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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?
Verohallinnon käsityksen mukaisesti direktiivin ja ehdotettujen säännösten vaikutukset on hyvin
tunnistettu. Esityksessä voisi kuitenkin vielä tuoda esille sen, että sääntelyllä on myös vaikutusta
tulevaisuudessa uusien tietojärjestelmien kehittämisessä sekä arvioitaessa erilaisten tietoryhmien
julkisuutta.

Esimerkiksi verotustiedot ovat kattavasti salassa pidettäviä. Voimassa olevassa sääntelyssä
verotustietojen julkisuudesta säädetään täsmällisesti ja julkisuus on staattista ja perustuu
verotuksen päättymishetken tilanteeseen. Julkiset tiedot on asetettu saataville avoimen datan
periaatteiden mukaisesti siltä osin kuin se on mahdollista ja käytännössä tämä koskee yhteisöjen
tuloverotuksen julkisia tietoja.

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että myös muutosverotuksen tiedot
tulisivat julkisiksi. Tällä hetkellä ei ole vielä selvillä se, miten tämä tullaan toteuttamaan. Joka
tapauksessa muutosverotuksen tietojen julkisuus muuttaisi yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot
dynaamisemmaksi ja se vaikuttaa tietojen edelleen hyödyntämiseen sekä siihen, miten tiedot
olisivat saata-villa. Tässä arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös avoimen datan direktiivin
tavoitteet. Arvioinnin kannalta on toisaalta hyvä, että tiheästi päivittyvän tietoaineiston saatavuuden
osalta ehdotetaan tiedonhallintalain 24 a §:ään mahdollisuutta ottaa huomioon myös tekniset ja
taloudelliset vaikutukset, jotka saatavuuden toteuttaminen aiheuttaa.

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?
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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?
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?
-
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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.
Verohallinto kannattaa ehdotusta eikä Verohallinnolla ole lausuttavaa ehdotetuista säännöksistä.
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