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Lausuntopyyntönne LVM/1996/1 312015 luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi datan hyödyntêimisestä
liiketoiminnassa - massadatan ja mydatan strategiset linjaukset ja toimet 27.1.2016

Lausunto datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa per¡aatepäätösluonnokseen

Kiitämme mahdollisuudesta lausua luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi

datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa massadatan

ja

mydatan strategiset

linjaukset ja toimet.

Tuemme periaatepäätöksen linjauksia siitä, että suuret tietoaineistot saadaan
laajemmin hyÖtykäyttöÖn. Olemme omilla toimillamme kehittämässä laajojen sosiaali-

ja

terveystietoaineistojemme hyötykäytÖn mahdollisuuksia ja katsomme, että
ja käytänteiden kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Olemme muun
muassa avaamassa ja kuvaamassa hallussamme olevaa dataa, jotta se on
helpommin saatavilla tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin. Avoimien
palveluinfrastruktuureiden kehittäminen on tärkeä askel hyötykäytön kehittämisessä.
lainsäädännön

Sosiaali- ja terveysalan tietoaineistoja on kerätty jo 1960-luvulta lähtien ja niillä on
asema itsenäisenä varallisuuseränä. Tietoaineistojamme käytetään jo nykyään
yhteiskunnallisen päätöksenteon ja seurannan tukena muun muassa sosiaali- ja

terveyspalveluiden ohjauksessa, terveysuhkien torjunnassa ja elinympäristömme,
elintapojemme ja ravitsemuksen terveys- ja hyvinvointivaikutusten tutkimuksessa ja
arvioinnissa.

Tietoaineistomme ovat kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna huippuluokkaa ja niiden
avulla on mahdollista houkutella Suomeen investointeja ja datatalouden t&k toimintaa.
Katsomme, että niiden hyötykäytön edistäminen yksityisyyden suojaa kunnioittavalla
tavalla, on mahdollisuus suomalaisen datatalouden kehittämiselle. ltseään koskevan
tiedon (ns. Mydata) toimintamallien kehittämisen yhteydessä on kuitenkin hyvä ottaa
huomioon sosiaali- ja terveysalalla kerättävien tietoaineistojen erityisasema. Nä¡tä
tietoaineistoja kerätäån ja käytetään erityislainsäädäntöjen nojalla. Tietoaineistoja

käytetään päËitöksen teon tukena

ja

tieteelliseen tutkimukseen,
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ja innovaatioiden lähteenä. ltseään koskevien tietojen hallinnan
kehittäminen ei saisi vaarantaa näiden sosiaali- ja terveystietojen keräämistai, laatua ja

tuotekehityksen
hyödyntåimistä.

Julkisten toimijoiden toimintamahdollisuuksien arviointi ja laajentaminen parempien
yhteistyömahdollisuuksien luomiseksi muun muassa yksityisen sektorin kanssa on
tärkeää. Toimintamahdollisuuksien laajentumisen myötä myös tietoaineistojen käytön
kustannushyötysuhdetta voidaan kasvattaa ja saada tietoaineistot tehokkaampaan
hyötykäyttöön.
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