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Yhteentoimivuusalustan ja

–menetelmän tavoitteet

• Kootaan julkishallinnon tietojen 
kuvaukset (metatiedot) yhteen paikkaan 
kaikkien hyödynnettäväksi 

• Yhteisissä palveluissa ja prosesseissa 
käytettävät käsitteet on määritelty 
yhdenmukaisesti

• Yhteisten tietomääritykset perustuvat 
sanastossa määriteltyihin käsitteisiin

• Aiemmin tehtyjä määrityksiä pyritään 
hyödyntämään mahdollisimman paljon

• Alustalle tehdyt kuvaukset ovat 
hyödynnettävissä myös koneluettavassa 
muodossa
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Sanastot
Koodistot

Tietomallit

Kommentit

Yhteentoimivuusalusta ja sen työkalut



• Viisi eri työkalua
‒ Sanastot.suomi.fi

▪ Luodaan, ylläpidetään ja julkaistaan käsitteiden määritelmiä 
(terminologisia sanastoja)

‒ Koodistot.suomi.fi
▪ Luodaan ja ylläpidetään koodistoja ja koodeja

‒ Tietomallit.suomi.fi
▪ Kuvataan organisaation tietojen sisältöjä ja rakenteita
▪ Hyödynnetään muiden tekemiä tietomalleja ja toisilla työkaluilla tehtyjä 

sanastoja ja koodistoja
‒ Kommentit.suomi.fi

▪ Yhteiskehittämisen työkalu: poimitaan muiden työkalujen tietosisältöjä, 
joista pyydetään sidosryhmien palautetta

‒ Oikeuksienhallinta
▪ Yhteinen käyttövaltuushallinta kaikille työkaluille
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Yhteentoimivuusalusta



Esimerkkejä siitä, mitä tietoja eri työkaluista löytyy

• Sanastot.suomi.fi
‒ Mitä tarkoittaa ammatillinen kuntoutusselvitys?
‒ Mitä tarkoittaa prokura?

• Koodistot.suomi.fi
‒ Mikä on Alavuden kuntakoodi?
‒ Mihin maakuntaan Asikkala kuuluu?

• Tietomallit.suomi.fi
‒ Mitä tietoja (attribuutteja) varhaiskasvatuspäätökseen (luokka) sisältyy?

• Kommentit.suomi.fi
‒ Onko asumisen tukiin liittyviin käsitteisiin kommentoitavaa? Onko esimerkiksi 

asukasvalintaperuste-käsitteen määritelmä asianmukainen?

• Oikeuksienhallinta (ei julkinen; vain DVV ja pääkäyttäjät näkevät)
‒ Kuka/ketkä ovat organisaation ABC pääkäyttäjiä?
‒ Onko henkilöllä N.N. tietomallintajan käyttöoikeudet?
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Millaisiin kysymyksiin löytyy vastaus?



Sanastot-

työkalu



Koodistot-

työkalu



Tietomallit-

työkalu



Kommentit-työkalu



Yhteentoimivuusalustan
oikeuksienhallinta
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• Aikaa ja rahaa säästyy, kun voit
hyödyntää muiden aiemmin tekemiä
määrityksiä

• Voit julkaista omat määrityksesi
alustalla esimerkiksi kilpailutuksia
varten

• Virheet vähenevät, kun tiedot voi ladata
alustalta (ei enää pdf-tiedostojen käsin
kopiointia)

• Voit kerätä sidosryhmiltäsi palautetta
kootusti yhteen paikkaan

• Tiedot ovat sekä ihmis- että 
koneluettavia (alusta antaa tiedoille
yksilöivän tunnuksen eli URI:n)
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Hyödyt



• Yhteentoimivuusalustan kotisivu: 
‒ https://yhteentoimiva.suomi.fi/fi/

• Suorat linkit työkaluihin:
‒ https://sanastot.suomi.fi/
‒ https://koodistot.suomi.fi/
‒ https://tietomallit.suomi.fi/
‒ https://kommentit.suomi.fi/
‒ https://rhp.suomi.fi/

• Esittelyvideot: https://youtu.be/ERLe8kFmbx0 (fi), https://youtu.be/3x_rylnrpnM (sv), 
https://youtu.be/eeonlC5mPeM (en)

• Julkinen Confluence, jossa käyttöönoton ja käytön ohjeita erityisesti sisällöntuottajille, 
webinaaritallenteet sekä muuta tarpeellista: 
https://wiki.dvv.fi/display/YTIJD/Yhteentoimivuusalustan+julkinen+dokumentaatio

• Yhteydenotot ja kysymykset osoitteeseen: yhteentoimivuus@dvv.fi

• Slack-kanava: yhteentoimivuus.slack.com

Lisätietoja
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Ota yhteyttä!

http://yhteentoimiva.suomi.fi

yhteentoimivuus@dvv.fi

Yhteentoimivuus.slack.com
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