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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?
Kts. muut kommentit.
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?
Kelan kokemuksen mukaan avointen rajapintojen käyttö ei lisäänny huomattavasti ilman
velvoittavuutta.
Onko ehdotettujen muutosten johdosta tarpeen muuttaa myös jotain erityislainsäädäntöä, jota ei
esitysluonnoksessa ole tunnistettu?
Ei.

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?
Lausuntopalvelu.fi

1/3

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?
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?
Mahdollisesti Kelan tilastot, joita Kela tuottaa Kela-lain §2 mukaisesti, jos Kela on direktiivin
tarkoittama julkisoikeudellinen laitos (direktiivin 2. artikla, kohta 2, julkisoikeudellisen laitoksen
määritelmä).
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Onko toimialallanne tai toiminnassanne varauduttu arvokkaiden tietoaineistojen sääntelystä johtuviin
vaikutuksiin? Miten kuvailisitte vaikutuksia ja niihin varautumista? Antakaa mahdollisuuksien mukaan
myös euro- tai lukumääräarvioita.
Mahdolliset arvokkaat tietoaineistot viedään rajapinnan kautta saataville. Kustannusarvio
arvokkaiden tietoaineistojen rajapinnan kautta saataville saattamisesta nopealla aikataululla 2htv.
Ylläpidon kustannukset ovat verrattain pieniä, kun toteutus on kerran tehty.

Yleiset kommentit
Yleiset kommentit hallituksen esityksen luonnoksesta ja ehdotetun sääntelyn vaikutuksista
kokonaisuudessaan.
Onko Kela direktiivin tarkoittama julkisoikeudellinen laitos (direktiivin 2. artikla, kohta 2,
julkisoikeudellisen laitoksen määritelmä)?

Tutkimusaineistojen kohdalla puhutaan saatavuudesta tietovaraston kautta. Tietovarasto on
näkemyksemme mukaan tässä yhteydessä harhaanjohtava termi. Tietovarastolla (data warehouse)
tarkoitetaan yleensä raportoinnin ja analytiikan tarpeisiin mallinnettua ja optimoitua tietokantaa.
Tietovarastoon on tyypillisesti ladattu, harmonisoitu ja yhdistelty organisaation keskeisten
operatiivisten tietojärjestelmien tiedot, jotta niitä voidaan hyödyntää mm. tietojohtamisessa,
toiminnan suunnittelussa, mittaristoissa ja tilastoinnissa. Kokoelmassa tutkimusaineistoja ei ole
kysymys tietovarastosta ainakaan tässä standardimerkityksessä. Parempi termi tutkimusaineistojen
kontekstissa voisi olla esim. tutkimusaineistojen digitaalinen tietovaranto.
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