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11.06.2020

JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

11.06.2020 klo 08.30-11.00

Paikka

Skype

Paikalla

Olli-Pekka Rissanen
Riitta Autere

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

Aulikki Pakanen

neuvotteleva virkamies (PLM)
(poistui kohdan 2 aikana)
erityisasiantuntija (OM)
hallitusneuvos (OKM)
neuvotteleva virkamies (LVM)
johtava paikkatietoasiantuntija
(MMM)
johtava asiantuntija (SM)
erityisasiantuntija (YM)
johtava asiantuntija (TEM)
erityisasiantuntija (VNK)

Jari Jauhiainen
Katariina Simonen
Maaria Mäntyniemi
Mari Laakso
Minna Bloigu
Saku Härkönen
Tanja Karvonen
Tomi Lindholm
Antti Helin
Heidi Innanen
Sanna-Mari Kirjalainen
Poissa

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

Jukka Lähesmaa

erityisasiantuntija (STM)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30. Todettiin osallistujat.
1.1 Työryhmälle toimitettiin sähköpostitse työpajasta kootut materiaalit. Materiaalilähetykseen sisältyivät sihteeri Innasen kokoama työpajan taustamuistio, sihteeri Helinin toimittama
koonti työpajan tuloksista sekä Jamboard –alustalta pdf:ksi tuotu koonti.
Hyväksyttiin toimitetut materiaalit.
2 Luonnokset uusista pykälistä
Sihteeri Helin esitteli pykäläluonnokset. Keskusteltiin aiheesta.
Keskustelussa nostettiin esille, että sääntely tullaan toteuttamaan kahdella
muutoslailla julkisuuslakiin ja tiedonhallintalakiin, sekä julkisia yrityksiä koskevalla omalla lailla. Lisäksi todennäköisesti tutkimustiedon osalta säädetään
oma lakinsa.
3 Luonnos työryhmän väliraportista
Sihteeri Helin esitteli välirapottiluonnoksen. Keskusteltiin aiheesta.

Valtiovarainministeriö

Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Puh 0295 16001 (Vaihde)
Faksi 09 160 33123

valtiovarainministerio@vm.fi
www.vm.fi

Y-tunnus 0245439-9

2 (2)

Keskustelun aiheeksi nousi, että 3.4 kohtaan tarvitaan tarkennus siitä, mitä
julkisella tutkimustiedolla tarkoitetaan. Lisäksi kohtaan 4 voisi kirjoittaa tarkennuksen siitä, että osa työstä jää keskeneräiseksi ja että kyseessä on ensimmäinen askel kohti julkisten yritysten tiedon avaamista, mutta että asian työstämistä on jatkettava erikseen toisella hankkeella.
Sovittiin, että sihteeri Helin jatkaa väliraportin työstämistä. Työryhmä toimittaa
kommentit suoraan asiakirjaan tai sähköpostitse sihteeri Helinille. Ensin arvioidaan yleistä lähestymistapaa ja sisältöä, maanantaina 15.6. työryhmälle lähetetään linkki päivitettyyn versioon, johon voi kommentoida yksityiskohtaiset
muutostarpeet. Väliraportti hyväksytään to 18.6. kokouksessa.
4 Muut asiat
Muuksi asiaksi tuotiin esille syksyn kokousajoista sopiminen. Sovittiin, että pidetään torstai pääasiallisena kokouspäivänä. Elokuusta (13.8.) alkaen ensin
kokoonnutaan viikoittain. Lokakuusta eteenpäin kokoonnutaan joka toinen
viikko. Sovittiin kokousajaksi 09.00-11.00. Kokoussihteeri lähettää kokouskalenterikutsut pe 12.6. aikana.
5 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.24.

Assistenttiharjoittelija

Sanna-Mari Kirjalainen

