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Tavoitteista toimenpiteitä



Ratkaisut ovat:

• Edunvalvonnallisia näkemyksiä (konkreettisia tavoitteita ja malleja)
(lainsäädäntöön), joita edistetään vaikuttamalla/lobbaamalla tai julkisuuden 
kautta viestintäkampanjoin.

• Toimintatapoja/malleja, sovelluksia, organisaatiomalleja, tuotteita ja palveluja 
(tms.), jotka on kehitetty yhdessä relevanttien sidosryhmien kanssa ja näiden 
levittämistä viestinnällisesti ja toiminnallisesti sekä tukemalla niiden 
toimeenpanoa kunnissa.

• … jotka vievät kohti yhdessä sovittua vaikuttavuutta.
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Ymmärrys siitä, mitä pitäisi 
tehdä / mikä on järkevää

Sen paketoiminen
Esitetyn ratkaisun todeksi 
tekeminen / toimeenpanon 

tuki



Mitä ratkaiseminen vaatii?

• Ymmärrystä siitä, mitkä ovat erilaisten kuntien näkökulmasta niitä haasteita, jotka 
estävät tällä hetkellä tavoitteen toteutumista 

• Ymmärrystä siitä, keillä kaikilla on vaikutusvaltaa tavoitteen toteutumiseen tai 
toteutumatta jättämiseen (yhteistyökumppaneiden tunnistaminen)

• Ymmärrystä siitä, mitä mahdollisesti tapahtuu, jos tavoitetta ei saavuteta

• Keinoja kehittää ratkaisuja (yhdessä)

• Osaamista niiden toteutuksen suunnitteluun (kehittämisprojekti, 
edunvalvontaprojekti, viestintäprojekti)

• Osaamista ja resursseja projektin toteuttamiseen ja tulosten varmistamiseen
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Mitä vaikutuksia täytyy saada aikaan? 
Keskipitkällä aikavälillä (1-4 v)
Kuka, mistä tuki, mikä KL:n rooli?

Yhteentoimivuus on edistynyt, myös organisaatioiden yli (semanttinen, 
toiminnallinen, teknologinen, juridinen). 

• Ymmärrys yhteentoimivuudesta läpäisee kuntakentän ja yhteisiä kuvauksia ja palveluita 
osataan hyödyntää.

• Edunvalvontavaikutus: valtionhallinnon mahdollistettava yhteentoimivuus (resurssit, 
tukea, alustat). Yhteentoimivuusmenetelmässä kunnilla aktiivinen hyödyntäjän rooli ja 
myös valtio hyödyntää menetelmää esimerkiksi lainsäädännön toimeenpanossa. 

• Avataan, mikä on ”semanttinen” liittyen yhteentoimivuuteen. 
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Yhteentoimivuuden
edistäminen – alustus
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Lainsäädäntö
- Tietosuoja
- Tietoturvallisuus
- Lakiuudistukset
- Lakiehdotukset
- …..

Kohtaanto
Asiakas
- asiakastarpeet
- Asiakkaan fiilikset
- Ideointi
- palvelumuotoilu

Tieto
- Yhteentoimivuus
- Yhteistyöllä 

yhtenäiset 
kuvaukset

- Mistä data 
saatavilla

Tekniikka
- Sähköisen asioinnin 

tukipalvelut
- Kilpailutukset
- …



European interoperability framework
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Digipalvelut edellyttävät yhteentoimivuutta

11.3.2020

Lähde: Jaana Nevalainen
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• Tieto tulee rakenteistaa ja tietomääritykset yhtenäistää
Tiedosta on yhtenäinen käsitys koko julkisessa hallinnossa läpi prosessien ja organisaation 
sekä yli organisaatiorajojen

• Tunnistetaan tietovirtojen sisällöt ja sovitaan yhteisesti 
tietomääritykset

Voidaan tuottaa sujuvammin palveluja niin kansalaisille, yhteisöille, yrityksille 
kuin muille julkisen hallinnon toimijoille
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TietomallitKommentit

Sanastot

Yhteentoimivuusalusta

Koodistot

Oikeuksienhallinta

tuottaa teknisiä 

kuvauksia 

rajapintaa varten

http://yhteentoimiva.suomi.fi

Lähde: Riitta Alkula, DVV

http://yhteentoimiva.suomi.fi/


Siiloutuneesta, 
yhteentoimimattomasta tiedosta...

11.3.2020
Tiedon hyötykäyttö ja digipalvelut vaativat semanttista 
yhteentoimivuutta
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• Tuotamme tietoa vain oman organisaation käyttöön, jolloin se 
siiloutuu

• Käytämme vaihtelevia menetelmiä, jolloin omat sanastot, 
koodistot ja rajapintakuvaukset eivät toimi yhteen julkisen 
hallinnon muiden toimijoiden tietomääritysten kanssa

• Organisaatiot eivät välttämättä tiedä toistensa tekemisistä, 
jolloin niissä saatetaan tehdä päällekkäistä työtä



...yhteentoimivaan, yhteiseen ja uudelleen 
hyödynnettävään tietoon

11.3.2020
Tiedon hyötykäyttö ja digipalvelut vaativat semanttista 
yhteentoimivuutta
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• Rajapinnoissa kulkeva tieto ei siiloudu

• Yhteiset tietomääritykset rakennetaan linkitetyn datan 
periaatteiden mukaisesti, jotta
• tiedon merkitys ei muutu siirrettäessä
• muuttuessaan tieto päivittyy kaikkialle, 

missä sitä käytetään

• Rahaa ja aikaa kuluu vähemmän, kun tietojärjestelmien 
väliset liittymät kuvataan yhteistyössä hyödyntäen muiden jo 
aiemmin tekemiä määrityksiä
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Lyhyet esimerkit

• Rakennettu ympäristö (Päivi) - https://www.ym.fi/yhteentoimivuus

• Kuntaliiton jääviysbotti (Atte)

• Varhaiskasvatussuunnitelman geneerinen, yhteinen malli (Jaana)
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https://www.ym.fi/yhteentoimivuus


Haastekentän haarukointi

• Mitä haasteita liittyy yhteentoimivuuteen kuntakentällä?

• Miten sitä voisimme lähteä ratkomaan?

• Miksi asioiden edistäminen on haastavaa?
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Mitä vaikutuksia täytyy saada aikaan? 
Keskipitkällä aikavälillä (1-4 v)
Kuka, mistä tuki, mikä KL:n rooli?

Yhteentoimivuus on edistynyt, myös organisaatioiden yli (semanttinen, 
toiminnallinen, teknologinen, juridinen). 

• Ymmärrys yhteentoimivuudesta läpäisee kuntakentän ja yhteisiä kuvauksia ja palveluita 
osataan hyödyntää.

• Edunvalvontavaikutus: valtionhallinnon mahdollistettava yhteentoimivuus (resurssit, 
tukea, alustat). Yhteentoimivuusmenetelmässä kunnilla aktiivinen hyödyntäjän rooli ja 
myös valtio hyödyntää menetelmää esimerkiksi lainsäädännön toimeenpanossa. 

• Avataan, mikä on ”semanttinen” liittyen yhteentoimivuuteen. 

Allekirjoitatteko tavoitteet vai muutetaanko jotain?
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