
Miksi tiedon laadulla on 
merkitystä?

– Tiedon luotettavuus, laatu ja käytettävyys on 
yksi yhteiskunnallisen päätöksenteon 
keskeisimmistä kysymyksistä.

– Mitä enemmän tietoa on saatavillamme, sitä 
merkityksellisemmäksi muodostuu tiedon 
laadun todentaminen

– Oikeiden päätösten tekemiseen tarvitaan 
oikeaa tilannekuvaa – ja siihen tarvitaan 
laadukasta tietoa. 

– Koska tiedon laatu on niin keskeinen 
kysymys, on sitä varten tarpeen luoda 
yhteiset pelisäännöt ja kriteerit. 
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Tiedon laatua kehitetään yhteistyössä
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–Tiedon laatua kehitetään osana Tiedon hyödyntämisen ja 
avaamisen hanketta (TiHA), Tiedon laatukehikko -
osahankkeessa

–Osallistuvat organisaatiot: Vero, OPH, MML, DVV, Kela, PRH, 
TTL, Valtiokonttori, Tulli. Lisäksi Luke pilottina. 

–Useita muita sidosryhmiä mukana mm kommentointien ja TiHA 
tilaisuuksien kautta

–Tilastokeskuksen vetämän osahankkeen tavoitteena on tiedon 
laadun yhteismitallisuus, tiedon helppo ja luotettava 
hyödyntäminen sekä mahdollisimman tehokas käyttö. 

–Tiedon laatukriteerit ja mittarit: tiedon laadun kuvaukseen ja 
arviointiin soveltuva yhteinen työkalu, joka hyödyttää sekä 
tiedon tuottajia että tiedon käyttäjiä. 

https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen
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Julkishallinnon tietovirrat ja tiedon laadun edistäminen

Yhteiset valmiit 

työkalut eli 

yhteiset mallit

Tiedon laadun 

yhteistyö-

verkostot?

TiHA TP3:

Yhteinen kieli 

tiedon laadusta 

puhumiseen ja 

sen käsittelyyn

Vaikutus tiedon 

laatuun sen 

alkulähteillä

Lainsäädäntö ja 

sen  tulkinta, ml. 

EU lainsäädäntö

Julkishallinnon 

keskeiset tiedot, 

vastuut ja laadun 

tarkkailu

Hyvien 

käytänteiden 

jakaminen

Lisäksi 

tunnistettu:

Osaamisen 

kehittäminen



27.10.2021 Kuva: http://res.freestockphotos.biz/pictures/10/10561-

a-beautiful-girl-enjoying-sales-signs-pv.jpg

Tiedon laatukriteerit ja mittarit 

Tietoaineistojen 

laatukriteerien ja 

niiden mittarien 

kuvaukset löydät 

Tietoaineistojen 

laatukriteerit -sivulta
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https://www.stat.fi/org/vuosiohjelma/tietoaineistojen-laatukriteerit.html


27.10.2021 Kuva: http://res.freestockphotos.biz/pictures/10/10561-

a-beautiful-girl-enjoying-sales-signs-pv.jpg

Tiedon laatukriteerit ja mittarit, muutama mittariesimerkki 

Tietoaineistojen 

laatukriteerien ja 

niiden mittarien 

kuvaukset löydät 

Tietoaineistojen 

laatukriteerit -sivulta
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Puutteelliset ominaisuustiedot

Määräpäivien noudattaminen

Tietolähde

Käytetyt standardit
Käsitteiden määritelmät

Muutosajankohta

Käyttöoikeus

Virheelliset ominaisuusarvot
Hajonta

Tietoaineiston tietomalli

Tieto loogisuustarkastettu

https://www.stat.fi/org/vuosiohjelma/tietoaineistojen-laatukriteerit.html


Laatukriteerien kehittäminen

627.10.2021

Alustavat 
laatukriteerit 
tuotettu yhdessä 
syksy 2020 ja 
julkaistu 31.1.2021

Laatukriteerejä ja 
niiden mittareita 
kehitetty 
kevätkauden 2021 
aikana 
pilotoinnissa

Päivitetyt 
laatukriteerit ja 
niille tuotetut 
mittarit saatavana 
Tilastokeskuksen 
verkkosivuilla 
heinäkuussa 2021

Lausuntokierros 
6.9.2021 –
4.10.2021
lausuntopalvelu.fi 

Tähtäimessä 

julkisen 

hallinnon 

suositus

Rinnalla 

laadun 

kuvauksen 

pilotointi 2: 

Kela, Luke, 

MML, Valtio-

konttori ja TK

Tiedon laatukehikko TiHA TP3

https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=063c43e2-c6d5-4c6d-a96e-4b16bde5b920


Yleiskuva lausunnoista
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–Yhteensä 71 lausuntoa. Lausuntokysymyksiä kaikkiaan 11. 
Arvokasta laajaa ja syvää antia!

–Tiedon laatukriteereitä ja tiedon laadun yhteistä edistämistä 
ja toisilta oppimista kannatetaan laajalti. Pitkän tähtäimen 
tiedon laadun edistäminen mahdollistuu.

–Tiedon tuottajien tarvitsemat resurssit ja kyvykkyydet 
työkalun käyttöönotossa nousevat luonnollisesti esille.

–Lausuntoyhteenveto julkaistaan marraskuun puolivälissä. 
Nostoja lausunnoista on jo tehty.



Lausuntojen annin kohdentuminen

Tiedon laatukehikko TiHA TP327.10.2021

Laatukriteerit Mittarit Hallintamalli

Käyttöönottoa 
tukevat mallit ja 

materiaalit

Kuva: Magneetti

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/11/03/08/58/custom

er-magnet-1019871_960_720.jpg…
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Nämä olivat lausuttavana lausuntokierroksella
Näihinkin nousi näkemyksiä 

lausuntokierroksella



Käyttöönoton suunnitteluun 
vaikuttavat lausunnot
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–Ohjeistuksessa tärkeä huomioida istutus omaan toimintaan ja 
kehittämiseen

– Iso kokonaisuus: hahmottaminen ja palastelu

–Kyvykkyyksien kehittäminen:
– toimintamallit ja prosessit
– henkilöstö, osaaminen ja resurssit
– tiedot ja järjestelmät

–Yhteydet (muuhun) tiedonhallintaan, yhteentoimivuuteen ja 
viestintään tiedosta

→ vaikutukset käyttöönottosuunnitelmaan, hallintamalliin sekä 
ohjeistukseen ja koulutukseen



Tiedon laatukriteerit yhteiseksi julkishallinnon
tiedon laadun kuvauksen ja arvioinnin työkaluksi
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