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Sisaasiainministerin esittelysta saadetaan:
nollisten periaatteiden yhteista rnaaritte!ya ja
15
Valtionnallinnon ja kunnallishallinnon tieto- noudattamista:
teknii~kavhteistvon suunnittelua ja tietotek3) valmistella julkisen hallinnon tietotekniiknii~~avhteistvohonliittyvien periaatteeilisesti kayhteistvota koskevia valtion- ja kunnallishaltarkeiden tai laajaitantoisten kysymysten kasit- linnon ynteisia järjestelyja; seKa
telva vanen on rninisterioiden ja kuntien kes4) suorittaa muut neuvotteiukunnan toimikusjarjestojen pyswana ynteistvo- ja neuvotte- alaan kuuluvat sisaasiainministerion omasta
lueiimena sisaasiainministerion yhtevaessa jui- aloitteestaan tai neuvottelukunnan esityksesta
kisen hallinnon tietohallinnon neuvotteiukun- maaraamat tehtavat .
Tehtavansa suorittamiseksi neuvottelukunta.
nan tulee toimittaa seivityksia. laatia ehdotui<sia ja endotuksia suosituksiksi seKa antaa lau2S
Neuvottelukunnassa on 10 jäsenta. joista suntoja rnerkittavista tietoteknii~an tai tietohallinnon kehittämista koskevista suunniieljokaiseila on henicilökohtainen varajaen.
Jäsenista vara!ásenineen nimeAä puoiet val- rnista. joiila on vaikutusta kunnailishallintoon.
tioneuvosto siten. 2tra sisäasiainminisreno. vai- kuntien taiouteen tai kuntien ja valtion tietotiovarainministerio, opetusminisrerio, sosiaaii- tekniikkaynteistvdn toteutumiseen.
ja terveysministerio seka liikenneminisreno
ovat neuvotreiukunnassa edustettuina. ja puo4 S
Xsioiaen valmistelua vanen neuvotrelukunta
let kuntien keskusjarjestdt ynteisesti. Jäsenten
voi asettaa keskuudestaan tarpeeilisia jaostoja.
ja varajaenten toimikausi on koime vuotta.
Valtioneuvosto nimeaa jäsenista neuvottelu- Jaostoile voidaan uskoa myös esirysten tekemikunnalle sen toimikaudeksi puneenjohtajan ja nen ja lausuntojen anraminen seka muiden
neuvottelukunnan tehravien suorittaminen sen
varapuneenjontajan.
puolesta.
j

Ftrelukunnan
1) yhteensovittaa valtionnailinnon ja kunnallisnailinnon tietote~niikanja tie:ohallinnon kehitrimisra:
2 ) edisraa julkisen hallinnon tietotekniikkaa
ja sen kayttoa koskevien standardien ja hallin-

S

Neuvotteiukunnasta on muutoin voimassa.
mita vaition komiteoista on rnaarattv.
6S
Tama asetus tulee voimaan 1 1 paivana lokakuuta 1988.
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YHTEENVETO
Tietotekniikka on keskeinen tapa lisata hallinnon
tehokkuutta, palvelukykya ja tuottavuutta. Hallinto
on suurelta osin tietojen kasittelya ja valittamista. Organisaatioiden valinen tiedonsiirto (OVT eli
Electronic Data Interchange, EDI) on 1990-luvulla
tietotekniikan merkittavimpia ja laajavaikutteisimpia sovelluskohteita. Sen avulla etsitään rationalisointi- ja tehostamishyötyja seka uusia tapoja toimia, toisin sanoen myös uusia palvelujen jakelukanavia

.

OVT on teknisesta nakökulmasta maaramuotoisten tietojen elektronista siirtoa eramuotoisesti suoraan
tietojarjestelmasta toiseen. OVT on "avoin tiedonsiirtotapa", ja on siten julkishallinnon avoimmuussuositusten mukainen. 0VT:n käyttö ei kuitenkaan
ole pelkkaa tietotekniikkaa, vaan siihen liittyy
suurelta osin toimintatapojen uudelleen suunnittelua, yksinkertaistamista ja jarkeistamista. OVT ei
tarkoita siten teknisen rajoitetusti samaa kuin konekielinen siirto, linjasiirto tai tiedonsiirtomenettely. EDI/OVT on tapa toimia ja tekninen mäaritys
kertoo vain miten täma tapa toteutetaan.
Teknista nakökulmaa tarkeampi on 0VT:n liittyminen
organisaatioiden valisen tietojenkäsittelyn kehittämiseen. OVT on tiedon JOT-ajattelua, oikea tieto oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Kun tieto talletetaan tietojarjestelmaan kerran ja vain kerran seka
valitetaan kaikille tietoa tarvitseville sidosryhmille on se kaikkien tietoa tarvitsevien sovellusten
ja henkilöiden kaytössa ilman manuaalisia ja aikaa
vievia työvaiheita. Tietojarjestelmat integroidaan
niin, etta sovellukset keskustelevat keskenaan.
On arvioitu etta kun OVT toimii julkishallinnossa,
julkishallinto saastaa ja hyötyy ainakin seuraavissa
asioissa:
-toiminta tehostuu
-paallekkainen tiedonkeruu vähenee
-asioiden kasittely nopeutuu
-palvelu paranee

-tietovarannot (investoinnit) voidaan hyödyntaa tarkemmin, tieto otetaan palvelemaan suunnittelua ja
paatöksen tekoa koska- tiedon kayttöönoton kynnys
alenee
-mahdollistuu yhtenainen hallinnon tietopalvelu
-tietojarjestelmien ulkoinen

rajapinta yhdenrnukais-

tuu.
0VT:n kayttö julkishallinn~ssa~tulee
paaasiassa olemaan :
1

Rekisterien pitoon liittyvaa paivitystietojen valittamista

2

Tietopalveluun liittyvaa otteiden, todistusten tai tietomassojen toimittamista

3

Sahköisten lomakkeiden siirtoa esitaytösta
lopulliseen muotoonsa.

Ehka merkittavimpia pitkan aikavalin 0VT:n hyödyntamiskohteita on ku~allishallinnonja valtion välinen
tiedonsiirto. Valtio keraa paatöksentekonsa tueksi
kunnilta mittavan maaran tietoa etenkin sosiaali- ja
terveystoimen seka koulutoimen osalta.
edistämiseksi julkishallimossa hallitusti
esitetaan seuravia konkreettisia jatkotoimia:
0VT:n

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvotte1ul:unta
pyytad kommentit kehittamisehdotuksesta JUHTAsj:.iniukanan olevilta osapuolilta ja muilta keskeisilta organisaatioilta.
Neuvottelukunta selvittaa rahoitusperiaatteet useita
eri osapuolia koskevien OVT-hankkeiden tukemiseksi
ja edistamiseksi seka tekee tarvittavat aloitteet
rahoitusj~rjestelyist~.
Selvitetaan myös ns. public
domain OVT/EDI- ohjelmistojen rahoitusmahdollisuudet

.

3

Neuvottelukunta asettaa tai esittaa asianomaisille
tahoille joitain esimerkiksi seuraavista jatkokehityshankkeista tai tukee esimerkiksi rahoittaen ;oitain seuraavista hankkeista

Lyhyen aikavllin hankkeet
-Kuntien ja valtion valiset seka sisaiset tiedonsiirron kehittamisprojektit
-vaestötietojen siirto kuntien tietojarjestelmiin
-syntyma- ja kuolintietojen siirto vaestörekisteriin
-kiinteistötiedot, tietopalvelu ja paivitys
-tonttikirjatietojen siirto
-rakennusvalvontatietojen siirto
-rakennus- ja huoneistotietojen siirto
-vaalitietojen siirto
-Valtiokonttorin talous- ja henkilöstöhallinnon, elake- ym. tietojarjestelmat
-verohallinnon tietojarjestelmat
-maatilahallituksen tietojarjestelmat
-sosiaali- ja terveystoimen tietojarjestelmat
-hankintatoimen tietojarjestelmat
-paikkatietojen yhteiskayttö

Pitkän aikavalin hankkeet

-Julkishallinnon tietoarkkitehtuurin kehittamisprojekti
-Julkishallinnon tietohakemiston
ti.

kehittamisprojek-

Neuvottelukunta tarkistaa kommenttien perusteella
tassa esi-selvityksessa esitettyjä OVT-strategiaa ja
kehitthishankkeita seka esittati naiden perusteella
aloitteet ja suositukset 0VT:n edistämiseksi julkishallinnossa.
Neuvottelukunta esittaa asianomaisille organisaatioille julkisen hallinnon organisaatioiden väliseen
tietojen siirtoon, tietojenkasittelyyn ja kehittämisen
organisointiin (0VT:n
edistämisorganisaatio)
liittyvat aloitteet.
Neuvottelukunta jarjestaa ja
tekee
tarvittavat
aloitteet julkisen hallinnon OVT-strategiasta tiedottamiseksi ja tunnetuksi
tekemiseksi kaikille
asiaan liittyville organisaatioille.
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Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunnalle

Julkisen hallinnon tietohallinon neuvottelukunta (JUHTA) paatti kokouksessaan 10.12.1990 teettää selvityksen tietohallinnon standardeja ja julkishallinon tietovarantoja kuvaavan tietohakemiston tarpeesta ja toteuttamismahdollisuuksista.
Selvityksen tekijäksi kutsuttiin diplomi-insinööri Antti Rainio ja
selvityksen oli maära valmistua huhtikuun alussa 1991. Selvitystyöta
ohjaamaan asetettiin työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Eino Hosia sisäasiainministeriöstä ja jäseninä Erkki Karimaa Suomen Kaupunkiliitosta, Kaarlo Korvola valtiovarainministeriöstä sekä Pasi Markelin Tilastokeskuksesta.
Selvityksen aikana on haastateltu mm. Riitta Alkulaa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen informaatiopalvelulaitokselta hyperteksteista ja -medioista, Eeva Palosuota, Taru Kuhasta ja Tapani Viialaa
Valtion tietokonekeskuksesta MINTTU-tiedonhakupalveluiden kehittamisesta, Susanna Vahtilaa Suomen standadisoimisliitosta standardien
tietopalveluista ja standardeja sisältävän tietokannan rakentamisesta, Aarno Kansikasta Valtion tietokonekeskuksesta julkishallinnon
OVT-strategian kehittymisestä, Eero Holstilaa Helsingin kaupungin
Tietokeskuksesta organisaation tietohakemistokokemuksista ja tarpeista.
Saatuaan työnsä paatökseen tekijä ja työryhmä luovuttavat esitutkimuksen neuvottelukunnan käyttöön.
Helsingissä 22. huhtikuuta 1991

Antti Rainio
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Julkisen hallinnon tietohallintoneuvottelukunnan (JUHTA) tehtävänä
on edistaa organisaatioiden välista tiedonsiirtoa (OVT) erityisesti
kunnallishallinnon ja valtionhallinnon välillä.
Tehtävänsä toteuttamiseksi neuvottelukunta valmistelee julkishallinnon OVT-strategiaa. Hallinnon tietohakemisto voidaan nähdä tiedonsiirron ja standardoinnin konkreettisena välikappaleena.
Tässä esitutkimuksessa on kirjattu organisaatioiden välisen tiedonsiirron lahtökohdat tietopalveluiden kehittamisessa. Tietohallinnon
standardeja ja julkishallinnon tietovarantoja on luonnehdittu lähinnä hakemiston ja tietopalvelun näkökulmasta. Selvityksessa on käyty
läpi merkittavimmät aiemmat ja kaynnissä olevat tietohakemistohankkeet ja selvitykset sekä hakemistojen toteuttamisen nykytekniikka.
Ongelmina on kirjattu tietovarantojen alhainen käyttöaste ja päällekkäinen tiedonkeruu. Ongelmien takana on toisaalta standardien
vaikeaselkoisuus ja toisaalta tietojärjestelmien sisäänpäinlämpeävyys. Tietopalvelut ovat epähomogeenisia eivätkä ne perustu standardeihin - jos niita on ylipaataän järjestetty.
Hallinnon tietohakemiston tehtävänä on kuvata hallinnon tietovarannot ja tietopalvelua varten kehitettävä tietosisällön ja esitystavan
standardi rajapinta. Tietohakemisto tulee yhtenäistämaan käsitteitä
ja parantamaan tietojen yhteensopivuutta. Hallinnon tietohakemisto
kytkee yhteen eri organisaatioiden tietovarastot ja sovellukset. Se
on rekisterien ja muiden tietovarantojen yhteiskäytön ja organisaatioiden valisen tiedonsiirron dokumentointi ja palvelujärjestelmä.
Lyhyellä tahtaimella se edistäa tietopalveluiden rajapinnan kehittämistä eri organisaatioissa ja pitkällä tahtaimella tarjoaa kattavan
kuvauksen koko julkishallinnon tietovarannoista ja palveluista.
Selvityksessa esitetaan, että valtionhallinnon ja kunnallishallinnon
rahoituksella kaynnistetaan mahdollisimman pian hanke, jossa toteutetaan hakemistojärjestelmä ja kaynnistetaan kuvausten keruu. Käytännön toteuttamisvastuuta esitetaan Tilastokeskukselle. Perustamiskustannukset, noin miljoona markkaa, jakautuvat parille vuodelle;
jatkossa ainakin osa kehittämis- ja ylläpitokustannuksista on mahdollista kerätä käyttömaksuina.

OVT -tiedotustilaisuus
21.5.1991
HALLINNON TIETOHAKEMISTO

Antti Rainio
Hallinnon tietohakemisto -esitutkimuksessa on kirjattu organisaatioiden välisen tiedonsiirron lähtökohdat tietopalveluiden kehittämisessä. Tietohallinnon standardeja ja julkishallinnon tietovarantoja on luonnehdittu lähinnä hakemiston ja tietopalvelun näkökulmasta.
Selvityksessä on käyty läpi merkittävimmät aiemmat ja käynnissä olevat tietohakemistohankkeet ja selvitykset sekä hakemistojen toteuttamisen nykytekniikka.
Ongelmina on kirjattu tietovarantojen alhainen käyttöaste ja päällekkainen tiedonkeruu. Ongelmien takana on toisaalta standardien
vaikeaselkoisuus ja toisaalta tietojärjestelmien sisäänpäinlämpeavyys. Tietopalvelut ovat epähomogeenisia eivätkä ne perustu standardeihin - jos niitä on ylipäätään järjestetty.
Hallinnon tietohakemisto voidaan nähdä tiedonsiirron ja standardoinnin konkreettisena välineenä. Hakemiston tehtävänä on kuvata hallinnon tietovarannot ja tietopalvelua varten kehitettävä tietosisällön
ja esitystavan standardi rajapinta. Tietohakemisto tulee yhtenaistamaan käsitteitä ja parantamaan tietojen yhteensopivuutta. Hallinnon
tietohakemisto kytkee yhteen eri organisaatioiden tietovarastot ja
sovellukset. Se on rekisterien ja muiden tietovarantojen yhteiskaytön ja organisaatioiden välisen tiedonsiirron dokumentointi ja palvelujarjestelmä.
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Hallinnon tietohakemisto sisältää organisaatioiden eri tietoaineistoj.en kuvailut. Tietopalvelun ja -siirron rajapinta määritellään
standardimuotoisista tiedoista koottavina sanomina. Kuvailuun liittyy luovuttamista ohjaavat säännökset. Oikean tietolähteen löytamista palvelevat hakusanat ja kehikot seka tiedon kattavuuden kuvaus.
Esittamistapastandardit koskevat mm. tietojen yhdistelemisessa kaytettavia eri ominaisuustietoja (esim. tunnukset, sijainti,...).
Julkishallinnon tietohakemisto on itsenäinen sovellus, joka toteutetaan jossakin olemassa olevassa tietojärjestelmässä tai sitä varten
perustetaan oma tietojärjestelmansä.
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Hallinnon tietohakemisto on tietoja ylläpitävien ja käyttävien tietojärjestelmien ja sovellusten ulkopuolella. Tietojarjestelmien tarjoamat tiedot kuvataan hakemistossa. Tietoj~rjestelmästäluovutettavat tiedot tuodaan järjestelmän rajapinnalle muunnoksen kautta ja
viedään vastaavasti sovellukselle.
Organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa hakemiston toteuttamisen
rinnalla on toteutettava tiedon luovuttamisen ja vastaanottamisen
standardia rajapintaa tukeva muunnos.
Hakemisto luo edellytykset yhtenäisen tietopalvelun kehittämiselle
ja sen myötä paällekkäisen tiedonkeruun vähenemiselle sekä tietovarantojen käyttöasteen kohoamiselle. Lyhyellä tahtaimella hakemisto
edistää tietopalveluiden rajapinnan kehittämistä eri organisaatioissa ja pitkällä tahtaimella tarjoaa kattavan kuvauksen koko julkishallinnon tietovarannoista ja palveluista. Tietojarjestelmien hajautuessa standardien ja yhteiskäyttöisyyden merkitys kasvaa ja kehityksen ohjaaminen edellyttäa hajautuvan tietohuollon kattavan hakemiston toteuttamista.
Selvityksessä esitetään, että valtionhallinnon ja kunnallishallinnon
rahoituksella käynnistetaän mahdollisimman pian hanke, jossa toteutetaan hakemistojärjestelmä ja käynnistetään kuvausten keruu. Käytännön toteuttamisvastuuta esitetään Tilastokeskukselle. Perustamiskustannukset, noin miljoona markkaa, jakautuvat parille vuodelle;
jatkossa ainakin osa kehittämis- ja ylläpitokustannuksista on mahdollista kerätä käyttömaksuina.

