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Digitaalinen vuosikymmen



Julkisen sektorin tieto

Yksityisen sektorin tieto

Henkilötieto Ei  henkilötietoa

Komissio: Data Instrumentit (aloitteet)
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Datahallintosäädös
Datan potentiaalin hyödyntäminen taloudessa ja yhteiskunnassa

Pilari 1: Julkisen sektorin hallussa olevien tiettyjen suojatun datan luokkien 

uudelleenkäyttö

Pilari 2: Datan jakamispalveluihin sovellettavat vaatimukset

Pilari 3: Data-altruismi

Pilari 4: Yhteistyö ja yhteentoimivuus: Euroopan datainnovaatiolautakunta



Data Act (ennakkotieto)
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Avoimen data direktiivi (ODD)
os. PSI
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Avoimen datan direktiivi
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• Aiempi PSI-direktiivi sisältänyt vähimmäissäännöt julkisen sektorin 
tietojen uudelleenkäytölle

• Tarkoitetaan käyttöä kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin, jotka 
poikkeavat alkuperäisestä. Sääntely koskee esim. menettelyitä, esitysmuotoja 
ja maksuja.

• Suomessa pantu täytäntöön pienillä tarkistuksilla yleislakeihin.

• Uudelleenlaadittu avoimen datan direktiivi tarkentaa sääntöjä ja tuo 
uusia säänneltäviä kokonaisuuksia:

• Arvokkaat tietoaineistot, dynaaminen data, tutkimustieto, julkisten yritysten tieto

• Direktiivin täytäntöönpanon määräaika 17.7.2021.

• Komission täytäntöönpanosäädökset arvokkaista tietoaineistoista 
puuttuvat – tietoaineistojen luettelo ja tarkemmat määräykset 
järjestelyistä



Täytäntöönpanon päälinjat

• Täytäntöönpanon lähtökohtana direktiivin minimitaso, sovitettuna 
kansallisen sääntelyn systematiikkaan

• Viranomaisia koskeva sääntely:

• Säännökset tiheästi päivittyvästä tiedosta ja arvokkaista tietoaineistoista 
tiedonhallintalakiin ja julkisuuslakiin

• Julkisessa määräysvallassa olevien yritysten tietoa koskeva sääntely 
uuteen erityislakiin

• Esitysmuodot, arvokkaat tietoaineistot, dynaaminen data, uudelleenkäytön 
ehdot, maksujen yleiset perusteet

• Tietovarastoissa julkaistua tutkimusaineistoa koskeva sääntely 
uuteen erityislakiin

• Esitysmuodot, uudelleenkäytön ehdot, maksuttomuus
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Arvokkaat tietoaineistot

• Komission annettua täytäntöönpanosäädökset on arvioitava:

• Mahdolliset tarkistustarpeet yleisiin säännöksiin, ml. maksuttomuuden 
siirtymäajan kohdentaminen, erityislainsäädäntöön tehtävät muutokset

• Vaikutukset arvokkaita tietoaineistoja koskevasta sääntelystä
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Vaikutukset

• Tiheästi päivittyvistä tietoaineistoista ei tunnistettuja kustannuksia

• Tutkimusaineistojen sääntely vahvistaa olemassa olevia käytäntöjä

• Julkisessa määräysvallassa olevia yrityksiä ei velvoiteta avaaman tietoa

• Lisäys kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja velvoitteisiin korkeintaan 
vähäinen suhteessa voimassa olevaan sääntelyyn (huom. arvokkaat 
tietoaineistot)



Arvokkaista tietoaineistoista meillä ei 
ole vieläkään mitään tietoa tai edes 
ennustetta, koska komissio antaa 
säädökset
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