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Avoimen tiedon ohjelman valmistelu- ja koordinointiryhmä 

 

 

Aika 12.5.2015 klo 9-11 

 

Paikka VM, Mariankatu 9, nh. Paja 

 

Osallistujat Anne Kauhanen-Simanainen, VM pj 

Mikael Vakkari, VM varapj 

Margit Suurhasko, VM sihteeri 

Minna Karvonen, OKM 

Juha Haataja, OKM  

Antti Eskola, TEM 

Jari Jauhiainen, OM  

 

Poissa  Rainer Salonen, LVM 

Pauliina Pekonen, VM 

Timo Hattinen, VM 

Olli-Pekka Rissanen, VM  

Markus Rahkola, VM 

 

1 Kokouksen avaus ja asiat 

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, JulkICTWiki: 

https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-

valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-

koordinointiryhman-5-3-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-

valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokouksen-

poytakirjaluonnos/view 

 

3 Avoimen tiedon vaikuttavuus –esitutkimus / Margit Suurhasko 

https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokouksen-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokouksen-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokouksen-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokouksen-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-5-3-2015-kokouksen-poytakirjaluonnos/view
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- Todettiin, että esitutkimuksesta on ollut uutinen VM:n sivuilla suomek-

si, ruotsiksi ja englanniksi: http://vm.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/tiedon-avaamisesta-sen-vaikuttavuuden-

arviointiin?_101_INSTANCE_chtsflfeCEcQ_redirect=%2Fhaku%2F-

%2Fq%2Favoimen%2520tiedon%2520vaikuttavuus 

- Julkaisut ovat saatavilla suomeksi (sis ruotsinkielisen tiivistelmän) ja 

englanniksi: https://vm.fi/julkaisu?pubid=5201 ja 

https://vm.fi/julkaisu?pubid=5202 

 

- Avoimesta tiedosta on ollut kysymys VM:n tietohallintokyselyssä 2014 

ja 2015. Tulokset julkaistaan kesäkuussa. 

- Lisäksi on tuotettu kysymykset avoimesta tiedosta ja digitalisaatiosta 

yrityksille tarkoitettuun CIS-innovaatiokyselyyn (Tilastokeskus) 

4 Ohjelman jälkeiset linjaukset 

Tilannekatsaus / Anne Kauhanen-Simanainen 

- Linjauksia on työstetty edelleen VM:n JulkICT-toiminnon johtoryhmän 

keskustelun 27.4.2015 jälkeen ja ne viedään vielä johtoryhmän päätettävik-

si 25.5.2015. 

 

Todettiin, että  

- linjausdokumentti on tässä vaiheessa vasta työpaperi, eikä linjauksia ole 

vielä sellaisinaan hyväksytty. Varsinainen julkaisu tapahtuu syksyllä, 

kun tiedetään, miten avoin tieto huomioidaan tulevassa hallitusohjel-

massa/toimintasuunnitelmassa 

- lainsäädäntötieto (linkitetty data) otetaan vielä ohjelman puitteissa ra-

hoitettavaksi pilotiksi  

- perusrekisterien maksuttomuudesta ja mahdollisesta jakelumallista teh-

dään erillinen selvitys. 

5 Vuodeksi 2015 suunniteltuja keskeisiä toimenpiteitä ja niiden eteneminen 

PSI-direktiivin täytäntöönpano ja viestintä 

- Antti Eskola on esitellyt Suomen tilanteen PSI-virkamiesryhmässä 

- VM on toimittanut tätä varten tilannekatsauksen PSI-direktiivin tilan-

teesta ja implementoinnista Suomessa 

- OKM:ssä selvitetään edelleen muutoksia arkistoja, museoita ja kirjasto-

ja koskeviin säännöksiin 

- tilannekatsausta täydennetään ja työstetään vielä VM:n toimesta 

 

PSI Share 2.0 –workshop Kremsissä Itävallassa 19.-22.5.2015 

- Margit Suurhasko osallistuu tähän VM:n puolelta 

- projekti jatkuu vielä ensi kesään, jolloin lopulliset tulokset (mm. hyvät 

käytännöt PSI-direktiivin tukemiseksi jäsenmaissa julkaistaan) 

 

Tietovarantojen avaamisen ohjeistuksen suunnittelu ja valmistelu / Margit 

Suurhasko 

- ohjeistuksen suunnittelu etenee yhteistyössä Kuntaliiton ja 6ajan kanssa 

- käytännön toteutuksesta vastaa Valtori Avoindata.fissä 

- rakennesuunnittelusta vastaa Recommended 

 

http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedon-avaamisesta-sen-vaikuttavuuden-arviointiin?_101_INSTANCE_chtsflfeCEcQ_redirect=%2Fhaku%2F-%2Fq%2Favoimen%2520tiedon%2520vaikuttavuus
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedon-avaamisesta-sen-vaikuttavuuden-arviointiin?_101_INSTANCE_chtsflfeCEcQ_redirect=%2Fhaku%2F-%2Fq%2Favoimen%2520tiedon%2520vaikuttavuus
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedon-avaamisesta-sen-vaikuttavuuden-arviointiin?_101_INSTANCE_chtsflfeCEcQ_redirect=%2Fhaku%2F-%2Fq%2Favoimen%2520tiedon%2520vaikuttavuus
http://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedon-avaamisesta-sen-vaikuttavuuden-arviointiin?_101_INSTANCE_chtsflfeCEcQ_redirect=%2Fhaku%2F-%2Fq%2Favoimen%2520tiedon%2520vaikuttavuus
https://vm.fi/julkaisu?pubid=5201
https://vm.fi/julkaisu?pubid=5202
http://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/krems/
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- Pohjoismaiden avoimen datan viikko 29.5.-7.6.2015 / Margit Suurhasko 

- https://www.avoindata.fi/fi/content/pohjoismaisen-avoimen-datan-

viikko 

- https://www.avoindata.fi/sv/content/nordiska-veckan-f%C3%B6r-

%C3%B6ppna-data 

- Avoindata.fin markkinointia samalla viikolla   

6 Työryhmän jäsenten ajankohtaiset asiat  

OKM 

- Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeessa tehty selvitys toimintakult-

tuurin avoimuudesta korkeakouluissa 2015. Aineiston pohjalta on kar-

toitettu viisi erilaista avoimen toimintakulttuurin kypsyystasoa. Selvitys 

toistetaan vuosittain avoimuuden etenemisen seuraamiseksi ATT-

hankkeen ajan aina vuoteen 2017 asti. 

http://avointiede.fi/toimintakulttuuri 
 

LVM 
 

TEM 

-  meneillään Pan-European Open Data Portal –hankkeen kysely Lansca-

ping Questionnaire, jossa halutaan selvittää eri maiden kypsyysastetta 

avoimen datan suhteen 

 

OM 

- Finlex-lainsäädäntötiedon avaaminen (linkitetty data) ohjelman pilotiksi 

7 Ohjausryhmän seuraavan kokouksen asiat 

- Ohjausryhmän toiminta on päättynyt. 

8 Muita asioita 

Puheenjohtaja kiitti kaikkia ohjelman valmistelu- ja koordinointiryhmään 

osallistuneita aktiivisuudesta ja osallistumisesta Avoimen tiedon ohjelman 

työhön. 

 

Seuraava tapaaminen on ohjelman päätöstilaisuus 17.9.2015 klo 13-16 VM, 

Mariankatu 9, Paja. Tässä tilaisuudessa esitetään mm. ohjelman konkreetti-

set tuotokset ja tulevaisuuden linjaukset. 

 

https://www.avoindata.fi/fi/content/pohjoismaisen-avoimen-datan-viikko
https://www.avoindata.fi/fi/content/pohjoismaisen-avoimen-datan-viikko
https://www.avoindata.fi/sv/content/nordiska-veckan-f%C3%B6r-%C3%B6ppna-data
https://www.avoindata.fi/sv/content/nordiska-veckan-f%C3%B6r-%C3%B6ppna-data
http://avointiede.fi/toimintakulttuuri

