Suomen Erillisverkot Oy
Lausunto
20.11.2020

Asia: VN/16660/2020

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.
Erillisverkot kannattaa direktiivin täytäntöönpanoa direktiivin vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
Vasta kun vähimmäisvaatimusten mukaisesti toteutettujen vaatimusten toimeenpanosta on saatu
kokemuksia, voitaisiin erikseen arvioida tulisiko kansallisesti säätää direktiiviä pidemmälle meneviä
kansallisia vaatimuksia.
Millaisiin yrityksiin toimialallanne tai alueellanne ehdotettu laki tulisi sovellettavaksi?
Erillisverkot -konsernissa julkisuuslakia ja tiedonhallintalakia sovelletaan tytäryhtiö Suomen
Turvallisuusverkko Oy:n toiminnassa. Erillisverkkojen käsityksen mukaan laki eräiden julkisten
yritysten tietojen uudelleen käytöstä ei kuitenkaan soveltuisi Suomen Turvallisuusverkko Oy:n
toimintaan, taikka muutoinkaan Erillisverkot –konsernin toimintaan.
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Lakiluonnoksessa eräiden julkisten yritysten tietojen uudelleen käytöstä julkisella yrityksellä
tarkoitettaisiin sellaista yritystä, joka toimii jollakin tai useammalla ko. lain 1 §:ssä tarkoitetulla
toimialalla ja jossa julkisyhteisöt voivat käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen,
rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella. Lakia sovellettaisiin
vain sen 1 §:n mukaisilla toimialoilla toimiviin yrityksiin. Laissa ei kuitenkaan tarkemmin määritellä
minkä toimialaluokituksen perusteella määräytyy se, sovelletaanko lakia julkisiin yrityksiin vai ei.
Toimialaluokitusta voidaan arvioida esimerkiksi julkisen yrityksen oman yhtiöjärjestyksen,
Tilastokeskuksen toimialaluokittelun tai yrityksen tosiasiallisen toiminnan kannalta. Selvyyden vuoksi
tämä tulisi määritellä tarkemmin.
Tunnistatteko julkisia yrityksiä koskevaa sääntelyä, jota olisi ehdotetun lain johdosta muutettava tai joka
on sen kanssa ristiriidassa?
Laki eräiden julkisten yritysten tietojen uudelleen käytöstä tulisi olla soveltamisen osalta selkeä
suhteessa esimerkiksi julkisuuslakiin ja tiedonhallintalakiin. On huomioitava, että tiedonhallintalaki
soveltuu vain osittain ns. julkisen yrityksen toimintaan. Vastaavasti julkisuuslain
salassapitosäännösten soveltuvuutta ei pitäisi muuttaa kansallisella sääntelyllä, jota avoimen datan
direktiivin täytäntöönpanon johdosta tehdään.
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?
Onko olemassa riskiä siitä, että tutkimusaineistoja ei enää asetettaisi julkisesti saataville sen vuoksi, että
ehdotettu laki tulisi niihin julkaisun johdosta sovellettavaksi?
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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.
-

Lehtimäki Timo
Suomen Erillisverkot Oy

Haikarainen Ara
Suomen Erillisverkot Oy
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