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10.09.2020

JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

10.09.2020 klo 09.00 – 11.00

Paikka

Skype

Paikalla

Olli-Pekka Rissanen
Riitta Autere

puheenjohtaja, johtava asiantuntija (VM)
varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies (VM)

Aulikki Pakanen
Jari Jauhiainen
Jukka Lähesmaa
Katariina Simonen

neuvotteleva virkamies (PLM)
erityisasiantuntija (OM)
erityisasiantuntija (STM)
hallitusneuvos (OKM)
(poistui kohdan 4 aikana)
neuvotteleva virkamies (LVM)
johtava paikkatietoasiantuntija
(MMM)
johtava asiantuntija (SM)

Maaria Mäntyniemi
Mari Laakso
Minna Bloigu
sijasta
Tapio Aaltonen (SM)
Saku Härkönen

(saapui kohdan 3 aikana)
erityisasiantuntija (YM)
(saapui kohdan 3 aikana)
johtava asiantuntija (TEM)
erityisasiantuntija (VNK)

Tanja Karvonen
Tomi Lindholm
Antti Helin
Heidi Innanen
Sanna-Mari Kirjalainen

sihteeri,
erityisasiantuntija (VM)
sihteeri,
hankekoordinaattori (VM)
kokoussihteeri, assistentti (VM)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.
Todettiin osallistujat.
Hyväksyttiin asialista.
2 Edellisen kokouksen kokousmuistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen kokousmuistio.
3 Vaikutustenarviointimuistioluonnoksen esittely
Sihteeristö esitteli tuoreinta muistioluonnosta. Muistioluonnos on tarkoitettu
vain työryhmän sisäiseen käyttöön. Keskusteltiin aiheesta.
Muistioluonnos jaellaan kommenteille 10.9. aikana tai viimeistään 11.9. aamulla. Työryhmältä pyydetään kommentteja sähköpostitse 16.9. klo 12.00
mennessä Antti Helinille (antti.helin@vm.fi). Luonnosta saa jakaa eteenpäin
omille verkostoille kommentointia varten. Muistio on määrä hyväksyä 17.9. kokouksessa.
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4 EU-valmistelun tilannekatsaus
Varapuheenjohtaja esitteli EU-valmistelun tilannekatsauksen. Keskusteltiin aiheesta.
Tuorein konsulttiselvitys on jaettu työryhmän katseltavaksi. Konsulttiselvitys on
tarkoitettu vain työryhmän sisäiseen käyttöön.
5 Muut asiat
Sihteeri Helin nosti muuksi käsiteltäväksi asiaksi lainsäädäntötyöryhmältä tulleet huomiot pykäliin ja perusteluihin liittyen dynaamiseen dataan.
Lainsäädäntötyöryhmä oli edellisessä kokouksessaan pohtinut, olisiko dynaamisen datan sähköisessä muodossa jakamisen kohdalla rajattava kyseinen
velvoite koskemaan vain viranomaisen itse tuottamaa dynaamista dataa. Keskusteltiin aiheesta ja todettiin, että tällainen rajaus ei vaikuta tarpeelliselta.
Asiantuntijatyöryhmä oli edellisessä kokouksessa nostanut esiin kysymyksen
siitä, miten ehdotettu julkisuuslain ja tiedonhallintalain sääntely dynaamisesta
datasta sopeutuu tilanteeseen, jossa dynaamisen datan laatu on varmistettava
ennen sen julkaisemista, tai dynaamista dataa ei voida julkaista ennen kuin
tietyllä viiveellä mm. turvallisuussyistä. Lainsäädäntötyöryhmän edellisessä
kokouksessa todettiin, että kun kyse on laadunvarmistamisesta tai siihen verrattavasta, julkaiseminen heti keräämisen jälkeen ei ole ehdotonta, vaan siinä
voi tulla kyseeseen teknisten tai taloudellisten syiden harkitseminen. Tiedon
julkaisun viivyttämisen kohdalla tieto puolestaan ei tulisi julkiseksi ennen kuin
tietty aika on kulunut, jolloin ehdotettu sääntely ei koske sitä ennen sen julkiseksi tuloa. Keskusteltiin aiheesta.
Työryhmä tiedusteli KPMG:n uusimman raportin sijaintia. Tässä linkki KPMG:n
uusimpaan 9.9. päivättyyn raporttiin.
Puheenjohtaja tiedotti työryhmää ministeri Paateron tiedonannosta. Ministerille
pidettiin lakihankkeen esittely ja vastaanotto oli hyvä.
6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.28.

Assistentti

Sanna-Mari Kirjalainen

