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3.12.2020

JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

03.12.2020 klo 09.00 – 11.00

Paikka

Skype

Kutsuttu

Olli-Pekka Rissanen
Riitta Autere

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

Aulikki Pakanen
Jari Jauhiainen
(poistui kohdan 3 aikana)
Katariina Simonen
(poistui kohdan 3 aikana)
Maaria Mäntyniemi
Mari Laakso

neuvotteleva virkamies (PLM)
erityisasiantuntija (OM)
hallitusneuvos (OKM)
neuvotteleva virkamies (LVM)
johtava paikkatietoasiantuntija
(MMM)
johtava asiantuntija (SM)
erityisasiantuntija (YM)

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

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

Jukka Lähesmaa
Tomi Lindholm
Tanja Karvonen

erityisasiantuntija (STM)
erityisasiantuntija (VNK)
johtava asiantuntija (TEM)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03.
Todettiin osallistujat.
Hyväksyttiin asialista.
2 Edellisen kokouksen kokousmuistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen kokousmuistio.
3 Hallituksen esityksen luonnoksen lausuntopalaute
Sihteeri Helin esitteli palautekoonnin.
Keskusteltiin aiheesta.
Erityisesti keskusteltiin lausuntojen kautta ja työryhmätyöskentelyn ajalta esiin
noussutta huomiota tietojen yhdistämisestä aiheutuvien riskien arvioinnin
haastavuudesta. Pohdittiin, voisiko tälle asettaa oman selvitystyöryhmän. Sovittiin, että sihteeristö kutsuu alatyöryhmän koolle selvittämään tietojen yhdistämisen riskejä syvällisemmin.
Julkisten yritysten kohdalla julkisen yrityksen määritelmä sekä se, mihin yrityksiin lakia sovelletaan, herätti keskustelua. Tutkimustiedon sääntelystä esiin
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lausunnoilla nostettiin muun muassa terminologian ja soveltamisalan määrittämisen haasteet. On tarpeen avata hallituksen esityksen perusteluissa vielä
tarkemmin eri määritelmiä sekä sääntelyn velvoittavuutta ja kohdetta.
4 EU-tilannepäivitys ja ajankohtaiset
Käytiin läpi täytäntöönpanosäädösten tilanne. Varapuheenjohtaja esitteli aiheen. 10.12.2020 pidetään komission PSI-asiantuntijatyöryhmän kokous,
jossa käsitellään komission ehdotusta datanhallinta-asetukseksi (Data Governance Act) sekä jäsenmaiden tilannekatsaus direktiivin täytäntöönpanosta.
Arvokkaiden tietoaineistojen tarkempaa sääntelyä ei vielä ole asialistalla. Ensi
viikon kokousta ehdotettiin peruttavaksi, työryhmälle lähetetään 10.12.2020
pidettävän komission kokouksen anti kommenteille sähköpostitse viimeistään
11.12.2020. Tälle ei ilmennyt eriäviä mielipiteitä.
Data Governance Actin tilannekatsauksen esitteli puheenjohtaja. Keskusteltiin
kansallisen sääntelyn suhteesta DGA:n.
5 Muut asiat
Ensi viikon kokous perutaan.
Myös vuoden ensimmäinen kokous perutaan torstailta 7.1.2021.
Työryhmän seuraava kokous on 21.1.2021.
Kokoustauon aikana kertyvää materiaalia jaellaan työryhmälle sähköpostitse.
6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.19.

Assistentti

Sanna-Mari Kirjalainen

