelmästä A 
järjestelmään R

• … ja järjestelmästä B järjestelmään S…

• … ja järjestelmästä C järjestelmään T…

• … ja järjestelmästä A järjestelmään T 
jne.

• Matematiikka: äärimmäisessä 
tapauksessa n * m kappaletta liittymiä 



Ja entäs, kun samanlaista määrittelyä 
tehdään päällekkäin monessa eri 
paikassa?

• aikaa kuluu

• rahaa kuluu

➔ tehtäisiinkö yhdessä?



Tehdään yhdessä yhteentoimivaa

• Sovitaan yhteiset käsitteet ja 
näiden tulkinta

• Sovitaan yhteiset koodistot

• Kuvataan yhteinen tietomalli

• Matematiikka: parhaimmillaan 
vain n + m kappaletta liittymiä 



Laajempia poikkihallinnollisia, 
teemakohtaisia kokonaisuuksia. 

Tavoitteena muodostaa sirpaleisten, 
yksittäisten toimijoiden ylläpitoa 
vaativien osien sijaan riittävän laajoja 
kokonaisuuksia, joiden ylläpito voidaan 
turvata.

Tietoalueet



Määritellään – ja hyödynnetään - tietoja eri tasoilla

Tietoaluekohtaiset määritykset
(tässä: koulutus-tietoalue)

Tietoalueen osa-alueen määritykset
(tässä: ammatillinen koulutus, 
erityisesti työpaikalla järjestettävä 
koulutus)

Yhteiset (kansallisen tason) 
määritykset (tässä: julkisen
hallinnon yhteiset)

henkilö

opettaja
oppija

organisaatio

opiskeluoikeus

opiskeluoikeustyöpaikkaohjaaja

opettaja

opiskelija

koulutusorganisaatio

ammatillinen 
oppilaitos

osaamisala

ammattitaito-
vaatimus

Sovelluskohtaiset määritykset
(esimerkiksi tiettyjen tietojärjestelmien 
välisen rajapinnan kuvaus)

opiskelija

ammatillinen 
oppilaitos

ammattitaito-
vaatimus

osaamisala

monityönantajasopimus

omaopettaja



Yhteentoimivuusmenetelmä

• Organisoidutaan tietoalueeksi, jossa 
saman alueen toimijat tekevät 
yhteisiä määrityksiä

• käytetään aiemmin tehtyjä määrityksiä

• kuvataan tietoja tutuilla käsitteillä

• harmonisoidaan eri tahojen aiemmin 
tuottamia määrityksiä ja annetaan 
suosituksia

• tuotetaan uusia yhteisiä sanastoja, 
koodistoja ja tietomalleja

• hyödynnetään Yhteentoimivuus-
alustalla jo olevaa tietoa



Hallintamalli ylätasolla

• Ympäristö
• Luonnonvarat, eläimet 

ja kasvit
• Rakennettu ympäristö
• Liikenne 
• Kartat

• Terveydenhuolto, 
sairaanhoito ja 
ravitsemus

• Liikunta ja ulkoilu

• Työ ja työttömyys
• Elinkeinot
• Työnantajan palvelut
• Kulttuuri
• Maahan-

/maastamuutto

• Oikeusturva
• Demokratia
• Hallinto
• Kuluttaja-asiat

Tietoalueet
(luonnos)

• Asuminen
• Matkailu
• Eläkkeet
• Verotus ja 

julkinen talous
• Yksityinen talous

• Turvallisuus
• Järjestys

• Koulutus
• Perheiden palvelut
• Sosiaalipalvelut
• Viestintä

Varsinaisesta nimestä ja 
jaottelusta päättää 
vastuuministeriö/t

Tietoalueiden yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä
• Tietoalueiden ohjaus 

ja koordinaatio
• VM asettaa v. 2020
• VM koordinoi ryhmän 

toimintaa

Määritykset Yhteentoimivuusalustalle



Yhteentoimivuusalusta ja sen työkalut

Sanastot Koodistot
Tietomallit

Kommentit



• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen 
kehittämisohjelma, joka alkoi 1.1.2018 ja päättyy 
31.12.2019.

• Laaditaan kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset 
työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseihin.

• Lisätietoja: http://parastadigitukea.blogspot.com/

• Tähänastiset  tulokset:
• Sanasto: Parasta DigiTukea, 

https://sanastot.suomi.fi/concepts/86d241b
2-2dee-4289-b2bf-e1eeacba8567

• Tietomalli:
https://tietomallit.suomi.fi/model/dt/

• Työssä hyödynnetty myös yhteistä OKSA - Opetus- ja 
koulutussanastoa, 
https://sanastot.suomi.fi/concepts/a0ee5fba-3f4a-
404d-a637-829ec0715695

Esimerkki: 
Parasta 

DigiTukea -
hanke

http://parastadigitukea.blogspot.com/
https://sanastot.suomi.fi/concepts/86d241b2-2dee-4289-b2bf-e1eeacba8567
https://tietomallit.suomi.fi/model/dt/
https://sanastot.suomi.fi/concepts/a0ee5fba-3f4a-404d-a637-829ec0715695


Mahdollinen seuraava osa-
alue, yhteistyössä 
Kuntaliiton kanssa:
varhaiskasvatus ja yhteisen
lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman määrittely



Kiitos!

yhteentoimivuus@vrk.fi 

yhteentoimivuus.slack.com

https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/
Työkalut:
https://sanastot.suomi.fi/
https://koodistot.suomi.fi/
https://tietomallit.suomi.fi/
https://kommentit.suomi.fi/

https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/
https://sanastot.suomi.fi/
https://koodistot.suomi.fi/
https://tietomallit.suomi.fi/
https://kommentit.suomi.fi/


Esimerkki: Sanastot-työkalun etusivu



Käsitteen kuvaussivu



Esimerkki: Koodistot-työkalu



Esimerkki: Tietomallit-työkalu



Esimerkki: Kommentit-työkalu



Yhteentoimivuuden kokoonpano 
– kuntanäkökulma 

Sirpa Mäntynen

tietohallintojohtaja



Miten tulisi huomioida

Lähde: https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/yhteentoimivuusmenetelma

Organisatorisella yhteentoimivuudella
tarkoitetaan organisaatioiden 
toimintatapojen ja prosessien 
yhdenmukaistamista, jotta eri organisaatiot 
voivat saavuttaa yhteisiä etukäteen sovittuja 
ja kaikkia hyödyttäviä tavoitteita. Suomessa 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen 
on hajautettua ja vastuu prosesseista on 
pitkälti organisaatioilla itsellään. Prosesseja 
tulee kuitenkin yhdenmukaistaa siten, että 
yhteentoimivuuden esteitä saadaan purettua 
ja yhteisiin tavoitteisiin voidaan päästä. 
Prosessien välinen yhteentoimivuus voi olla 
myös sitä, että hyvinkin erilaiset prosessit 
toimivat keskenään yhteen.

Lähde:
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallinen 
kokonaisarkkitehtuuri v. 2.0 



Tietohallinnon perustehtävä

tietohallinto@kouvola.fi

Rakenteet
Toimintamallit ja 

prosessit
Työkalut



Kehittämisessä kokonaisuuden hallinta varmistaa halutut tulokset
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Järjestelmä

Tieto

Toiminta
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• Kouvolan kaupungin strategia 

• Kouvolan strategiset tavoitteet 

• Kokonaisarkkitehtuuriperiaatteet ja tavoitearkkitehtuuri 

• Asiakkaat/sidosryhmät 

• Palvelut 

• Prosessit

• Prosessien ja niiden johtamisen tietotarpeet

• Tietovirrat prosessien välillä

• Tiedon tuottamisessa käytettävät sovellukset

• Sovellusten väliset integraatiot

• Fyysinen teknologiainfrastruktuuri ja standardit, joiden 

varaan sovellukset ja niiden väliset integraatiot rakentuvat

Kuvan lähde: Soveltaen Turun kaupunki ja Espoon kaupunki

Kuvataan teknologiakerroksen asiat 

Kuvataan tietojärjestelmäkerroksen 
asiat liittymineen

Kuvataan tietoon ja tiedonhallintaan 
liittyvät asiat. 

Kuvataan toiminta-arkkitehtuurin 
muutos eli esitetyn asian suhde 
sidosryhmiin, palveluihin ja 
toimintaprosesseihin

Projektin kuvauksissa sidotaan 
aloite kaupunkistrategiaan. 
Arvioidaan kehittämisperiaatteiden 
mukaisuus ja soveltuvuus 
tavoitearkkitehtuuriin 

Hankinnan suunnittelu ja 
läpivientiin liittyvät linjaukset   
tilaajan edun varmistamiseksi



Yhteentoimivuuden ohjaus Integroitujen julkisten palvelujen ohjaus

Tekninen 
yhteentoimivuus

Semanttinen 
yhteentoimivuus

Sääntelyn 
yhteentoimivuus

Toiminnan 
yhteentoimivuus
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Integroidut julkiset palvelut

Palvelutuotannon koordinointi

Sisäiset tietolähteet ja palvelut

Tietolähteet Palvelut

Jaetut palvelut
Peruspalvelut

Ulkoiset 
tietolähteet 
ja palvelut
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Yhteentoimivuuden periaatteet

Mitä ovat? Miten sovelletaan?

EIF-kehyksen kansallista soveltamista

Lähde: Jaana Nevalainen/Suvi Remes/Tiedon yhteentoimivuuden rakentaminen julkisessa hallinnossa 



Miten huomioidaan? 




