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Helsingin kaupungin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa – massadatan ja mydatan strategiset linjaukset ja toimet
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Helsingin kaupunki pitää tärkeänä julkishallinnon yhteisiä tapoja kehittää massadatan ja mydatan hyödyntämistä ja liiketoimintapotentiaalin
avaamista. Periaatepäätös on hyvin linjassa kaupungin tavoitteiden
kanssa. Helsinki pyrkii kaikin tavoin kehittämään laajojen tietovarantojensa hyödyntämistä ja tässä tavoitteessa oleellista on yhteistyö julkishallinnon kanssa. Tietovarantojen yhteentoimivuuden edistämisessä
tärkeitä kehitettäviä asioita ovat yhtäältä yhteiset standardit, luokittelut
ja yksilöivät tunnukset. Toisaalta on tarvetta sopia ja säädellä julkishallinnon laajuisesti esim. henkilötietojen käyttöä digitalisaation alati kehittyvien mahdollisuuksien mukaisesti. Periaatepäätöksen mukaisten tavoitteiden ja linjausten mukaiset toimenpiteet nähdään tärkeinä Helsingin kaupungin tietovarantojen kehittämisen edellytyksinä.
Tietojen hyödyntämisen esteitä tulee poistaa aktiivisesti, mistä periaatepäätös linjaa tärkeitä toimenpiteitä. Helsingin kaupunki on nähnyt tärkeäksi avata dataa ja luonut mm. seudullisen Helsinki Region Infoshare
–palvelun ja 6aika –hankkeen yhdessä muiden isojen kaupunkien
kanssa. Innovatiivisena mydatan hyödyntämispotentiaalia tutkivana
hankkeena on myös käynnistetty selvitys kaupungin tietovarannoissa
syntyvästä ja hyödynnettävistä henkilötiedoista. Myös kansainvälinen
yhteistyö nähdään tällä alueella tärkeänä.
Mydatan hyödyntämisen edellytyksenä on kansalaisten oikeus omiin
tietoihinsa suhteessa yksityisiin ja julkisiin toimijoihin, jotka keräävät hänestä tietoa. Kansalaisten oikeutta saada omat tietonsa käyttöön tietojen kerääjiltä tulisi edistää. Kansalaisella tulisi myös olla aiempaa parempi mahdollisuus määrittää omasta toiminnastaan syntyvien tietojen
käyttöä. Sekä julkishallinnossa että yksityissektorilla on mahdollisuus
kerryttää tietoja monin eri tavoin, mistä kansalaisilla ei välttämättä ole
tällä hetkellä ymmärrystä saati määräysvaltaa. Aihe vaatii osaamisen
kehittämistä ja resursointia.
Kaupungin tuottamissa palveluissa syntyvää digitaalista jälkeä erilaisista asiointitapahtumista pystyttäisiin hyödyntämään myös palvelujen kehittämisessä sekä tehostamisessa, mikäli lupa kansalaisilta tietojen
käyttöön olisi yhteisin tavoin järjestetty.
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Anonymisoitujen, henkilöiden tai esineiden toiminnasta kerättyjen tietojen jakelemiseksi tulisi perustaa toiminto, jonka vastuu ja valvonta kuuluisi viranomaisille. Anonymisoidun massadatan arvioidaan synnyttävän liiketoimintamahdollisuuksia ja sen reunaehtojen määrittämisessä
kaupungilla tulisi olla rooli muiden julkishallinnon toimijoiden mukana.
Tällaisten toimintojen synnyttämiseen, lainsäädännöllä edistämiseen ja
osaamisen kehittämiseen, liittyy kaupungin toiminta monin tavoin.
Lisätiedot
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