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17.09.2020

JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

17.09.2020 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
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 kohdan 4 aikana)
johtava asiantuntija (TEM)

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

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

Tomi Lindholm

erityisasiantuntija (VNK)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.01.
Todettiin osallistujat.
Hyväksyttiin asialista.
2 Edellisen kokouksen kokousmuistio
Hyväksyttiin edellisen kokouksen kokousmuistio.
3 Käännätettäväksi lähetetyt pykälät ja säännöskohtaiset perustelut
Sihteeristö ja OKM:n asiantuntija esittelivät käännettäväksi lähetetyt pykälät ja
säännöskohtaiset perustelut.
4 Vaikutusten arviointi
Sihteeristö esitteli muistion viimeisimmän version. Keskusteltiin aiheesta.
Sovittiin, että sihteeri Helin poistaa muistiosta kohdasta 4.4. yhden lauseen.
Lopullinen versio julkaistaan Hankeikkunassa julkisesti.
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Muistion lopullinen versio on toimitettu työryhmän materiaalipankkiin.
KPMG:n lopullinen raportti on toimitettu työryhmän materiaalipankkiin.
5 EU-valmistelun tilannekatsaus
Varapuheenjohtaja esitteli aineiston direktiivin delegoidun säädöksen valmistelusta sekä arvion valmisteluaikataulusta loppuvuoden 2020 osalta. (Materiaali
on toimitettu vain työryhmän käyttöön.)
6 Muut asiat
Käytiin läpi muut esille tulleet asiat.
Puheenjohtaja nosti muuksi asiaksi hankkeesta viestimisen ja lausuntokierroksen. Lausuntokierros lähtee käyntiin 12.10. ja on voimassa 6 viikkoa.
Kuulemistilaisuus pidetään ke 28.10. Teamsin välityksellä (maksimikapasiteetti
250 osallistujaa).
Sihteeri Helin ilmoitti, että lausuntopyyntöjen jakelulista esitellään kirjallisella
kommenttikierroksella.
Tiedotteita tuotetaan kaksi, yksi lausuntokierroksesta ja yksi kuulemistilaisuudesta.
Varapuheenjohtaja nosti esiin, että kun komission kokous lähestyy lokakuussa, lähetetään asiasta tietoa ja materiaaleja työryhmälle sähköpostitse, tai
asiaa käsitellään kokouksessa.
Todettiin lopuksi muistutuksena, että seuraava kokous on vasta kahden viikon
päästä kokoussyklin nyt harventuessa.
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.54.

Assistentti

Sanna-Mari Kirjalainen

