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Yhteentoimivuus
Mitä se on?



Mitä yhteentoimivuus tarkoittaa?
• TTL:n ATK-sanakirja

» Järjestelmien kyky viestiä keskenään sellaisella tavalla tai siinä
laajuudessa, että ne voivat rutiinimaisesti käyttää toistensa tuloksia
omassa toiminnassaan. Tietotekninen yhteentoimivuus saavutetaan
standardeja ja yhteisiä perusrakenteita käyttämällä

• Tietohallintolaki
» Julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan 

tässä laissa, että tietojärjestelmät ovat teknisesti ja tietosisällöllisesti 
yhteentoimivia muiden julkisen hallinnon viranomaisten 
tietojärjestelmien kanssa silloin kun ne käyttävät samoja tietoja.

• Eurooppalaiset yhteentoimivuusperiaatteet (EIF) 
eurooppalaisia julkisia palveluja varten
» Eurooppalaisten julkisten palvelujen tarjoamisen yhteydessä 

yhteentoimivuudella tarkoitetaan erillisten ja erilaisten 
organisaatioiden kykyä olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua 
palvelevien ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden 
käyttämien toimintaprosessien kautta käyttäen niiden tieto- ja 
viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa.



Haasteita tietojärjestelmien 
yhteentoimivuudelle
• Järjestelmätoimittajat suojelevat intressejään 

pitämällä järjestelmät ja niiden 
tiedonsiirtorajapinnat suljettuina

• Tietojärjestelmät ovat vanhentuneita
• Järjestelmissä oleva data ei ole yhteismitallista 

muiden järjestelmien kanssa



Avoimuus ja yhteentoimivuus
Erottamaton pari?



Yhteentoimivuus perustuu 
avoimuudelle
• Yhteentoimivuuden perusedellytyksiä on 

avoimuus
» Standardeissa
» Rajapinnoissa
» Järjestelmissä
» Tiedostomuodoissa

• Suljetut järjestelmät ja tiedostomuodot ovat 
suurimpia ongelmia yhteentoimivuuden kannalta



Avoimet standardit
• Avoimet standardit lisäävät kilpailua ja 

pienentävät riippuvuutta toimittajasta
• Edistävät yhteentoimivuutta
• Mutta mikä on avoin standardi?

» Määritelmiä riittää: ITU-T, IETF, EU, OSI, W3C, FSFE…
» Yhteisiä tekijöitä:

• Laadintaprosessi
• Saatavuus
• Syrjimättömyys
• Patentittomuus (tai ainakaan patentit eivät saa rajoittaa käyttöä)
• Uudelleen käyttö

• EU-byrokratiassa avoimia standardeja ei kutsuta 
standardeiksi, vaan tekniksiksi eritelmiksi 
(specification)



Avoimet järjestelmät
• Termi ”Open Systems” peräisin 80-luvun Unix-

maailmasta ja sillä tarkoitetaan järjestelmiä, 
joissa yhdistyy
» Yhteentoimivuus
» Siirrettävyys
» Avointen standardien käyttö

• Ei sama asia kuin avoin lähdekoodi



Avoin lähdekoodi
• Yhteentoimivuus ei automaattisesti seuraa 

avoimen lähdekoodin käytöstä
• Mahdollistaa kuitenkin yhteentoimivuuden

toteuttamisen järjestelmätoimittajasta 
riippumattomasti

• Suljettua lähdekoodia käytettäessä tulee 
kiinnittää erityistä huomiota rajapintoihin



Avoimet rajapinnat
• Tietojärjestelmät vaihtavat tietoja keskenään 

rajapinnan kautta
• Jos rajapinta on suljettu, on tiedonsiirtoa tai 

integraatioita mahdoton toteuttaa ilman 
ohjelmistotoimittajan myötävaikutusta

• Rajapinta on avoin, jos sen kaikki ominaisuudet 
ovat julkisia ja sitä voi käyttää ilman rajoittavia 
ehtoja



Pilvipalvelut ja avoimuus
• Pilvipalvelut eivät ole sisäänrakennetusti avoimia 

järjestelmiä
• Riski yhden toimittajan varaan jäämisestä 

(vendor lock-in) voi olla jopa suurempi kuin 
tavallisesti



Avoin hallinto
• Avoin hallinto ei välttämättä edellytä 

demokratiaa, mutta hallinnon avoimuus on yksi 
demokratian tunnusmerkeistä

• Edustuksellinen demokratia
» Vallan kolmijako-oppi: lainsäädäntövalta, 

toimeenpanovalta, tuomiovalta (+”Neljäs valtiomahti” –
joukkotiedotusvälineet)

• Julkisuusperiaate
» Viranomaisten asiakirjat ja yleiseen päätöksentekoon 

liittyvät kokoukset ovat julkisia ja viranomaisella on 
tiedottamisvelvollisuus oman hallintoalansa asioista



Avoin hallinto ja avoimet 
teknologiat
• Kansalaisten yhdenvertaisuus

» Viranomaisen on pyrittävä käyttämään asiakkaan 
kannalta teknisesti mahdollisimman yhteensopivia ja 
helppokäyttöisiä laitteistoja ja ohjelmistoja

» Ei pakoteta kansalaisia käyttämään suljettuja 
ohjelmistoja tai formaatteja siksi, että hallinto käyttää 
niitä

• Tietojärjestelmien luotettavuus
» Julkisten tietojärjestelmien tulee olla auditoitavissa

• Yhteiskunnan varojen järkevä käyttö
» Viranomaisten tulisi tietokoneohjelmia laatiessaan tai 

tilatessaan mahdollisuuksien mukaan julkaista ne 
avoimena lähdekoodina, muiden viranomaisten ja 
kansalaisten käyttöön



Yleviä periaatteita
Vain käytännön toteutus puuttuu…



Tavoitteena eurooppalaisten julkisten
palvelujen yhteentoimivuus

”On olennaisen tärkeää toimia yhteentoimivuuden
hyväksi, jotta tieto- ja viestintätekniikan 
mahdollisuudet voitaisiin mahdollisimman 
täysimääräisesti hyödyntää. Tämä tarve 

tunnistettiin Euroopan digitaalistrategiassa, joka on 
Eurooppa 2020 -strategian tärkeimpiä aloitteita. 

Digitaalistrategia voi toteutua vain, jos 
standardeihin ja avoimiin järjestelmäalustoihin 

perustuva yhteentoimivuus taataan.”
Komission tiedonanto (KOM(2010) 744) Tavoitteena eurooppalaisten julkisten 

palvelujen yhteentoimivuus



Eurooppalaisten julkisten 
palvelujen perusperiaatteet
European Interoperability Framework (EIF)
• Perusperiaate 1: toissijaisuus ja suhteellisuus 
• Perusperiaate 2: käyttäjäkeskeisyys 
• Perusperiaate 3: osallisuus ja saavutettavuus 
• Perusperiaate 4: tietoturva ja yksityisyys
• Perusperiaate 5: monikielisyys 
• Perusperiaate 6: hallinnollinen yksinkertaistaminen
• Perusperiaate 7: läpinäkyvyys
• Perusperiaate 8: tietojen säilyttäminen
• Perusperiaate 9: avoimuus
• Perusperiaate 10: uudelleen käytettävyys
• Perusperiaate 11: teknologianeutraalius ja sovitettavuus 
• Perusperiaate 12: tehokkuus ja tuloksellisuus
• Suositus 1: julkishallintojen olisi yhdenmukaistettava 

yhteentoimivuusperiaatteensa eurooppalaisten 
yhteentoimivuusperiaatteiden kanssa, jotta julkisten palvelujen 
toimittamisen eurooppalainen ulottuvuus voidaan ottaa huomioon.



Julkisen hallinnon 
kokonaisarkkitehtuuri
• Valtiovarainministeriö on valinnut 

kokonaisarkkitehtuurin (Enterprise Architecture) 
lähestymistavaksi yhteentoimivuuden edistämiseen

• Kokonaisarkkitehtuuri on suunnitelma organisaation 
muodostaman kokonaisuuden ja sen osien 
rakenteesta ja osien välisistä suhteista 

• Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat ovat:
» Toiminta
» Tiedot
» Tietojärjestelmät
» Teknologia

• Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton edistämiseksi on 
laadittu laki julkisen hallinnon tietohallinnon 
tietohallinnon ohjauksesta (tietohallintolaki)



Julkisen hallinnon 
arkkitehtuuriperiaatteet
• Yleiset periaatteet 

» Periaatteita on noudatettava 
» Toiminnan ja kehittämisen on oltava 

läpinäkyvää
» Maksimoi yhteiskunnan kokonaisetu
» Arkkitehtuurin tulee olla yksinkertaista 

• Toimintaan vaikuttavat periaatteet 
» Arkkitehtuurin tulee olla 

strategialähtöistä 
» Toimintatapojen tulee olla 

yhdenmukaiset 
» Kehitä toimintamallia asiakaslähtöisesti 

• Tietoon kohdistuvat periaatteet 
» Tieto on yhteiskäyttöistä pääomaa
» Tietovarannolla tulee olla 

tietovastuullinen
» Tietoturvallisuus on huomioitava tiedon 

koko elinkaaren ajan 

• Tietojärjestelmiin kohdistuvat 
periaatteet
» Kehitä tai hanki tietojärjestelmiä 

toimintalähtöisesti
» Vältä päällekkäisiä ratkaisuja 
» Varmista yhteentoimivuus
» Tietojärjestelmien tulee olla 

käyttäjäystävällisiä
» Minimoi toimittajariippuvuus 
» Hyödynnä avointa 

lähdekoodia 
• Teknologiaan kohdistuvat 

periaatteet 
» Yhtenäistä teknologia-

arkkitehtuuri 
» Käytä vakaita teknologioita 
» Tietoturva ja varautuminen 
» Huolehdi tietoturvasta osana 

toimintaa 
» Varaudu poikkeustilanteisiin



Yhteentoimivuus.fi
• Portaali julkisen 

hallinnon 
yhteentoimivuutta
edistäville materiaaleille

• Ylläpito 
Valtiokonttorissa (VIP), 
valtiovarainministeriön 
toimeksiannosta

• Perustuu EU:n 
semanttisen 
yhteentoimivuuden
portaaliin (Semic.eu)
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