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Business Finlandin lausunto hallituksen esitykseen laiksi tutkimustietovarannoista
Business Finland pitää lain tavoitteita hyvinä ja arvioi, että lain avulla saavutetaan
tutkimustiedon parempi käyttömahdollisuus. Lain soveltamisessa tulee kuitenkin
erotella sellaiset tutkimushankkeet, joissa yritykset ja tutkimusorganisaatiot toimivat
yhteistyössä ja joissa on yrityssalaisuuksiin liittyviä tietoja. Yritysosapuolten
projektisuunnitelmia ei voida luovuttaa rekisteriin eikä muidenkaan tietojen
luovuttaminen niiden osalta ole tarkoituksenmukaista. Yhteishankkeissa myös julkisen
tutkimuksen projektisuunnitelmien luovuttamiseen liittyy haasteita. Yhteishankkeiden
toiminnan edellytyksiä ei ole syytä vähentää, koska niissä voidaan yksittäisiä
tutkimusprojekteja huomattavasti paremmin toteuttaa tiedon hyödyntämistä.
Business Finland julkaisee jo nykyisin julkiset tutkimuksen rahoitustiedot kuten
rahoituksen saajan ja määrän sekä hakijan kirjoittaman julkisen kuvauksen.
Toimintatapoja joudutaan kuitenkin muuttamaan, mikäli myös hakemuksen
varsinainen projektisuunnitelma tulisi luovuttaa. Business Finlandin
tutkimusrahoituksesta merkittävä osa kohdistuu ns. co-innovation –hankkeisiin.
Näissä tavoitteena on, että yritykset tekevät omaa rinnakkaista tutkimusta
tutkimuslaitosten akateemisemman tutkimuksen rinnalla. Hyvissä kokonaisuuksissa
akateemisen tutkimushankkeen projektisuunnitelmassa voikin olla yritysten
tutkimuksesta luottamuksellista tietoa. Tämän takia projektisuunnitelman
luovuttaminen aiheuttaa tarpeen muuttaa prosessia Business Finlandin kannalta
huonommaksi, eli erottamaan yritysten tekeminen kokonaan akateemisesta
tekemisestä projektisuunnitelmien tasolla. Joissain tapauksissa ei voida pitää
riittävänä, että tutkija voi itse päättää voidaanko projektisuunnitelma luovuttaa
eteenpäin vaiko ei (kohdat 2.2.3 ja 2.2.4).
Erityisesti näiden projektisuunnitelmien luovuttaminen potentiaalisesti julkiseksi
tiedoksi taannehtivasti on erittäin haasteellista yritysten luottamuksellisen tiedon
mahdollisen vuotamisen takia. Tältä osin kohta 2.3.2 antaa toivottavaa
toiminnanvapautta.
Business Finland katsoo, että lukijoiden tulisi rekisteröityä suurten datamäärien
lataajien selville saamiseksi. Tieto olisi hyödyllinen sekä yhteistyömahdollisuuksien
että tiedon hyödyntämisen läpinäkyvyyden osalta niin, että järjestelmä ei synnyttäisi
suomalaisen yhteiskunnan kannalta haitallista tietovuotoa.
Kohdassa 2.3.2 mainittu tietojen käsittelyn oikeus tietojen muuttamisen osalta on
selkeä. Mikäli käsittelyllä kuitenkin tarkoitetaan myös muiden tietojen lukuoikeutta,
niin tuossa tilanteessa rekisteri ei palvelisi täysimääräisesti muita
yhteistoimintarekisterinpitäjiä. Toivottavasti tämä ei ole lain tarkoitus vaan tiedot ovat
oletuksellisesti rekisterinpitäjien luettavissa laajemmin.
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Lakiesityksen §5 ehdotamme lisäämään sanan kohtuullinen tai tarkoituksenmukainen
seuraavasti: ”Koneluettavasta rajapinnasta tapahtuvalle avointen tietojen
kohtuulliselle/tarkoituksenmukaiselle lataamiselle ei saa asettaa ehtoja.” Näin ei
mahdollisteta suuria toistuvia latausmääriä, jotka on pahimmillaan jopa suunniteltu
hidastamaan palvelua kohtuuttomasti. Lisäksi pyydämme huomioimaan, että Business
Finland on mainittu lain valmistelutekstissä rekisteriin tietoja tuottavana toimijana,
mutta ei yhteisrekisterinpitäjänä §5 kohdassa.
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