
Viranomaisen avoin data - missä menee 
rajat? 
Salassa pidettävän tiedon ja henkilötiedon tunnistaminen 

ostolaskudatassa.

Idas@twitter.com



Sisältö:

. Julkisuuskysymykset

. Tietosuojahaasteet 



Julkisuuskysymykset / lähtökohta

- Avoimena datana julkaistaan julkista 
tietoa, ei salassa pidettävää tietoa. 

- Viranomainen julkaisee tietoa 
virkavastuulla ja omalla päätöksellä, 
jokainen viranomainen arvioi 
salassapidon itse. 

- Salassapitoperusteet löytyy laista, 
niistä ei päätetä (JL 24 §)
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Julkisuuslaki 24 §

• Julkisuuslain 24.1 §:n mukaisesti salassa pidettäviä ovat esimerkiksi asiakirjat, jotka sisältävät:
• tietoja yksityisistä tai julkisista liikesalaisuuksista (yrityksen tai kunnan) 

• tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta ja tämän saamasta sosiaalihuollon palvelusta 

• tietoja työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta, tukitoimesta tai palvelusta

• tietoja henkilön terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
palvelusta 

• Julkisuuslakia sovelletaan asiakirjaan, mutta vakiintuneen tulkinnan mukaan kohteena on ”tieto” – eli myös 
asiakirjojen yhdistelmiä. Salassapitoperusteet tulisi tarkastaa laajasti saatavissa olevaan tietoon näkökulmasta. 
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Esimerkiksi mitä tietoa voi olla salaista 
tietoa ostolaskuissa? 
Pieni kunta ja 
ostolaskuissa erityisiä 
terveysmenoja, esim. 
tietyn sairauden 
hoitoon. 

Paljastaa mahdollisesti 
henkilön 
terveydentilasta 
jotakin. 
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Iso kaupunki ja 
liikesalaisuudet? 
Kaupungin tai sitten 
yrityksen. 

Ostolaskudatan 
sisällöstä löytyy tietoa 
esim. sosiaalihuollon 
asiakkaista tms ja tieto 
vuotaa kun prosessi 
viedään eteenpäin, 
vaikka tieto ei päätyisi 
avoimeksi dataksi. 



Julkisuus -> avoin data? 

• Onko olemassa julkista tietoa mitä ei 
kannata / ole syytä julkaista avoimena 
datana? 
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Ja sitten tietosuojaan. ☺

• Henkilötieto: Mikä tahansa tieto, mikä 
joko yksin tai yhdistettynä muihin 
saatavissa oleviin tietoihin 
(kohtuullinen työ) kertoo jotakin 
tietystä henkilöstä. 

• Avoimena datana ei voida julkaista 
henkilötietoja, koska kunnille ei ole 
annettu lainsäädännössä lupaa viedä 
tämän kaltaisia henkilötietoja 
verkkoon. 
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Esimerkkejä henkilötiedoista 

Toiminimet 

TSV

- Elinkeinoharjoittajan nimen 
sisältävä toiminimi voidaan 
yhdistää luonnolliseen 
henkilöön ja käyttää siihen, 
että henkilöön liittyviä 
seikkoja selvitellään. 

- Lähtökohta: Ei toiminimiä, 
joissa nimi mukana 
avoimena datana. 
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Kevytyrittäjät

Vrt. toiminimi.  

Tietoa palveluluokasta 

- Yleisellä tasolla, ettei tule 
henkilötietoja. 

- Valtiokonttorin ohjeistus 

- Sensitiivinen tieto ei omana 
tietona, vaan osana isompia 
kokonaisuuksia 



Ja ratkaisu?

• Tiedon avaaminen ei automaatiota, 
vaan vaatii huolellisuutta

• Rajatapauksissa toimitaan 
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

• Mitä tietoa tarvitaan? 
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