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• Hallinnossa syntyy ja ylläpidetään erittäin 
paljon tietoa on usein hajallaan eri 
organisaatioissa, rekistereissä ja 
tietojärjestelmissä.

• Tietojen hyödyntämistä oman 
organisaation ulkopuolella ei hidasta 
niinkään tekniset syyt vaan se, että ne on 
tallennettu eri rakenteissa ja eri 
käsitteistöillä eikä tietosisällöstä ole 
saatavilla riittäviä kuvauksia eli metatietoja.

Tiedon yhteentoimivuuden tarve kasvaa



• Uusimaa / Uusimaa 2019

• Uusimaa 2019

• Uusimaa2019

• Uusimaa 2019 -hanke

• Uusimaa2019 -hanke

• Uusimaa2019-hanke

Ihminen selviää tästä. Kone ei niinkään.

Kun yhteistä tietomääritystä ei ole…



• Ns. YTI-hankkeessa (2016-18) analysoitiin tiedon yhteentoimivuuden
kitkapintoja ja suunniteltiin keinot tilanteen muuttamiseksi.

• Tavoitteena on kehittää toimintatapoja ja lisätä toiminnan ja palvelujen 
vaikuttavuutta. Johtoajatuksena on, että hyvän sähköisen palvelun ja 
sähköisten palvelupolkujen syntymisen  taustalla on 
järjestelmällisesti johdettu tiedon merkityssisällön määrittely, joka 
parantaa tiedon laatua ja käyttökelpoisuutta.

• Hankkeessa toteutetiin tiedon yhteentoimivuutta edistävä menetelmä, 
joka toteutuu yhteentoimivuusalustan työkaluissa.

Hanke, tavoitteet ja ratkaisut



• …sen sijaan, että jokainen organisaatio määrittelisi jonkin käsitteen sisällön ja 
siihen liittyvät tiedot (määritelmä, kielivastineet, luokat jne), tämä kuvaus 
tehdään Yhteentoimivuusalustalle kerran. Sen jälkeen muut voivat viitata tähän 
kuvaukseen ja soveltaa sitä.

• Yhteentoimivuusalustalla olevat aineistot ovat ns. linkitettyä dataa eli yksilöityjä 
verkkoresursseja, joilla on oma pysyvä tunnus, johon voi viitata muualta.

• Yhteentoimivuusmenetelmä ohjaa tällaisten yhteisten ydinkäsitteiden, ydinluokkien 
ja koodistojen tekemistä ja sitä, miten jonkin organisaation tekemät kuvaukset 
voidaan yleistää kaikkien käyttöön. Toisaalta se ohjaa, miten näitä yhteisiä kuvauksia 
voidaan hyödyntää organisaatioiden omien kuvausten tekemisessä.

Eli siis käytännössä…



Yhteentoimivuusalustan rakenne





• …mutta niitä voi käyttää täysin itsenäisesti.

• Työkalut ovat luonteeltaan toisistaan poikkeavia ja niillä on kullakin 
(oletetut) keskeiset käyttäjäryhmät:
– Sanastot organisaation sanastotyön tekijöille, tietoarkkitehdeille ja tietomallintajille, IT-

asiantuntijoille, viestinnän asiantuntijoille ja kääntäjille ja lopulta kansalaisille, jotka haluavat 
selvittää hallinnon käyttämien käsitteiden merkityksiä.

– Koodistot eri organisaatioille yhteisesti hyödynnettävien koodistojen jakelupaikaksi, 
tietojärjestelmätoimittajille (erit. julkisen hallinnon tietojärjestelmät) ja kaikille toimijoille, jotka 
haluavat hyödyntää yhteisiä koodistoja tiedon yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi.

– Tietomallit organisaation tietovastaaville, tietoarkkitehdeille ja tietomallintajille, 
järjestelmätoimittajille ja jokaiselle, joka etsii tietoa julkisen hallinnon tietovarannoista.

Työkalut toimivat siis myös täysin julkisina ja maksuttomina tietolähteinä!

Työkalut ovat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia…



Sanastot-työkalulla

• luodaan ja ylläpidetään sanastoja

• määritellään käsitteitä

• määritellään käsitteiden suhteita toisiin käsitteisiin

• ehdotetaan uusia käsitteitä julkisen hallinnon yhteiseen käyttöön

• visualisoidaan käsitteiden välisiä suhteita.

Sanastot-työkalun keskeiset ominaisuudet
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