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07.05.2020

JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

to 07.05.2020 klo 08.30–11.00

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)
johtava asiantuntija (TEM)
erityisasiantuntija (VNK)

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

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

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.
2 Työryhmän järjestäytyminen ja toimintatavat
Työryhmän jäsenet ja sihteeristö esittäytyivät ja kertoivat ennakkotunnelmiaan
käynnistymässä olevasta asiantuntijatyöryhmän työstä.
Varapuheenjohtaja esitteli avoimen datan direktiivin keskeiset piirteet.
Puheenjohtaja esitteli työryhmän toimintatavat.
Kokoussihteeri täydensi, että materiaalitoimitukset tulevat pääsääntöisesti linkkeinä työryhmälle. Varsinaiset kokousmateriaalit tallennetaan Tiimeri-työtilaan.
Työryhmän kokoukset toteutetaan Skypellä toistaiseksi.
3 Kokousaikataulut
Kokoussihteeri esitteli tulevien kokousten aikataulun.
Kokouskutsut on lähetetty juhannukseen saakka. Kokouksia on kerran viikossa ja materiaalit pyritään toimittamaan aina saman viikon maanantain aikana. Juhannuksesta elokuuhun on kokoustauko. Jatketaan varauksia elokuusta eteenpäin, kun työstön tarve selviää.
4 Avoimen datan säädöstyön työsuunnitelma ja työpaketit.
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Sihteeri Helin esitteli työsuunnitelman ja työpaketit.
Keskusteltiin työsuunnitelmista ja työpaketeista.
5 Vaikutusarvioinnin suunnittelu direktiivin pohjalta
Puheenjohtaja ehdotti, että taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi voitaisiin
käyttää konsultteja.
Sihteeri Helin esitteli vaikutusarvioinnin keskeiset piirteet.
6 Aiempi kansallinen implementointi: kuvaus aiemmasta implementoinnista ja notifioinneista ja liite
Sihteeri Helin esitteli kuvauksen aiemmasta implementoinnista ja notifioinneista.
Keskusteltiin kuvauksesta ja liitteestä.
Kokoustauko alkoi 9.58
Kokoustauko päättyi 10.05
7 Sektorisääntelyn kartoitus: työn aloitus
Sihteeri Helin esitteli sektorisääntelyn kartoitukseen liittyvän taulukon.
Keskusteltiin taulukon työstämisestä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja lisäsivät, että työryhmien välinen työskentely on suositeltavaa. Suurimmalla osalla asiantuntijatyöryhmän jäsenistä on
oman ministeriön vastinpari lainsäädäntötyöryhmässä.
8 Ennakkotieto: tarvekartoitus mahdollisille kansallisille siirtymäajan poikkeuksille arvokkaiden tietoaineistojen avaamisessa
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelivät tarvekartoituksen.
Keskusteltiin aiheesta.
9 Muut asiat
Puheenjohtaja pyysi työryhmää kertomaan tunnelmista työryhmätyöskentelyn
aloittamisesta.
Keskusteltiin aiheesta.
Toiveena oli saada tehtävälista. Sovittiin, että toimitetaan tehtävälistaus.
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40

Assistenttiharjoittelija

Sanna-Mari Kirjalainen

