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Tietovarantojen yhteentoimivuuden ohjaus vaatii tietopohjan

• Valtiovarainministeriön tehtävänä on tiedonhallintalain (906/2019) mukaan 
julkisen hallinnon yhteisten tietovarantojen yhteentoimivuuden yleinen 
ohjaus 
• Tehtävää varten tarvitaan tieto siitä, mitä ovat tietovarannot tällä hetkellä. Tehtävää 

varten tarvitaan tieto siitä, mitä on yhteentoimivuus tietovarantojen välillä tällä hetkellä. 
• Ohjauksen tavoitteena on tehostaa tietojen vaihtoa tietovarantojen välillä 

‒ lainsäädäntöä yhdenmukaistamalla
‒ tietomäärityksiä yhdenmukaistamalla
‒ toimintatapoja yhdenmukaistamalla

• Ohjauksen kohteena ovat yhteiset tietovarannot, joilla useita käyttäjiä
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906


Tiedonhallintakartan käyttötarkoitus

• Tiedonhallintakartta on tarkoitettu apuvälineeksi:
• Tietovarantojen yhteentoimivuutta ohjaaville ministeriöille, 

kun tietovarantoihin ja tietojensaantioikeuksiin liittyvää kehittämistä ja 
sääntelyä suunnitellaan

• Lainvalmistelijalle esittämään tietovarantoja ja tietojenluovutuksiin 
liittyvää sääntelyä ja sääntelytapoja toimialat ylittävänä kokonaisuutena 

• Viranomaisille niiden arvioidessa mahdollisuutta hyödyntää 
muiden viranomaisten hallinnassa olevaa tietoa ja arvioidessaan 
tiedonhallinnan kehittämistoimien vaikutuksia muille toimijoille

• Kansalaisille tarjoamaan kokonaiskuva viranomaisten tehtävien 
hoitamisessa hyödynnettävistä julkisen hallinnon tietovarannoista 
(julkisuusperiaatteen toteuttaminen)  
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Tiedonhallintakartalla esitettävät tiedot

• Tiedonhallintakartta on sääntelyyn ja muihin virallislähteisiin pohjautuva nykytilan kuvaus 
• julkisen hallinnon tehtävistä, 
• viranomaisista, 
• tietovarannoista ja 
• tietovarantoihin kohdistuvista tiedonluovutuksista.

• Kartan ensimmäiseen versioon on koottu tietoja yhteiseen 
käyttöön säädetyistä tietovarannoista eri toimialoilta. 
• Tietoihin ei sisälly kaikkien erikseen säädettyjen 

tietovarantojen tietoja tai tietoja tietovarannoista, joista ei 
ole erikseen kansallisesti säädetty.

• Kartalta saa tarvittavia tunnisteita (viranomaiset, tietovarannon nimi, 
säädöksen numero), joiden avulla on mahdollista löytää tarkempaa lisätietoa asiasta.
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Tiedonhallintakartan ylläpidon yhteiset toimintamallit

Käynnistyvä
säädös-
valmistelu

Säädös-
muutokset

Muutokset
tietovaran-
toihin

Toimialalla 
ylläpidettävät tiedot

• Toimialan yhteiset 
tietovarannot ja niitä koskeva 
sääntely

• Toimialan 
tietojensaantioikeuksia ja 
tietojen luovutuksia koskeva 
sääntely

• Viranomaisia ja viranomaisten 
tehtäviä koskeva sääntely

Päivitys-
aineisto

Tiedonhallintakartan 
ylläpito

• Toimialakohtaisten 
tietoaineistojen tarkistaminen 
ja yhdistäminen eheäksi 
kokonaisuudeksi

• Tietoaineistojen julkaisu
• Muuttuneiden tietojen 

analysointi ja raportointi 
valtioneuvoston 
valmisteluprosesseihin

Tiedon-
hallinta-
kartta

Ministeriöt (TiHL 6.2 §) Valtiovarainministeriö (TiHL 6.1 §) hyödyntäminen

julkisen hallinnon tietovarantojen ja 
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
kehittäminen

laajojen hallinnollisten tai 
rakenteellisten muutosten 
vaikutuksien arviointi

julkisen hallinnon tietovarantojen ja 
tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
kehittymisen seuranta

EU-yhteistyöhön vastaaminen 
luomalla Eurooppalaisia 
yhteentoimivuuden periaatteita (EIF) 
soveltava kansallinen 
yhteentoimivuuden viitekehys

Ministeriöiden tiedonhallintakartan yhteyshenkilöverkosto
Julkisen hallinnon toiminnan kehittämisen arkkitehtuuriyhteistyöryhmä

https://www.tutkihallintoa.fi/tiedonhallintakartta/
https://www.tutkihallintoa.fi/tiedonhallintakartta/


Kysymyksiä, kommentteja, 
keskustelu
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Kiitos!
tiedonhallintakartta@gov.fi (valtiovarainministeriö)
tutkihallintoa.fi/tiedonhallintakartta
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