
Tiedosta tekoihin
Mitä saimme aikaiseksi 2020–2021?

Tietokiri II -hankkeen päätöstilaisuus 8.4.2022



Mikä #Tietokiri? Toimintamalli

Tietokirissä mukana:
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Tietokirin ytimessä on:

Ketterä kehittäminen
Oppien jakaminen

Verkostomainen toiminta

Konsernitiedon verkosto

Data- ja analytiikkaosaajat Tietojohtamisen verkosto 
+ verkostojen verkostoTurvallisuussektorin 

yhteistyöryhmä

Yhteistyö Hankinta-Suomen kanssa

Tietokirin 
viestintäverkosto

Laaja yhteistyö



Tietokiri II:n tavoitteet
Jatkoimme vuosina 2020–2021 Tietokirin ensimmäisessä vaiheessa hyvin alkanutta työtä. 

Tavoitteena tällä kertaa erityisesti 

• lainsäädäntötyön loppuun saattaminen,
• valtion yhteisten tietojen määrittely ja käyttöönotto sekä 
• jatkuvan palvelutoiminnan käynnistäminen.
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https://vkazprodwordpressstacc01.blob.core.windows.net/wordpress/2021/07/Tietokiri-I-112017-122019-loppuraportti.pdf


Valtion yhteiset tiedot
Tavoitteena oli määritellä, kuvata ja koota valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot 
analysointi- ja raportointipalveluiden käyttöön, jotta niitä voidaan hyödyntää tehokkaammin valtion 
johtamisessa. 
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Lakimuutokset voimaan

Tiimin kokoaminen

Yli 20 webinaaria virastoille

10 tietoaluetta
määritelty ja kuvattu

Syyskuu 2020

Joulukuu 2021 Tietojen määrittelyyn osallistuivat:

Konseptointi, yhteydet 
valtion yhteisiin palveluntuottajiin



Tutustu valtion 
yhteisiin tietoihin
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• Tietonavigaattori
• Datakatalogi

Ks. tutkihallintoa.fi/valtio/valtion-
yhteisten-tietoalueiden-tietosisallot

https://www.tutkihallintoa.fi/valtio/valtion-yhteisten-tietoalueiden-tietosisallot


Tietoalusta
Tietokiri-alustalle mallinnetaan valtiohallinnon yhteisiä tietoja. Tavoitteena on, että analysointitoiminta 
on jatkossa entistä suoraviivaisempaa ja eri tietoalueiden tietoja voidaan yhdistää helpommin uusien 
näkökulmien tuottamiseksi.
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Vuonna 2021:

Neljä tietoaluetta 
mallinnettu 
tietoalustalle

Tietosuojan
vaikutustenarviointi 
päivitetty

Tietoturva-arviointi

Tiedonsiirron 
vaikutustenarviointi

Uusia tietopohjaisia palveluita 
(esim. VM:n tietovarasto)



Analyysialusta

Tiedon varastointi ja mallinnus

Raportointialusta

Sisäinen käsittely Avoin tieto

Datan jakelu

• Sovellus-
kehitys-
rajapinnat

Jalostetun 
tiedon jakelu

• Julkinen 
raportti

• Muu jakelutapa

Tiedon 
maskaus

• Tietosuoja
• Tiedon 

turvallisuus

Konsernitiedon 
lähteet

• Kieku, Tahti, 
Valtori ym.

Ulkoinen tieto

• Muu 
analyysissä 
tarvittava tieto

Tiedon jakelu ministeriöille ja 
virastoille

• BI & Visualisointi (esim. PowerBI)
• Muut jakelutavat & hyödyntäminen

Tiedon varastointi ja mallinnus

Analysointityökalut ja palvelut

Tietokirin 
arkkitehtuuri

Tiedon tiivistys 
tilastolliselle tasolle

Määritelty tietosisällön 
rajaaminen

Anonymisointi/tiivistys tilastolliselle tasolle

Toimeksiannon tehnyt 
virkamies/virasto

Valtiokonttorin ja 
Palkeiden analyytikot

Ulkoiset tiedon 
hyödyntäjät

Alustaan kytkeytyvät 
toiminnot
Alusta



Tutkihallintoa.fi
Tutkihallintoa.fi tarjoaa visualisoitua tietoa julkishallinnosta. Palvelu avattiin tammikuussa 2020. 
Vuosien 2020–2021 aikana palvelun sisältöä laajennettiin voimakkaasti. 
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Tietolähteitä tällä hetkellä:

• Valtiokonttori
• Palkeet
• Senaatti 
• Tilastokeskus
• Verohallinto
• THL
• Opetushallitus
• Traficom

Yhteistyössä:



Tutkihallintoa.fi
Tutki ja vertaile 
kuntia, alueita, valtion organisaatioita.
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Mitä palvelusta löytyy tällä hetkellä:

• Valtion talous, henkilöstö, toimitilat 

• Kuntien talous, elinvoima, henkilöstö, väestö, 
opetustoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, 
valtionosuudet, verot

• Alueiden talous, työllisyys, terveys ja 
hyvinvointi, osaaminen, elinympäristö

• Avoimet rajapinnat valtion ja kuntien 
tietoihin.



Kuntatalouden tietojen 
keruu ja hyödyntäminen
Vuonna 2016 alkanut 
Kuntatalouden tietopalvelu -projekti 
liittyi tiiviiksi osaksi Tietokiriä vuonna 2020. 
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Vuonna 2021 raportoitiin 
ensimmäiset tiedot:
• Kuntien talousarvio- ja suunnitelmatiedot
• Neljännesvuosittaiset toteutumatiedot
• Tilinpäätösennusteet

Raportoineiden kuntien osuus per 
raportointikokonaisuus lähes 100 %. 

Raportoidut aineistot: Tutkikuntia.fi

Yhteistyössä:

Tähtäimessä
automatisoitu 
talousraportointi

Laadukas ja 
ajantasainen tieto 
kaikkien saataville

https://www.tutkikuntia.fi/


Analysointipalvelut

Yli 200
analysointitoimeksiantoa

vuosina 2018–2021
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59
julkaistua analyysikuvausta

eri organisaatioilta
 valtiolla.fi/avainsana/case/

#Tietokirin analysointipalvelut Valtiokonttorissa, Palkeissa ja Hanselissa
tuottivat analyyseja valtiokonsernin ohjauksen ja virastojen johtamisen tarpeisiin. 

https://www.valtiolla.fi/avainsana/case/


Analysointiprosessi
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Valtiokonttorin 
analysointipalveluiden
käsittelemät toimeksiannot 
asiakasryhmittäin
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Vuonna 2021 tavoiteltiin fokusta 
valtioneuvostolle tarjottaviin 
analyyseihin ja raportointiin 
Valtiokonttoria koskeneen 
lakiuudistuksen mukaisesti.

Ministeriö
Virasto / muu
Sisäinen toimeksianto



Esimerkkejä toimeksiannoista 1/2
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Julkiset hankinnat Kansalaispulssi VN TEAS -hakemukset

Kysely uusille työntekijöille 2020 Kuntien valtionavustukset Digitalisaatio-osaaminen

https://tietokayttoon.fi/maararahojen-haku
https://www.valtiolla.fi/valtion-rekrytointiprosessi-koetaan-sujuvana/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163521
https://www.valtiolla.fi/palvelut/digiosaaminen-julkisessa-hallinnossa/


Esimerkkejä toimeksiannoista 2/2
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ICT-menot Osaamistiedot Johdon työpöytä

Htv-palkkasummakertymä Palvelukysynnän ennakointi Toimitilojen käyttäjämäärä



Tietokiri päättyi. Mitä nyt?

• Valtion yhteisten tietojen määrittelyä tehdään vuoden 2022 loppuun.
• Jatkuvien palveluiden kehitys

• lakisääteiset analysointipalvelut
• Tutkihallintoa.fi:n jatkokehitys ja uudet sisällöt
• API-rajapinnat, ks. uusi API-portaali: avoindata.tutkihallintoa.fi

• Hankintojen tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus (Hankinta-Suomi)
• kansallisen tason tilannekuva julkisista hankinnoista

• Tietojohtamisen malli
• Verkostoyhteistyö
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Tietokirin uutiskirje 
muuttuu 

Tietojohtamisen 
uutiskirjeeksi

TILAA UUTISKIRJE >

https://avoindata.tutkihallintoa.fi/
https://www.valtiokonttori.fi/julkaisut/tilaa-julkaisujamme/


Kiitos!
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