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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimen datan direktiivin
täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä
Tiedonhallintalain ja julkisuuslain muutokset
Onko ehdotuksella vaikutuksia, joita ei ole vielä tunnistettu, erityisesti lakien soveltamisalassa oleviin
organisaatioihin? Millaisista vaikutuksista on kyse tai miten niitä olisi mahdollista arvioida tarkemmin?
Ehdotuksessa ja direktiivissä ei velvoiteta rajapintojen, jotka olisivat nimenomaan avoimia, käyttöön. Mitä
mieltä olette väitteestä, että viranomaiset oman harkintansa mukaan käyttäisivät avoimia rajapintoja joka
tapauksessa silloin, kun se on tarkoituksenmukaista?
Onko ehdotettujen muutosten johdosta tarpeen muuttaa myös jotain erityislainsäädäntöä, jota ei
esitysluonnoksessa ole tunnistettu?
-

Laki eräiden julkisten yritysten tietojen uudelleenkäytöstä
Kommentit laista eräiden julkisten yritysten tietojen uudelleenkäytöstä kokonaisuutena.
Millaisiin yrityksiin toimialallanne tai alueellanne ehdotettu laki tulisi sovellettavaksi?
Tunnistatteko julkisia yrityksiä koskevaa sääntelyä, jota olisi ehdotetun lain johdosta muutettava tai joka
on sen kanssa ristiriidassa?
Onko tiedossanne sääntelyä, joka velvoittaa ehdotetun lain soveltamisalassa olevia julkisia yrityksiä
antamaan niiden hallussa olevia asiakirjoja uudelleenkäytettäväksi?
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Fingrid Oyj:tä koskevat siirtoverkonhaltijana kotimaisen lainsäädännön lisäksi EU:n lainsäädännön
mukaiset velvoitteet julkaista sähkömarkkinoita koskevaa informaatiota sekä erilaisia ehtoja ja
menetelmiä. Hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarviossa on ilmeisesti otettu huomioon ainakin
kansalliseen sähkömarkkinalakiin sisältyvät velvoitteet tietojen julkaisemisesta, todeten, että ei ole
tunnistettu näiden toimialojen kohdalla erityissääntelyä, joka velvoittaisi toimialoilla toimivia
yrityksiä asettamaan niiden hallussa olevia, yleishyödyllisen palvelun tuottamiseen liittyviä
asiakirjoja saataville kaupallista tai muuta kuin kaupallista uudelleenkäyttöä varten. Ottamatta
kantaa, miten kyseiset säännökset velvoittavat antamaan asiakirjoja uudelleen käytettäväksi,
haluamme tässä tuoda esiin, että siirtoverkonhaltijana Fingrid Oyj on velvollinen julkaisemaan
tietoja mm. seuraavien EU-säädösten perusteella:
•
Asetus (EU) 2019/943 sähkön sisämarkkinoista, artiklat 6.13 sekä 50 alakohdat 2-4, velvoittaa
siirtoverkonhaltijaa julkaisemaan seuraavia tietoja: a) tasehallintaa koskevat tiedot; b)
siirtokapasiteettia koskevat tiedot; c) sähkömarkkinan fundamenttitietoja koskien mm. kulutusta ja
tuotantoa
•
Asetus (EU) 543/2013 tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla asettaa
siirtoverkonhaltijoille velvoitteen toimittaa markkinatietoa julkaistavaksi Entso-E:n julkaisualustalla.
•
Asetus (EU) 2017/2195 sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista 12 artikla 35 alakohdissa asetettu siirtoverkonhaltijoille velvoite julkaista tasehallintaan liittyviä tietoja. Tiedot
julkaistaan Entso-E:n ylläpitämällä transparenssialustalla.
•
Asetus (EU) 2017/1485 sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista sisältää lukuisia
siirtoverkonhaltijaa velvoittavia julkaisuvelvoitteita. Esim. artikla 8 – julkaiseminen verkkosivuilla; 11
osasto – tietojen avoimuus.
•
Asetus (EU) 2015/1222 kapasiteetin jakamista ja ylikuormituksen hallintaa koskevien
suuntaviivojen vahvistamisesta. Esim. 9 artikla 14. alakohta ja 72 artikla 2. alakohta.
•
Asetus (EU) 2016/631 tuottajien verkkoliitäntävaatimuksia koskevasta verkkosäännöstä ja
Asetus (EU) 2016/1388 kulutuksen verkkoon liittämistä koskevasta verkkosäännöstä. Lukuisia
sähköverkon liittymistä käsitteleviä julkaisuvaatimuksia.
•
Asetus (EU) 2017/2196 sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta
verkkosäännöstä. 36 artiklassa vaatimus markkinatoimintojen keskeytystä ja palautusta koskevat
sääntöjen julkaisemisesta ja 37 artiklassa erinäisten ilmoitusten julkaisemisesta.

Onko tiedossanne sääntelyä, joka velvoittaa ehdotetun lain soveltamisalassa olevia julkisia yrityksiä
julkaisemaan tai julkistamaan niiden hallussa olevia asiakirjoja, mutta jonka tosiasiallisena tarkoituksena
tai vaikutuksena on tietojen uudelleenkäyttö kaupallisiin tai muihin tarkoituksiin?
Onko ehdotetun lain soveltamisalassa oleviin yrityksiin tai muihin toimijoihin sellaisia vaikutuksia, joita ei
ole tunnistettu? Millaisista vaikutuksista on kyse tai miten niitä olisi mahdollista arvioida tarkemmin?
-
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Onko asiakirjojen uudelleenkäytön salliminen ominaista tai olennaista jonkin ehdotetun lain
soveltamisalassa olevan julkisen yrityksen liiketoiminnalle?
-

Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä
Kommentit laista julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä kokonaisuutena.
Onko ehdotuksella vaikutuksia tutkimusaineistoja tuottaviin tai julkaiseviin tahoihin, joita ei vielä ole
tunnistettu? Millaisista vaikutuksista on kyse tai miten niitä olisi mahdollista arvioida tarkemmin?
Onko olemassa riskiä siitä, että tutkimusaineistoja ei enää asetettaisi julkisesti saataville sen vuoksi, että
ehdotettu laki tulisi niihin julkaisun johdosta sovellettavaksi?
Missä laajuudessa tutkimusaineistojen maksutonta saatavuutta edellytetään jo nykyään osana julkista
tutkimusrahoitusta?
Tunnistatteko tutkimusaineistoja, niiden tuottamista tai hyödyntämistä koskevaa sääntelyä, jota olisi
ehdotetun lain johdosta muutettava tai joka on ehdotetun sääntelyn kanssa ristiriidassa?
-

Arvokkaat tietoaineistot
Onko toimialallanne tai toiminnassanne tunnistettu tietoaineistoja, jotka mahdollisesti tai todennäköisesti
tultaisiin komission toimesta säätämään arvokkaiksi tietoaineistoiksi?
Onko toimialallanne tai toiminnassanne varauduttu arvokkaiden tietoaineistojen sääntelystä johtuviin
vaikutuksiin? Miten kuvailisitte vaikutuksia ja niihin varautumista? Antakaa mahdollisuuksien mukaan
myös euro- tai lukumääräarvioita.
-

Yleiset kommentit
Yleiset kommentit hallituksen esityksen luonnoksesta ja ehdotetun sääntelyn vaikutuksista
kokonaisuudessaan.
-
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