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YMPÄRISTÖMINISTERIÖ   ASETTAMISPÄÄTÖS  VN/10368/2019-YM-19 

       

   10.12.2019 

 

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TIEDON YHTEENTOIMIVUUDEN YHTEISTYÖN ORGANISOINTI 

 

Asettaminen 

Ympäristöministeriö on tänään asettanut Rakennetun ympäristön tiedon 
yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän toimialansa yhteentoimivuustyön 
organisoimiseksi. 

Toimikausi 

 18.12.2019 – 31.12.2022 

Tausta 

Uusi tiedonhallintalaki (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta), jonka eduskunta 
hyväksyi 18.3.2019 (HE 284/2018 vp), edellyttää ministeriöt ylläpitämään 
yhteentoimivuuden linjauksia omalla toimialallaan. Kukin ministeriö organisoi oman 
yhteistyön hallinnan mallin ja kokoaa tarkoituksenmukaisen yhteistyöryhmän. 
Ympäristöministeriö vastaa rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja 
yhteentoimivuudesta ja käynnistää osana tätä yhteentoimivuustyötä Rakennetun 
ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän.  

Työ pohjautuu eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden 
täytäntöönpanostrategiassa esitettyihin osa-alueisiin, jotka ovat oikeudellinen, 
organisatorinen, semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus. Työllä edistetään:  

• tiedon semanttista yhteentoimivuutta käyttämällä 
yhteentoimivuusmenetelmää ja julkisen hallinnon yhteentoimivuusalustaa 
(yhteentoimiva.suomi.fi) yhteisten sanastojen, koodistojen ja tietomallien 
(soveltamisprofiilien) määrittelyssä,  

• oikeudellista yhteentoimivutta varmistamalla, että yhteentoimivuuteen 
liittyvät lainsäädännön muutostarpeet välittyvät lain valmisteluun, 

• teknistä yhteentoimivuutta lisäämällä yhteistyötä julkisen hallinnon ja 
yksityisen sektorin tietojärjestelmien kehittäjien kanssa, sekä 

• organisatorista yhteentoimivuutta tuomalla rakennetun ympäristön tiedon 
tuottajat ja hyödyntäjät yhteen. 

Tavoite 

Toiminta tähtää koko Suomen rakennetusta ympäristöstä tehtävään kansallisesti ja 
kansainvälisesti yhteensopivaan, yhtenäiseen digitaaliseen kaksoseen. Tämän 
saavuttamiseksi rakennettu ympäristö on mallinnettava yhtenäisesti, jotta prosessit 
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tukeutuvat yhteisiin tietomalleihin ja hyvin hallittuihin yhteentoimiviin 
tietovarantoihin. Yhteisen tiedon varaan voidaan luotettavasti rakentaa palveluja ja 
liiketoimintaa, kun tiedon tuottamisen, säilyttämisen, ylläpidon ja luovuttamisen 
pelisäännöt on määritelty. 

Yhteistyöryhmän tavoitteena on toteuttaa tiedonhallintalakia rakennetun 
ympäristön puitteissa sekä tukea hallitusohjelmakirjauksia, jotka koskevat 
rakennetun ympäristön valtakunnallista digitaalista rekisteriä ja tietoalustaa, joihin 
maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. 

Yhteistyöryhmä varmistaa rakennetun ympäristön eri prosesseissa syntyvien ja 
käytettävien tietojen semanttisen yhteentoimivuuden tiedonhallintalain 
edellyttämällä tavalla. Lisäksi yhteistyöryhmän tavoitteena on luoda toimintatavat 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle rakennetun ympäristön tiedon 
yhteentoimivuuteen ja digitalisaatioon liittyen. Tavoitteena on myös varmistaa 
vuorovaikutus ministeriöiden, kuntien ja KIRA-alan toimijoiden välillä sekä eri 
toimijoiden näkökulmien huomioiminen rakennetun ympäristön tiedon 
yhteentoimivuuden edistämisessä. 

 

Tehtävä 

Yhteistyöryhmän tehtävät: 
 

Yhteistyöryhmän tehtävänä on rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden 
edistäminen, aihealueeseen liittyvän osaamisen ja alan kyvykkyyden lisääminen, 
lainsäädäntöä ja hallintaa koskevien muutostarpeiden tunnistaminen ja välittäminen 
ao. hallintoon, yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvittavien teemaryhmien 
perustaminen sekä laajan vuorovaikutuksen organisoiminen toimialan toimijoiden 
kanssa. 

Työn käynnistyessä nimetään kolme teemaryhmää: Semanttinen yhteentoimivuus -, 
Kokonaisarkkitehtuuri- ja Standardisointi-ryhmä. Yhteistyöryhmän työn käynnistyttyä 
se voi organisoida teemaryhmiä tavoitteidensa mukaisesti tarkoituksenmukaisella 
tavalla. 

Sihteeristön tehtävät: 

Yhteistyöryhmän toimintaa tukee sihteeristö, jonka tehtävänä on valmistella asiat 
yhteistyöryhmän kokouksiin ja huolehtia teemaryhmien välisestä tiedonkulusta ja 
yhteistyöstä. Sihteeristö voi teettää yhteistyöryhmän ja teemaryhmien toiminnan 
tueksi esim. selvityksiä, arviointeja tai työpajoja.   

Teemaryhmien tehtävät: 

Semanttinen yhteentoimivuus -ryhmän tehtävänä on luoda ja harmonisoida 
tarkoituksenmukaiset sanastot, koodistot ja tietomallit yhteentoimivuusalustalle 
(yhteentoimiva.suomi.fi). 
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Standardisointi-ryhmän tehtävänä on tukea avointen kansainvälisten standardien 
käyttöönottoa ja vaikuttaa niiden kehittämiseen sekä edistää standardisointiin 
liittyvää yhteistyötä kansallisella tasolla.  

Kokonaisarkkitehtuuri-ryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa rakennetun ympäristön 
keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. 

Ympäristöministeriö nimittää teemaryhmien puheenjohtajat, jotka toimivat 
ryhmänsä edustajina sihteeristössä ja asiantuntijajäseninä yhteistyöryhmässä. 
Yhteistyöryhmä kutsuu teemaryhmiin niiden toiminnan kannalta oleellisten tahojen 
edustajat. Teemaryhmien toiminta on avointa yhteiskehittämistä. Teemaryhmien työ 
tapahtuu vuorovaikutteisesti yhteistyöryhmän, muiden teemaryhmien ja 
sidosryhmien kanssa. 

Organisointi 

Hallinnan kokonaisuuteen kuuluu yhteistyöryhmä, sihteeristö ja teemaryhmät alla 
olevan kaavion mukaisesti. 

 

Yhteistyöryhmä 

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön rakennetun 
ympäristön osaston yksikönpäällikkö, rakennusneuvos Teppo Lehtinen ja 
varapuheenjohtajana KIRA-foorumin nimeämä henkilö. 

Yhteistyöryhmän jäseniksi kutsutaan seuraavien organisaatioiden edustajat: 

KIRA-alan edustajat: 

KIRA-alalta KIRA-foorumin nimeäminä: 

Toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, 
varalla professori Seppo Junnila, Aalto-yliopisto 

Tutkimusjohtaja Tommi Arola, Rakennustietosäätiö RTS sr 
varalla arkkitehti Pia Ilonen, ILO Arkkitehdit Oy 
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Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry 
varalla toimitusjohtaja Kai Puustinen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 

Chief Impact Officer Vesa Ilmarinen, Platform of Trust Oy 
varalla partner Director Tekla Wannas, Platform of Trust Oy 

Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry 
varalla toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva, Suomen Isännöintiliitto ry 

Development Manager, BIM, Tiina Perttula, Ramboll Finland Oy 
varalla tietohallintojohtaja Mikko Särkkä, Are Oy 

Toimitusjohtaja Ilkka Salo, Talotekninen teollisuus ja kauppa ry 
varalla Toimialajohtaja Tiina Koppinen, Skanska Oy 

 

Kunnat ja Kuntaliitto: 

Kunnat: 

Jani Havukainen, Espoon kaupunki 
varalla Laura Suurjärvi, Turun kaupunki 

Samppa Kaivosoja, Kuopion kaupunki 
varalla Kimmo Sulonen, Hämeenlinnan kaupunki 

Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki 
varalla Suvi Uotila, Helsingin kaupunki 

Tuija Aaltonen, Järvenpään kaupunki 
varalla Rita Pihlaja, Kirkkonummen kunta 

Suomen Kuntaliitto:  

Anne Jarva, varalla Tommi Karttaavi 
 

Valtion hallinto, viranomaiset:  

Liikenne- ja viestintäministeriö: 
Maaria Mäntyniemi 

Maa- ja metsätalousministeriö: 
Mari Laakso 

Opetus- ja kulttuuriministeriö: 
Erja Metsäranta, varalla Tapani Sainio 

Sisäministeriö:  
Kirsi Rajaniemi, varalla Jaana Rajakko 

Työ- ja elinkeinoministeriö: 
Tanja Karvonen, varalla Kimmo Kuusela 
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Valtiovarainministeriö: 
Riitta Autere, varalla Jaana Nevalainen 

 

Pysyvät asiantuntijajäsenet: 

Jukka Litmanen, YM/TIHA 
Saku Härkönen, YM/TIHA 

 

Sihteeristö 

Yhteistyöryhmän pääsihteerinä toimii Juha-Pekka Maijala (YM/RYMO).  

Teemaryhmien puheenjohtajat ovat osa sihteeristöä ja yhteistyöryhmän 
asiantuntijajäseniä. 

Varapääsihteerinä toimii yksi teemaryhmien puheenjohtajista. 

Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta –hankkeen ohjelmapäällikkö: Juhana 
Rautiainen (YM/RYMO) 

KIRA-InnoHub ry: Sami Lankiniemi, varalla Teemu Lehtinen 

Kuntaliitto: Anne Jarva, varalla Tommi Karttaavi 

 

Kustannukset ja rahoitus 

Yhteistyöryhmä ja teemaryhmät tekevät työnsä ilman erillistä korvausta. Viestinnän, 
sihteeristön toiminnan ja teemaryhmien fasilitoinnin resursoi ympäristöministeriö. 
Kulut maksetaan 31.12.2019 saakka ympäristöministeriön momentilta 35.20.02 ja 
1.1.2020 alkaen momentilta 35.20.04. Matkakustannuksia ei korvata. 

 
 
Kansliapäällikkö Hannele Pokka 
 
 

 

Ylijohtaja   Helena Säteri 
 
 

 

Jakelu:  Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän ja sihteeristön 
jäsenet, YM/HAKA, ympäristöministeriön kansliapäällikkö, ympäristöministeriön 
lainsäädäntöjohtaja, DVV/VRK, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, VNK, KIRA-foorumin puheenjohtaja 

 


