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     LUOTTAMUKSELLINEN 

 

2.13 Tietovarantojen avaaminen (VM) 

Esityksen substanssiydin 

Kaikki merkittävät julkiset tiedot avataan kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutki-
muksen sekä toisten viranomaisten käyttöön koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyt-
töehdoin. Tietovarannot luetteloidaan kansalliseen portaaliin hyödynnettäviksi laajasti koko yhteis-
kunnassa. Kaikki avattavat tietovarannot tulevat käytettäväksi Kansallisen palveluväylän kautta 
avoimilla rajapinnoilla. 
 
Tietovarantojen avaamisessa edetään v. 2014–2017 kehyspäätöksen ja TAE 2014 ehdotuksen mu-
kaisesti tilastoaineistoilla, yritystiedoilla, liikenne- ja viestintädatalla sekä lentokenttähavainnoilla. 
Virastot ja laitokset avaavat lisäksi jatkuvasti sellaisia julkisia tietoaineistoja, joiden avaaminen ei 
edellytä lisärahoitusta. Vuosittaisessa kehys- ja talousarviovalmistelussa suunnitelmia täsmenne-
tään uusien ehdotusten osalta. Tietovarantoja avaamisessa otetaan huomioon lainsäädännön rajoi-
tukset, tietosuoja ja tietoturvallisuus. Selvitetään valmiudet, tarvittavat toimenpiteet, täsmälliset 
kustannukset ja aikataulu tietohallintolaissa mainituissa perusrekistereissä olevien tietojen maksut-
toman saatavuuden toteuttamiseksi.  

 
Avoimesti saatavilla olevia tietosisältöjä monipuolistetaan avaamalla maksutta ja koneluettavassa 
muodossa eri tietovarantoja, kuten talous-, terveys-, kulttuuri- ja ympäristötietovarantoja sitä mu-
kaa, kun niissä on riittävät valmiudet. Tietovarantojen avaamisen prosessia koko julkishallinnossa 
tuetaan kehittämällä avoimen tiedon ohjelman yhteydessä periaatteita, tukipalveluja, rajapintatyö-
kaluja, käytäntöjä ja menetelmiä. Tuetaan innovatiivisen liiketoiminnan kehittämistä, koulutusta, 
tuotekehitystä ja kaupallistamista. Avoimen datan, tiedon ja tietomassojen hyödyntämiseen liitty-
vää osaamista vahvistetaan eri koulutusasteilla. Muodostetaan kokonaiskuva kuntien tietovaranto-
jen avaamisen tilanteesta ja kehittämistarpeista. Ehdotetaan, että Suomen Akatemian ja Tekesin 
koordinoimassa ICT – ohjelmassa otetaan huomioon tietovarantojen avaamiseen ja tiedon hyödyn-
tämiseen liittyvät tutkimus- ja kehittämistarpeet, kun valitaan ohjelman tulevia teemoja.   

 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 
 
Suorat budjettivaikutukset ovat vuosina 2014–2017 kehysten mukaisesti 44,58 miljoonaa euroa si-
sältäen vielä kohdentamattoman kehysvarauksen. Sen lisäksi uusien avausten, kuten keskeisten pe-
rusrekisterien maksuttomuuden toteutuksen kustannukset ovat arviolta 20–30 miljoonaa euroa. 
 
Tietovarantojen avaaminen ja tehokas hyödyntäminen kohentaa pitkällä aikavälillä useiden reittien 
kautta liiketoimintaa ja innovaatioita, tutkimusta ja osaamista, hallinnon tehokkuutta ja kansalais-
toimintaa, mikä vaikuttaa merkittävästi talouden kestävyyteen. 
 
Lopputuote - toimenpiteen ajateltu käsittely- ja voimaantuloaikataulu – luokka B. 
 
Kaikki merkittävät julkiset tiedot ovat koko yhteiskunnan käytettävissä koneluettavassa muodossa, 
maksutta ja selkein käyttöehdoin vuoteen 2020 mennessä. Edetään kehyspäätöksen 2014–2017 
mukaisesti. Selvitetään vuoden 2013 aikana valmiudet tietohallintolaissa mainittujen perustietova-
rantojen avaamisen vauhdittamiseen. Avataan jatkuvasti tietovarantoja, joiden avaamiseen ei tarvi-
ta lisärahoitusta. Uudet avaukset käsitellään kehys- ja talousarviovalmistelujen yhteydessä. Tietova-
rantojen avaamista vauhditetaan avoimen tiedon ohjelmalla 2013–2015. 


