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Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke (TiHA)

HEL 2020-004538 T 00 01 06

Päätös

Strategiajohtaja päätti antaa tiedoksi, että valtionvarainministeriö on 
asettanut tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen (TiHA) ja siinä 
kaupungin edustajana toimii Pasi Rautio.

Päätöksen perustelut

Valtionvarainministeriö on asettanut tiedon hyödyntämisen ja avaami-
sen hankkeen. Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen toimi-
kausi on 30.4.2020-31.12.2022

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke on osa Tiedon hyödyntä-
misen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka pe-
rustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin.

Hankkeen toteutuksen päävastuu on valtionvarainministeriöllä. Keskei-
sinä toimijoina hankkeessa ovat valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja 
julkisen hallinnon omistamat yritykset. Hanke toteutetaan laajalla ja 
avoimella yhteistyöllä.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on laatia 
ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista 
julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tie-
don hyödyntämistä ja avaamista edistäviä toimenpiteitä. Strategisilla 
tavoitteilla on tarkoitus tarkentaa kansallista tietopolitiikkaa.

Valtionvarainministeriö tekee hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat pää-
tökset. Valtionvarainministeriö asettaa hankkeelle ohjausryhmän ja 
hankeryhmän. Helsingin kaupungin edustaja hankeryhmässä on Pasi 
Rautio.

Hankkeen tehtävät: Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen 
tehtävänä on vuoden 2022 loppuun mennessä:

1. Laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista ta-
voitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi.

2. Tunnistaa avoimen datan direktiivissä määriteltävien arvokkaiden tie-
toaineistojen lisäksi muita hyödyntämispotentiaalia omaavia julkisia tie-
toaineistoja ja tukea niiden avaamista tai laajempaa käyttöä selkeällä 
toimintamallilla, joka otetaan käyttöön kansallisesti.
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3. Määritellä ja ottaa käyttöön tiedon laatukriteerit yhteistyössä Tilasto-
keskuksen kanssa.

4. Laatia ja toimeenpanna linjaukset julkisten tietojen jakamiselle oh-
jelmointirajapintojen kautta ja ottaa linjaukset käyttöön.

5. Luoda ja käyttöönottaa avattavien tietojen teknistä ja semanttista yh-
teentoimivuutta ja yhteentoimivuustyökalujen käyttöä tukeva toiminta-
malli.

Hankeryhmämän tehtävät:

- valmistella hankkeen hanke-, toiminta- ja viestintäsuunnitelmat

- Toimeenpanna hankkeen hanke-, toiminta- ja viestintäsuunnitelmat

- seurata hankkeen tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien mukaista
  toteutusta sekä hankkeen kustannuksia

- Edistää hankkeen tulosten käyttöönottoa ja hyödyntämistä

- Ehdottaa hankkeen jälkeisiä toimenpidesuosituksia

- Arvioida hankkeen toteutusta

- Valmistella hankkeen loppuraportti

Lisätiedot
Pasi Rautio, Projektipäällikkö, puhelin: 040 8332528

pasi.rautio(a)hel.fi

Liitteet

1 Asettamispäätös 30.4.2020
2 Asettamispäätös 30.4.2020, liite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vastaanottaja Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-

täntöönpano
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