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Strategiset tavoitteet tiedon 
hyödyntämiseen ja avaamiseen



Keskeinen sisältö

• Sisältää strategiset linjaukset tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi 
valtionhallinnossa. 

• Toimeenpanee  hallitusohjelman tietopoliittisia tavoitteita. 

• Valmisteltu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa.

• Eduskunta hyväksyi vuonna 2019 valtioneuvoston selonteon 
tietopolitiikasta ja tekoälystä (VNS 7/2018 vp). Eduskunnan lausumat 
on huomioitu periaatepäätöksessä. 
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Keskeiset tavoitteet

• Tietopolitiikan on uudenlaista yhteiskuntapolitiikkaa. . 

• Digitalisaatiossa teknologia ja tieto yhdessä mahdollistavat kehityksen. 

• Periaatepäätökseen on kerätty toimia, jotka poistavat esteitä ja luovat uusia 
mahdollisuuksia.

• Tietosuojasta ja tietoturvasta on huolehdittava kaikissa tilanteissa.

• Neljä eri kokonaisuutta

1. Ohjaus, koordinaatio ja yhteistyö, 

2. Strategia ja toiminta, 

3. Tiedon hallinta 

4. Mahdollistajat. 
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Valmistelu



Valmistelu 2020 ja 2021

• Valmistelu aloitettu avoimena prosessina syksyllä 2020

• Lähdetty liikkeelle ”tyhjästä paperista”

• Pohjaehdotus koottu hallinnon sisäisessä työpajassa

• Jatkotyöstäminen kaikille avointa

• Työhön osallistui noin 300 henkeä

• Kansainvälinen kartoitus 

• Lausuntokierros lausuntopalvelussa

• Lausuntojen vaatimat toimet sekä jatkovalmistelu pienryhmässä
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Periaatepäätös tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi
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Valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi

Tiedon hyödyntämistä ja avaamista ohjataan ja koordinoidaan 

valtakunnallisesti.

Lait ja periaatteet edellyttävät ja mahdollistavat

Selkeytetään lait, asetukset ja määräykset sekä periaatteet ja linjaukset 

yhdenmukaisiksi mahdollistamaan tiedon tehokkaampi hyödyntäminen. 

Yhteistyö yli sektorirajojen ja kansainvälisesti

Tiedon hyödyntämiseksi ja avaamiseksi tehdään laajasti yhteistyötä yli 

sektorirajojen julkisen, yksityisen ja 3. sektorin kesken sekä 

kansainvälisesti. 
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Asiakaslähtöisyys perustana

Asiakkaiden tarpeet ja asiakaslähtöisyyden 

parantaminen ovat tiedon hyödyntämisen ja 

avaamisen lähtökohta.

Hyödyt tunnistettu

Tiedon yhteiskunnallinen arvo ja vaikuttavuus 

sekä hyödyntämisen ja avaamisen tuomat 

hyödyt on tunnistettu.

Strateginen tavoite

Organisaatioiden strategia tukee tiedon 

hyödyntämistä ja avaamista.

Tiedon käyttö vastuullisesti

Tietoa käytetään vastuullisesti ja väärän tiedon 

levittämistä yhteiskunnassa torjutaan.
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Tietoympäristöt tunnetaan ja 

tietovarannot ovat helposti 

löydettävissä ja selkeästi kuvattu.

Tieto koottu yhteen

Keskeiset kansalliset tietovarannot 

on tunnistettu ja niiden tieto 

keskitetysti hyödynnettävissä.

Tieto laadukasta 

Hyödynnettävät tiedot ovat 

yhteentoimivia ja laadukkaita 

kansallisten laatukriteereiden 

mukaisesti.

Rajapinnat käytössä

Tieto on saatavilla 

ohjelmointirajapintojen (API) kautta 

ja rajapintoja käytetään aktiivisesti.

Tietoturva ja tietosuoja 

huomioitu

Tietoturva- ja tietosuojariskit on 

tunnistettu, ja tiedon hyödyntämiselle 

ja avaamiselle on luotu turvalliset 

käytännöt.
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Riittävä resursointi

Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen on resursoitu 

riittävästi.

Tukea ja opastusta saatavilla

Tiedon hyödyntämiseen ja avaamiseen on 

kansallisesti saatavilla kattavasti tukea ja 

opastusta eri muodoissa.

Korkeatasoinen osaaminen

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen osaamisen 

taso on korkea ja osaamisen kehittämiseen on 

tarjolla selkeitä koulutuspolkuja.

Alustoja ja työkaluja tarjolla

Tiedon hyödyntämiseen ja avaamiseen on tarjolla 

avoimia alustoja, kehitysympäristöjä ja työkaluja.
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Kaksi havaintoa 
toimeenpanosta
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Havainto numero 1: Meillä menee ihan hyvin ja teemme 
oikeita asioita (TiHA-hanke)
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TIEDON 

HALLINTA
Tietovarannot tunnetaan
Tietoympäristöt tunnetaan ja 

tietovarannot ovat helposti 

löydettävissä ja selkeästi kuvattu.

Tieto koottu yhteen
Keskeiset kansalliset tietovarannot 

on tunnistettu ja niiden tieto 

keskitetysti hyödynnettävissä.

Rajapinnat käytössä
Tieto on saatavilla 

ohjelmointirajapintojen (API) kautta 

ja rajapintoja käytetään aktiivisesti.

Tieto laadukasta 
Hyödynnettävät tiedot ovat 

yhteentoimivia ja laadukkaita 

kansallisten laatukriteereiden 

mukaisesti.

Tietoturva ja tietosuoja 

huomioitu

Tietoturva- ja tietosuojariskit on 

tunnistettu, ja tiedon hyödyntämiselle ja 

avaamiselle on luotu turvalliset 

käytännöt.



Havainto numero 2: Meille jää vielä tekemistä myös 
seuraaville vuosille
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STRATEGIA JA

TOIMINTA

Asiakaslähtöisyys perustana
Asiakkaiden tarpeet ja asiakaslähtöisyyden 

parantaminen ovat tiedon hyödyntämisen ja 

avaamisen lähtökohta.

Hyödyt tunnistettu
Tiedon yhteiskunnallinen arvo ja vaikuttavuus 

sekä hyödyntämisen ja avaamisen tuomat 

hyödyt on tunnistettu.

Strateginen tavoite
Organisaatioiden strategia tukee tiedon 

hyödyntämistä ja avaamista.

Tiedon käyttö vastuullisesti
Tietoa käytetään vastuullisesti ja väärän 

tiedon levittämistä yhteiskunnassa torjutaan.



Periaatepäätös tarkoittaa ja 
merkitsee juuri niin paljon kuin 
haluamme sen eteen tehdä 
töitä.
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Kiitos!


