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Onko jo 
käyttäjänä 

Yhteentoimivuus-
alustassa?

Ei

Kyllä

Ei

Koodisto on valmis 
hyväksyttäväksi: 

vaihda tilaksi 
”Odottaa hyväksyntää”

Arvioi saamansa 
koodistot

Tarvittaessa substanssi-
asiantuntijoiden 

koordinointi

Tarjoa koodiston 
määrittelyyn tukea tai ota 

tarvittaessa yhteyttä 
Ydinkoodistoryhmän 

vastuuhenkilöön ja pyydä 
tukea työhön

Osallistu tarvittaessa 
substanssi-

asiantuntijoiden 
koordinointiin

Kyllä

Muokataanko 
koodistoa, koodeja 
tai muita tietoja?

Ei

Tee muokkaukset

Voiko 
koodiston ottaa 
julkishallinnon 

yhteiseen 
käyttöön?

Kyllä

Ei

Onko 
koodistot ja koodit 
määritelty ohjeiden 

ja linjausten 
mukaisesti?

Kyllä

Sovi työpaja 
sisällöntuottajan kanssa

Ei

Onnistuuko 
koodiston määrittely 

ilman tukea?

Ota yhteyttä 
Yhteentoimivuusalustan 

tukeen
Hae käyttöoikeutta

Saa tiedon 
hyväksymisestä

Koodistot-työkalu: Yhteentoimivuusmenetelmän mukainen käyttö

Kokoa tarvittaessa 
substanssiasiantuntijat 

työpajaan

Tieto tarpeesta 
esim. sähköpostilla

Tieto tarpeesta
esim. sähköpostilla

Tieto sopivista 
henkilöistä

Tieto tuesta 
esim. s-postilla

Tieto sopivista 
henkilöistä

Yhteydenotto 
sisällöntuottajaan

Siirto YKR:n työjonoon

Tieto hyväksynnästä 
sisällöntuottajalle

Onko tarve päivittää 
omaa koodistoa?

Aloita uuden koodiston 
määrittely

Ei

Tee omasta koodistosta 
uusi versio

Kyllä

Käy läpi koodisto ja 
koodit

Onko 
koodisto tehty 

ohjeiden ja linjausten 
mukaisesti?

Vaihda tilaksi ”Luonnos” 
ja sovi työpaja 

sisällöntuottajan kanssa

Ei

Valmistele Julkishallinnon 
ydinkoodistoryhmän 

(YKR) käsittelyyn

Kyllä

Yhteydenotto 
sisällöntuottajaan

Lähetä koodisto 
kommentointikierrokselle

Hyväksy koodisto ja 
muuta tilaksi 

”Voimassa oleva”

Arvioi saatu palaute ja 
tee tarvittaessa 

muutoksia 
(+tarvittaessa uusi 

kommentointikierros)

Löytyykö 
tarvetta lähes 

vastaava 
koodisto?

Ei

Tee aiemman koodiston 
pohjalta uusi koodisto

(variantti) 

Kyllä

Kuvaa tarvittavat koodit 
ja niiden koodiarvot

Tarvittaessa: Linkitä 
koodin ja/tai koodiston 
nimi Sanastot-työkalun 
käsitteeseen. Jos käsite 
puuttuu, ehdota uutta 

käsitettä sanastoon.

Ole yhteydessä 
Yhteentoimivuusalustan 

tukeen ja pyydä 
perustamaan uusi 

rekisteri

Löytyy tarvetta 
vastaava rekisteri?

Kyllä

Ei

Perusta uusi rekisteri 
yhteistyössä 

sisällöntuottajan kanssa

Tarjoa koodiston 
määrittelyyn tukea 
sisällöntuottajalle

YKR:n kokous
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