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Avoimen tiedon ohjelman valmistelu- ja koordinointiryhmä 

 

 

Aika 5.3.2015 klo 9-11 

 

Paikka VM, Mariankatu 9, nh. Nousukausi 

 

Osallistujat Anne Kauhanen-Simanainen, VM pj 

Margit Suurhasko, VM sihteeri 

Emil Asp, LVM – noin klo 9.30 

Minna Karvonen, OKM  

Antti Eskola, TEM 

Timo Hattinen, VM 

Olli-Pekka Rissanen, VM  

Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto – avoimen tiedon ohjelman ohjausryh-

mästä 

 

Poissa  Mikael Vakkari, VM varapj 

Jari Jauhiainen, OM  

Juha Haataja, OKM 

Pauliina Pekonen, VM 

Markus Rahkola, VM 

   

1 Kokouksen avaus ja asiat 

Puheenjohtaja avasi 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-29-1-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-

valmistelu-ja-koordinointiryhman-kokouksen-29-1-2015-

poytakirjaluonnos/view 

3 Avoimen tiedon vaikuttavuus –esitutkimus 

https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-29-1-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-kokouksen-29-1-2015-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-29-1-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-kokouksen-29-1-2015-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-29-1-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-kokouksen-29-1-2015-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-29-1-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-kokouksen-29-1-2015-poytakirjaluonnos/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/koordinointi-ja-valmisteluryhma/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-29-1-2015-kokous/avoimen-tiedon-ohjelman-valmistelu-ja-koordinointiryhman-kokouksen-29-1-2015-poytakirjaluonnos/view
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Margit Suurhasko kertoi, että Heli Kosken 

- esitutkimuksen toimittaminen julkaisuksi (suomeksi sisältäen ruotsin-

kielisen tiivistelmän ja englanniksi) on käynnissä 

- esitutkimus ja siitä johdettujen toimenpiteiden toteuttamissuunnitelmaa 

esitellään Share PSI 2.0 –workshopissa Berliinissä marraskuussa 2015 

 

Keskusteltiin alustavasta ehdotuksesta esitutkimuksen jatkotoimenpiteiden 

etenemistavasta ja aikataulusta ja mahdollisista täydennettävistä ja uusista 

kysymyksistä Tietoja valtion tietohallinnosta –kyselyyn.  

- Tehtävien toimenpiteiden aikataulu hyväksyttiin ja todettiin, että arvi-

ointi- ja seurantamallin tavoitteet pitää määritellä selkeästi niin, että mi-

tataan ja seurataan oikeita asioita.  

- Edellisessä kokouksessa esiintuodut näkökulmat otetaan huomioon jat-

kotoimenpiteiden suunnittelussa 

- Tietoja valtion tietohallinnosta – kyselyn kysymyksistä poistetaan aina-

kin avaamisen esteitä koskeva kysymys ja siihen lisätään kysymys 

avoimen tiedon vaikutuksista 

- Kysely lähtenee VM:stä vielä maaliskuun aikana 

 

4 Ohjelman jälkeiset linjaukset 

Anne Kauhanen-Simanainen esitteli Avoimen tiedon ohjelman jälkeisten  

linjausten nykyistä vaihetta. Todettiin, että linjaukset viedään ohjelman oh-

jausryhmän 15.4. keskustelun jälkeen myös JulkICT-toiminnon johtoryh-

mään keskusteltavaksi ja myöhemmin päätettäväksi. 

 

Linjauksiin voi tehdä hyvin vielä täydennyksiä ja muutosehdotuksia. 

5 Vuodeksi 2015 suunniteltuja keskeisiä toimenpiteitä ja niiden eteneminen 

Olli-Pekka Rissanen esitteli PSI-direktiivin täytäntöönpanon tilannetta.  

 

Todettiin, että nykylainsäädäntö toteuttaa pääsääntöisesti direktiivin vaati-

muksia. Suomessa tehdään tässä vaiheessa ainoastaan välttämättömät lain-

säädäntömuutokset. Viranomaisten tietojen laajempaan hyödyntämiseen 

tähtäävän kattavamman tietojen käsittelyä koskevien lakien kokonaisuudis-

tuksen valmistelu on aloitettu.  

 

OKM:ssä tarkistetaan, tarvitaanko muutoksia arkistoja, museoita ja kirjasto-

ja koskeviin säännöksiin. 

 

Elisa Kettunen  ja Margit Suurhasko esittelivät tietovarantojen avaamisen 

ohjeistuksen suunnittelua ja valmistelua. 

 

Ohjeistuksen projektisuunnitelma on kommentoitavissa linkissä 

https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/datan-avaamisen-

ohjeistus/datan-avaamisen-ohjeistuksen-suunnitelma-

kommentoitavaksi/view 

 

 

https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/datan-avaamisen-ohjeistus/datan-avaamisen-ohjeistuksen-suunnitelma-kommentoitavaksi/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/datan-avaamisen-ohjeistus/datan-avaamisen-ohjeistuksen-suunnitelma-kommentoitavaksi/view
https://wiki.julkict.fi/julkict/avoin-data/dataportaali/datan-avaamisen-ohjeistus/datan-avaamisen-ohjeistuksen-suunnitelma-kommentoitavaksi/view
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JHS-seminaari Avoimen tietoaineiston käyttöluvasta 25.3.2015 Ilmoittau-

tuminen http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/news/jhs-189-seminaari 

 

Yhteistyö Avoimen hallinnon hankkeen (OGP) kanssa 

o II toimintasuunnitelman lausuntoyhteenveto 

http://vm.fi/documents/10623/1193298/Lausuntoyhteenveto+Av

oin+hallinto+2+toimintasuunnitelma.pdf/7ea4f346-dcb8-406b-

b359-a424f4e5ae4b 

o Toimintasuunnitelmaluonnosta muokataan toimintasuunnitel-

maksi tehtyjen esitysten perusteella. Muokkauksesta tuotetaan 

muistio, jossa kerrotaan, mitkä lausuntokierroksella esiin noste-

tut asiat on otettu mukaan toimintasuunnitelmaan ja mitkä on jä-

tetty pois sekä perustelut ratkaisuille. Muistio julkaistaan yhdes-

sä toimintasuunnitelman kanssa avoinhallinto.fi- verkkosivuilla. 

 

Avoimen tiedon ohjelma osallistuu Pohjoismaiden avoimen datan viikkoon 

29.5.-7.6.2015. Suomesta tällä hetkellä mukana suunnittelussa OKF. Sovit-

tiin, että valmistelu- ja koordinointiryhmää tiedotetaan suunnittelun etene-

misestä. 

6 Työryhmän jäsenten ajankohtaiset asiat  

OKM 
 

LVM 

- Digiturnauksen tilannekatsaus, www.digiturnaus.fi 

- Emil Asp ei enää toimi avoimen datan asioissa LVM:ssä, yhteydenotot 

Olli-Pekka Rantala, LVM. Taru Rastas palaa vuorotteluvapaalta elo-

kuussa 2015. 
 

TEM 

 

OM 

- Palaveri Finlex-lainsäädäntötiedon avaamisesta pidettiin OM:n asian-

tuntijoiden kanssa 17.2.2015 

7 Ohjausryhmän seuraavan kokouksen asiat 

- Ohjausryhmän seuraava kokous 15.4.2015, jossa edelleen käsitellään 

linjauksia ja toimenpiteitä valmisteluryhmän keskustelun pohjalta  

8 Muita asioita 

Seuraavat kokoukset 

 

- 12.5.2015 klo 9-11 VM, Mariankatu 9, Nh Nousukausi 

 

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/news/jhs-189-seminaari
http://vm.fi/documents/10623/1193298/Lausuntoyhteenveto+Avoin+hallinto+2+toimintasuunnitelma.pdf/7ea4f346-dcb8-406b-b359-a424f4e5ae4b
http://vm.fi/documents/10623/1193298/Lausuntoyhteenveto+Avoin+hallinto+2+toimintasuunnitelma.pdf/7ea4f346-dcb8-406b-b359-a424f4e5ae4b
http://vm.fi/documents/10623/1193298/Lausuntoyhteenveto+Avoin+hallinto+2+toimintasuunnitelma.pdf/7ea4f346-dcb8-406b-b359-a424f4e5ae4b
http://www.digiturnaus.fi/

