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JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

13.08.2020 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
Maaria Mäntyniemi
Mari Laakso

neuvotteleva virkamies (PLM)
erityisasiantuntija (OM)
erityisasiantuntija (STM)
hallitusneuvos (OKM)
neuvotteleva virkamies (LVM)
johtava paikkatietoasiantuntija
(MMM)
johtava asiantuntija (SM)
erityisasiantuntija (YM)
(Saapui paikalle kohdan 3 aikana)
erityisasiantuntija (VNK)

Minna Bloigu
Saku Härkönen
Tomi Lindholm
Antti Helin
Heidi Innanen
Sanna-Mari Kirjalainen
Poissa

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

Tanja Karvonen

johtava asiantuntija (TEM)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.01.
Todettiin osallistujat.
Hyväksyttiin asialista.
2 Edellisen kokouksen kokousmuistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen kokousmuistio.
3 EU-valmistelun tilannekatsaus
Varapuheenjohtaja esitteli EU-valmistelun tilannekatsauksen.
Arvokkaille tietoaineistoille ehdotetut määritelmät ovat valmistuneet. Varapuheenjohtaja jakoi materiaalin työryhmälle sähköpostitse. Keskusteltiin aiheesta.
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Sihteeristö toivoo työryhmältä kommentteja määritelmien vaikutuksista omaan
hallinnonalaan 21.8.2020 klo 12.00 mennessä jakelulla antti.helin@vm.fi ja
riitta.autere@vm.fi
Komissio on avannut avoimen palautemenettelyn.
Myös tähän vastaus koostetaan asiantuntijaryhmältä, tätä varten toivotaan
kommentteja 21.8.2020 klo 12.00 mennessä jakelulla antti.helin@vm.fi ja
riitta.autere@vm.fi

4 Vaikutustenarvioinnin tilannekatsaus
Komissio on toimittanut raportin avoimen datan taloudellisista vaikutuksista:
Analytical Report n9 .
Sihteeristö esitteli raportin. Keskusteltiin aiheesta.
Kansallinen vaikutustenarviointiprosessi on käynnistetty KPMG:n toimittamana. Haastattelut on aloitettu. Sihteeristö toimittaa työryhmälle ensi kokoukseen materiaalia haastateltavista ja haastattelukysymyksistä.
Ensi viikon kokouksessa tullaan myös käymään läpi muiden kuin taloudellisten
vaikutusten arviointia.
5 Sektorisääntelyn kartoituksen tilannekatsaus
Sihteeri Helin muistutti työryhmää oman sektorisääntelyn kartoittamisesta.
Mahdolliset erityislait, joilla on kiinteä yhteys valmisteltavaan hallituksen esitykseen ja jotka olisi muutettava samassa yhteydessä, pitäisi saada selville
mahdollisimman pian. Keskusteltiin aiheesta.
6 Pykäläluonnosten ja säännöskohtaisten perusteluiden käsittely
Sihteeri Helin esitteli pykäläluonnokset ja säännöskohtaiset perustelut. Keskusteltiin aiheesta.
7 Muut asiat
Puheenjohtaja nosti muuksi asiaksi kokouskäytännöt. Syksyn ajan kokoukset
pidetään edelleen etäkokouksina, kunnes toisin ilmoitetaan.
8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Assistentti

Sanna-Mari Kirjalainen

