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18.06.2020

JulkICT
Sanna-Mari Kirjalainen

Avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa valmisteleva asiantuntijatyöryhmä
Aika

18.06.2020 klo 08.30 – 11.00

Paikka

Skype

Paikalla

Olli-Pekka Rissanen
Riitta Autere

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

Aulikki Pakanen
Jari Jauhiainen
Jukka Lähesmaa
varajäsen

neuvotteleva virkamies (PLM)
erityisasiantuntija (OM)
erityisasiantuntija (STM)
(poistui klo 09.00)
opetusneuvos (OKM)
neuvotteleva virkamies (LVM)
johtava paikkatietoasiantuntija
(MMM)
johtava asiantuntija (SM)
erityisasiantuntija (YM)
johtava asiantuntija (TEM)
erityisasiantuntija (VNK)

Juha Haataja
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, assistentti (VM)

Katariina Simonen

hallitusneuvos (OKM)

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.31.
Todettiin osallistujat.
2 Edellisen kokouksen kokousmuistio
Hyväksyttiin aiemman kokouksen kokousmuistio.
3 Väliraportin hyväksyminen
Väliraportin edellinen luonnos on esitelty jo edellisen viikon kokouksessa ja nyt
käsillä oleva versio on ollut kommentoitavana Tiimerissä 12.6. iltapäivästä lähtien. Asiakirjaan ei ole lisätty kommentteja eikä niitä ole toimitettu sihteeri Helinille.
Keskusteltiin aiheesta. Keskusteltiin erityisesti siitä, että maksuttomat asiakastietopyynnöt aiheuttanevat tulon menetystä. Tulon menetyksen aste selvinnee,
kun saadaan tietoon, mitkä kaikki päätetään olevan arvokkaita tietoaineistoja.
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Keskusteltiin myös patenttien tilanteesta suhteessa direktiiviin ja mahdollisuuksista vaikuttaa tulevien delegoitujen säädösten sisältöön.
Puheenjohtaja pyysi työryhmää äänestämään chat-ikkunaan, hyväksytäänkö
väliraportti. Hyväksyttiin väliraportti.
4 Direktiivin vaikutusten sektorisääntelyyn arviointi
Sihteeri Helin esitteli muistion. Keskusteltiin aiheesta.
Keskusteltiin myös hallituksen esityksen valmistelun aikataulusta ja sen suhteesta työryhmän omaan työskentelyyn.
HE:n ensimmäinen luonnos olisi valmis viikoilla 32-33 ja se sisältäisi pääasialliset perustelut, säännökset ja säännöskohtaiset perustelut. Sitä käsitellään
työryhmän ensimmäisessä kokouksessa elokuun toisella viikolla.
Varsinaisen HE-luonnoksen pitäisi olla valmis viikolla 39. Tämän olisi sisällettävä myös vaikutustenarviointi, jota siis on työstettävä viikoilla 33-39, kuitenkin
niin että se ehditään kirjoittaa HE:hen sopivaan muotoon viikoksi 39.
Lausuntokierros on suunniteltu viikoille 42-44 ja lausuntopalautteen purku viikoille 46-48, kuitenkin niin, että lausuntotiivistelmä ja muutokset HE:hen olisivat valmiina viikoilla 49-50. Työryhmän panosta tarvitaan siis delegoitujen säädösten käsittelyn lisäksi sekä vaikutustenarvioinnin tekemiseen että lausuntopalautteen purkamiseen.
5 Vaikutustenarvioinnin työstäminen kesätauon aikana
Sihteeri Helin esitteli taulukon. Keskusteltiin aiheesta.
Sovittiin, että vaikutustenarviointia jatketaan työryhmässä syksyllä.
Sihteeristö toimittaa työryhmälle erillisen viestin, jossa on toimeksianto vaikutustenarvioinnista siltä osin, kuin sitä voidaan tehdä myös kesän kokoustauon
aikana esim. hallinnonalojen eri virastoissa.
6 Muut asiat
Muuksi asiaksi nostettiin yritysten kontaktointi, ollaanko julkisiin yrityksiin yhteydessä, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Tätä jäätiin vielä pohtimaan. Heti elokuussa päätetään, kuullaanko yrityksiä erikseen.
Keskusteltiin myös 2020 Open Data Maturity Landscaping –kyselystä.
Sihteeristö lähettää työryhmälle kyselyn, johon toivotaan ministeriöiltä vastauksia sähköpostitse.
7 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.33.

Assistentti

Sanna-Mari Kirjalainen

