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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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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?
Onko toimialallanne tai toiminnassanne varauduttu arvokkaiden tietoaineistojen sääntelystä johtuviin
vaikutuksiin? Miten kuvailisitte vaikutuksia ja niihin varautumista? Antakaa mahdollisuuksien mukaan
myös euro- tai lukumääräarvioita.
Lausuntopalvelu.fi

2/3

-

Yleiset kommentit
Yleiset kommentit hallituksen esityksen luonnoksesta ja ehdotetun sääntelyn vaikutuksista
kokonaisuudessaan.
Kokonaisuutena näemme tiedon julkisuuden edistämisen positiivisena. Esitykseen sisältyy kuitenkin
kohtia, joiden vaikutuksia kunnille on vaikea täysin arvioida. Selvää on, että muutos tulee
aiheuttamaan kustannusten nousua kuntasektorilla.

Kuntien aineistoissa on usein mukana tietosuoja-asetuksen määrittelemiä henkilötietoja, joiden
poistaminen julkisesti saatavilla olevista aineistoista on yleensä tarpeen tietosuoja-asetuksen
vaatimusten täyttämiseksi. Tämä työ lisääntyy esitysluonnoksen myötä ja tulee aiheuttamaan
työkustannuksia sekä lisää henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvia riskejä. Vaikutustenarviointi
kunnan kannalta on vaikea yksiselitteisesti toteuttaa, kun huomioidaan tietosuoja-asetuksen
huomattavan laaja henkilötiedon käsite.

Ohjauksen ja määrittelyn tulee olla selkeää, jotta vältytään yhä laajenevilta tulkintaongelmilta.
Esitysluonnos ei selkeästi määrittele henkilötiedon ja tietoaineistojen suhdetta. Julkisuuslain ja
tietosuojalainsäädännön yhteensovittaminen aiheuttaa kuntasektorilla tulkintaongelmia jo
nykytilanteessa. Tietoja luovutettaessa ei ole aina selkeää, mikä henkilötieto on luovutettavissa ja
mikä on poistettava. Esitysluonnos lisää tätä arviointityötä entisestään. On myös vaikeaa arvioida
täydellä varmuudella sitä, sisältääkö aineisto tietoa, joka on epäsuorasti yhdistettävissä
luonnolliseen henkilöön.
Tiheästi päivittyvien julkisien asiakirjojen määritelmä jää esityksessä myös hieman
tulkinnanvaraiseksi.
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