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Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV lausuntopyyntö Dnro 265/54/2017

Sisäministeriön lausunto; VTV avoin tieto ja viranomaistiedon
hyödyntäminen
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausunnon viraston
tarkastuskertomusluonnoksesta Avoin tieto ja viranomaistiedon
hyödyntäminen.
Sisäministeriö toteaa, että kertomukseen ei sisälly asia- tai tulkintavirheitä,
joilla olisi vaikutusta sisäministeriön kannanottoihin. Sisäministeriö pitää
tarkastuskertomusta hyvänä ja pyrkii edistämään osaltaan tiedon
käytettävyyttä ja yhteentoimivuutta.
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Risto Niskanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
Sisäministeriö 20.06.2019 klo 10:12. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi
todentaa kirjaamosta.
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TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LAUSUNTO VTV:N TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSEEN AVOIN TIETO JA VIRANOMAISTIEDON HYÖDYNTÄMINEN

TEM pitää VTV:n tarkastusraportissa esittämiä suosituksia hyvinä.
Viidestä suosituksesta neljässä on selvästi osoitettu vastuu VM:ile,
mutta ensimmäinen tuntuu jäävän ministeriöiden omaehtoisuuden
varaan. Ministeriöiden olisi helpompi ottaa käyttöön systemaattinen
menettely tietojen kokoamisesta tietovarannoista ja niiden avaamisesta,
jos VM ensin kuvailisi tämän menettelyn ja valvoisi sen toteuttamista
Tarkastusraportissa puhutaan Avoimen tiedon ohjelman 2013-15
'yhteydessä’ ja 'aikana' toteutetuista toimenpiteistä, mikä kuvannee
ohjelman kevyttä ohjausotetta eri hallinnonalojen toimiin. Uuden
vastaavan ohjelman käynnistämistä ei kuitenkaan suositella.
Tarkastusraportissa olisi hyvä korostaa tämänhetkistä enemmän, että
PSI-direktiivin muutokset edellyttävät aikaisempaa vahvempaa
aktiivisuutta jäsenmailta ja niiden viranomaisilta.
Tarkastusraportissa olisi hyvä nostaa nykyistä vahvemmin esiin
avoindata.fi -portaali tiedon avaamista koskevan tiedon keskitettynä
pisteenä ja suositella, että palvelun rakentamiseen varataan riittävät
resurssit.
Tarkastusraportissa tähdennetään useassa kohtaa maksuttoman datan
hyötyjä, mutta aika laimeasti suositellaan maksuttomuuden
laajentamista. Tiedon hyvä laatu on keskeistä tietojen hyödyntämisessä.
Tiedon laadun tärkeyttä olisi hyvä korostaa tarkastusraportissa.
Tiedonhallintalaki ei vaadi PSI-direktiivin tarkoittamaa tietovarantojen
uudelleenkäyttöä. Olisi parempi käyttää (s. 11) termiä 'edistä',
'mahdollista' tai vastaavaa, sillä PSI-direktiivikään ei vaadi
tietovarantojen uudelleenkäyttöä vaan pyrkii mahdollistamaan sitä.
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Oikeusministeriön lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt oikeusministeriöltä lausuntoa
tarkastuskertomusluonnoksesta, joka koskee avointa tietoa ja viranomaistiedon hyödyntämistä.
Lausuntopyynnön tarkoituksena on varmistaa, ettei kertomukseen jää asia- tai tulkintavirheitä, joilla
olisi vaikutusta tarkastuksen kannanottoihin, sekä kuulla näkemys tarkastusviraston alustavista
kannanotoista.
Oikeusministeriö yhtyy luonnoksen havaintoihin saatavilla olevien avoimien tietovarantojen osin
hajanaisesta kokonaiskuvasta. Tarkastuskertomusluonnoksessa viitataan siihen, etteivät nykyiset
järjestelyt ja menettelyt tuota kattavasti tietoja tietovarannoista. Voimassa olevan viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen hyvää tiedonhallintatapaa
koskevat säännökset ovat sinänsä velvoittaneet erityisesti valtionhallinnon viranomaisia
selvittämään ja arvioimaan tietojen saatavuuteen, käytettävyyteen, laatuun ja suojaan sekä
tietojärjestelmien turvallisuuteen vaikuttavat uhat sekä niiden vähentämiseksi ja poistamiseksi
käytettävissä olevat keinot ja niiden kustannukset sekä muut vaikutukset. Näiden selvitysten
perusteella valtiohallinnon viranomaiset ovat myös olleet velvollisia arvioimaan ja toteuttamaan
tarvittavat toimenpiteet sekä laatimaan tietojärjestelmäselosteet hyvän tiedonhallintatavan
toteuttamiseksi. Mainittu sääntely on kumoutumassa ja siirtymässä osin tarkennettuna uuteen
julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaan lakiin.
Tietojen avaamiseen liittyvät viranomaisten väliset lähestymistapaerot johtunevat joiltakin osin myös
kerätyn tiedon sisällöstä ja luonteesta. Eri viranomaiselle kertyy viranomaistoiminnan luonteesta
johtuen keskenään varsin eri tyyppistä tietoa, joiden uudelleenkäyttöarvo, taloudellinen merkitys
elinkeinoelämän, kansalaisten, viranomaisten tai muiden toimijoiden toiminnassa sekä avaamisen
edellytykset ja uudelleen käytettäväksi saattamiseen tarvittavien toimien sisältö tosiasiallisesti
vaihtelevat. On myös tärkeää muistaa, että kertomusluonnoksessa mainittujen
henkilötietokysymysten lisäksi datan esikäsittely, laadun varmistaminen, tietojen kuvaaminen ja
ylläpitäminen vaativat merkittäviä resursseja.
Tietovarantojen uudelleenkäyttöarvon tunnistaminen voi myös olla kuvatuin tavoin viranomaiselle
haastavaa. Esimerkiksi tiedolla johtamisen ja tutkimuksen käyttötarkoituksissa lienee kuitenkin
useissa tilanteissa saavutettavissa selkeitä hyötyä. Tiedon saatavuus näihin tarkoituksiin ei tosin
voimassa olevan julkisuussääntelyn vuoksi riipu yksin siitä, onko kysymyksessä avoin tietovaranto.
Viranomaisten keskinäinen tiedonvaihto perustuu monelta osin myös muun tyyppisen kuin avoimeen
tietoon, eli henkilötietoon tai yleisöltä salassapidettävään tietoon. Tiedonvaihto on näiltä osin
järjestetty viranomaisten keskinäisin tietojen luovuttamista koskeviin säännöksin. Kerätyn tiedon
hyödyntäminen tai tietojen vaihdon ja siihen käytettävien menetelmien käytön tehostaminen eivät
tässä kontekstissa riipu ainoastaan tietovarantojen avaamista koskevista ratkaisuista, joskin avoin
tieto voi vähentää julkisen tiedon välittämisen liittyvää hallinnollista taakkaa.
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Oikeusministeriö pitää perusteltuna, että tarkastuskertomusluonnoksessa kiinnitetään huomiota
riskeihin, jotka liittyvät avoimen datan hyödyntämiseen ja tietojen uudelleen käyttöön yksityisyyden
ja henkilötietojen suojan näkökulmasta. Oikeusministeriö toteaa, että
tarkastuskertomusluonnoksessa olevat viittaukset EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen 2016/679
ovat asianmukaiset eikä oikeusministeriöllä ole huomautettavaa tarkastuskertomusluonnoksessa
kuvattujen tietosuoja-asetuksen artiklojen sisältöön ja tulkintaan. Oikeusministeriö katsoo kuitenkin,
että tarkastuskertomusluonnoksen kappaleessa 2.1 kuvataan epätarkasti perustuslakivaliokunnan
keväällä 2018 esittämä kanta. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 14/2018 vp, johon
myös tarkastuskertomusluonnoksessa nimenomaisesti viitataan, todennut, että
erityislainsäädäntöön ei ole tietosuoja-asetuksen soveltamisalalla enää valtiosääntöisistä syistä
välttämätöntä sisällyttää kattavaa ja yksityiskohtaista sääntelyä henkilötietojen käsittelystä.
Kyseisessä lausunnossa, perustuslakivaliokunta arvioi hallituksen esitystä eduskunnalle EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Kyseisessä lausunnossa perustuslakivaliokunta
ei nimenomaisesti viitannut viranomaisten tietovarantoihin tai niiden sisältämiin henkilötietoihin.
Tarkastuskertomusluonnoksesta voi siten saada virheellisen kokonaiskuvan perustuslakivaliokunnan
kannasta ja sen asiayhteydestä.
Oikeusministeriö kiinnittää lopuksi huomioita, että 20.6.2019 hyväksytty uudistettu PSI-direktiivi on
julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 26. kesäkuuta 2019. Tämän vuoksi uudistuvaan direktiiviin
tehdyt viittaukset vaativat oikeusministeriön käsityksen mukaan sekä teknistä että sisällöllistä
tarkistamista (s. 8 ja s.11-12).
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Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston
tarkastuskertomusluonnoksesta, Avoin tieto ja viranomaistiedon hyödyntäminen
Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää tilaisuudesta lausua Valtiontalouden
tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksesta.
Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on avoimen datan
saatavuuden ja tietoa hyödyntävän liiketoiminnan lisääminen. Ministeriön
hallinnonalalla tietovarantoja on avattu laajasti ja sen pohjalta on syntynyt
jo liiketoimintaa. Tietovarantojen pohjalle rakentuvan liiketoiminnan
laajentumiselle on paljon potentiaalia. Ministeriö katsoo siten, että valtion
tiedon avaamista tulee edelleen edistää ja avoimen datan käytettävyyttä,
markkinointia ja tukea on tarpeen edelleen parantaa.
Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä tarkastuskertomusluonnoksesta
ilmenevä selvitystyö on tärkeää, jotta tiedon avaamisen seuraavia
askeleita ja kehitystarpeita voidaan tunnistaa. Pyrkimys tietojen
avaamiseen on linjassa hallitusohjelman julkisten tietovarantojen
avaamista koskevien kirjausten kanssa. Hallitusohjelman lähtökohta on,
että julkiset toimijat avaavat julkiset rajapinnat, mikäli ei ole erityistä syytä
pitää niitä suljettuna. Ministeriö tukee pyrkimyksiä tietojen avaamiseen
rajapintojen kautta. Rajapintojen avulla voidaan luoda datavarantojen
hyödyntäjille mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan, palvelujen ja
sovellusten kehittämiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö tukee tarkastusviraston kannanottoja.
Tarkastuskertomuksesta ei kuitenkaan ilmene minkälaisia eroja
hallinnonalojen välillä on tiedon avaamiseksi tehdyissä valinnoissa ja
tiedon avaamisen vaiheessa. Hallinnonalojen välisten erojen selkeämpi
esille tuominen mahdollistaisi esimerkiksi parhaiden käytäntöjen
hyödyntämisen myös muilla hallinnonaloilla.
Tarkastusviraston esittämät toimenpidesuositukset edistävät liikenne- ja
viestintäministeriön näkemyksen mukaan valtion tiedon avaamista ja
ministeriö kannattaa suosituksia. Liikenne- ja viestintäministeriön
tavoitteena on, että julkisin varoin kustannetut tietoaineistot olisivat
kansalaisten, yritysten ja muiden organisaatioiden käytettävissä.
Ministeriön hallinnonalan virastoissa lähes kaikki merkityksellinen aineisto
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on avoimesti satavilla. Tiedon avaamista on tehty pitkäjänteisesti
ministeriön ja virastojen yhteistyönä. Tieto on pääosin saatavilla
konelukuisena avoimien ohjelmistorajapintojen kautta. Tiedon avaamista
liikennealalla on lisäksi edistetty lainsäädännön keinoin muun muassa
velvoittamalla laissa liikenteen palveluista sekä yksityisiä että julkisia
toimijoita avaamaan tietojaan.
Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää myös huomiota tarkastusviraston
kannanotoissa esitettyyn pohdintaan avoimesta tiedosta perittävistä
maksuista ja niiden tiedon hyödyntämistä vähentävästä vaikutuksesta.
Ministeriön hallinnonalalla kaikki virastot soveltavat avoimen datan
lisenssiä, jonka mukaan avattu data on vapaasti käytettävissä kaikkiin
käyttötarkoituksiin kunhan lähde mainitaan.
Tarkastuskertomusluonnoksessa nostetaan esille tarve tietojärjestelmien ja
–varantojen yhteentoimivuudelle. Ministeriö yhtyy näkemykseen
yhteentoimivuuden tarpeesta ja tuo esille, että tietoja avattaessa tule
pyrkiä käyttämään avoimia rajapintoja myös yhteentoimivuuden
edistämiseksi. Liikenteen ja viestinnän hallinnonala on tähdännyt
yhtenäisten ja asiakasystävällisten teknisten rajapintojen luomiseen ja
ylläpitoon. Hallinnonala osallistuu myös julkisen hallinnon
kokonaisarkkitehtuurin määrittelytyöhön tuottamalla hallinnonalan kannalta
keskeiset tiedot sekä tietomallien ja -rakenteiden yhtenäistämiseen ja
tietosisällön avaamiseen standardien kautta. Standardit helpottavat tiedon
jakamista kansallisessa palveluväylässä.
Ministeriö katsoo luonnoksessa esitetyn mukaisesti, että tiedot
tietovarannoista tulisi koota yhteen, jotta saatavilla olevat tietoaineistot
olisivat helposti löydettävissä. Parhaana ratkaisuna ministeriö näkee
Avoindata.fi:n kehittämisen helppokäyttöiseksi portaaliksi, josta voisi
helposti löytää sekä julkisen hallinnon että yksityisten toimijoiden avoimen
datan.
Elina Immonen
Hallitusneuvos, osastopäällikön sijainen
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