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1  JOHDANTO

Liikenne- ja viestintäministeriön tilauksen perustella toteutettiin FITS hankeryhmä 1
alaisuuteen kuuluva liikenteen telematiikka pelisäännöt selvitystyö. Perusongelmana
tutkimusalueella on kiteytetysti se, että Liikenne telematiikka on sovellusalueena uusi.
Tämä tarkoittaa ensinnä sitä, että perusaineistojen laajamittainen hyödyntäminen on
vasta alkamassa ja toisaalta sitä, että yhtenäisiä käytäntöjä/datapolitiikkaa ei ole vielä
muodostunut. Työn alussa oli jo tiedossa, että telemaattisten palvelujen tuotannossa
tullaan tulevaisuudessa kohtaamaan lukuisia yleisen tason ongelmia, jotka ovat luon-
teeltaan lainsäädännöllisiä, organisatorisia tai kaupallisiin intresseihin liittyviä. Samaan
aikaan oli jo tiedossa, että eräiden palvelujen tuotannossa ja jakelussa on esillä jo konk-
reettisia käytännön ongelmia, joihin tarvitaan ratkaisumalleja.

Liikenteen telematiikka on joukko tekniikoita ja järjestelmiä, joilla kerätään ja käsitel-
lään tietoa liikenteen infrastruktuurista, liikenteestä ja liikkumisesta. Tietoja voidaan
hyödyntää mm. liikenteen ohjauksessa, tiedottamisessa paikannuksessa, reittisuunnitte-
lussa ja logistiikkaan liittyvinä palveluina. Liikennetelematiikka pyrkii vaikuttamaan
myös liikenteen kysyntään, kulkumuotojakautumaan, reitin ja matkan ajankohdan va-
lintaan sekä liikenteessä mukana olevien käyttäytymiseen.1

Tutkimuksen painopiste on ensisijaisesti ollut liikenteen telematiikan palveluiden arvo-
ketjun alkupään ongelmissa, koska niiden toimivuus arvoketjussa on palveluiden edel-
lytysten kannalta sekä palveluiden murrosvaiheen johdosta tärkeätä – sovellusalue on
uusi ja perusaineiston saatavuus palveluiden osaksi on taattava.

Perusaineistot 
ja 

tiedontuottajat
”Raakadatan tai 
liikenteen 
telematiikan 
palveluiden 
tuottamisessa 
käytettävän 
esijalostetun 
perusaineiston 
tuottaminen”

Jatkojalostettu 
aineisto
”Perusaineiston 
jalostaminen 
palveluksi 
yhdistämällä 
siihen lisäarvoja”

Tiedon levittäjät
”Palvelun 
tuottaman tiedon 
toimittaminen 
palveluntarjoajalta 
loppukäyttäjälle”

Loppukäyttäjä
”Palvelun 
tuottaman tiedon 
hyödyntäminen”

Kuva 1. Liikennetelemaattisten tuotteiden ja palvelujen arvoketju

                                          
1 Määritelmä pohjautuu Tampereen teknillisen korkeakoulun liikennetelematiikka ja logistiikan tieto-

järjestelmät -opetusohjelman määritelmään liikennetelematiikasta.
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Liikennetelemaattisiin palveluihin keskeisesti liittyvät perusaineistot ovat liikenteen inf-
rastruktuuria koskevat tiedot (liikennerajoitukset, tiestö, aikataulut, reitit, kulkuneuvot),
liikenteestä saatavat tiedot (liikenteen seuranta, ruuhkat, häiriötilanteet) sekä näihin
liittyvät tiedot (kartta- ja sijaintitiedot, jatkojalostetut tiedot esimerkiksi reittisuunnitte-
lussa).

Liikenteestä saatavat tai liikenteeseen liittyvät tiedot voivat olla perustietoa, jotka poh-
jautuvat havaintoon (esim. liikenteen seuranta) tai ovat tosiasiapohjaista tietoa (esim.
kadun nimi, kadun leveys) tai näistä esijalostettuja viranomaisten hallinnoimia tietoja.
Tällöin tiedoista käytetään jäljempänä nimitystä perusaineistot. Perusaineistoja voidaan
hyödyntää sellaisenaan tai niistä voidaan tehdä analyysejä ja tulkintoja tai niitä voidaan
liittää yhteen. Tällöin tiedoista käytetään jäljempänä nimitystä jatkojalostetut aineistot.

Suoraviivainen rajanveto perusaineistojen ja jatkojalostettujen aineistojen välillä ei
kuitenkaan ole yksiselitteisesti tehtävissä. Erityisesti ongelma havainnollistuu esija-
lostettujen perustietojen osalta, jolloin rajanveto jatkojalostetun tiedon osalta on teh-
tävä toimialakohtaisella arviolla.

Pääsääntöisesti liikennetelematiikan palveluiden jatkojalostetut aineistot välitetään lop-
pukäyttäjälle kaupallisen tahon toimesta (mm. internet-operaattorit, muut operaattorit ja
palveluntuottajat).Tässä tutkimuksessa esiintyvien suositusten tarkoituksena on parantaa
liikennetelemaattisten palvelujen ja tuotteiden syntymisedellytyksiä ja yhtenäistää toi-
mialaa.
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2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET, METODI JA
TUTKIMUSTA KOSKEVAT RAJAUKSET

2.1  Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa liikennetelemaattisten perusaineistojen tuottami-
seen ja jakeluun liittyvät ongelmat ja esittää suosituksia niiden ratkaisemiksi. Tutkimus
kohdistuu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan ja siihen läheisesti liittyviin
hallinnonaloihin

Tutkimuksen painopistealueiksi muodostuivat julkisen vallan rooli, valtion viranomais-
ten tuottamien perusaineistojen saatavuus ja hinnoittelu sekä tekijänoikeudelliset kysy-
mykset. Oikeudellisia tutkimuskysymyksiä olivat mm. tekijänoikeus sekä siihen lähei-
sesti liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kuten luettelosuoja ja tietokantasuoja, omistus-
oikeus, käyttöoikeus, kaupalliset hyödyntämisoikeudet sekä tiedontuottajan vastuu ai-
neiston oikeellisuudesta ja jatkojalostamisesta.

Tutkimuksessa tarkasteltavia osa-alueita ovat:
– palvelujen rakenteelliset lähtökohdat
– vastuuorganisaatiot ja tietoketjut
– tekijänoikeudet ja niihin perustuvat kaupalliset hyödyntämisoikeudet ja käyttöoi-

keudet sekä mitä niistä sovittaessa tulisi huomioida.

Tutkimuksen painopistealueet ovat:

I) Julkisen vallan rooli liikenne- ja viestintäministeriön ja muiden liikennetelemaatti-
sen palveluiden tuottamiseen liittyvien hallinnonalojen osalta2.

II) Valtion viranomaisten tuottamien perusaineistojen hinnoittelu, eli kysymys perus-
aineistojen ja julkisen vallan tuottamien suoritteiden maksullisuudesta / maksutto-
muudesta. Painopistealueeseen liittyy voimakkaasti perusaineistojen saatavuus ja
markkinoiden toimivuuteen liittyvät kysymykset sekä valittujen ratkaisujen mah-
dolliset markkinavaikutukset3.

III) Tekijänoikeus (varsinainen tekijänoikeus, sekä erityisesti säännellyt luettelosuoja ja
tietokantasuoja TekL 49 §). Tekijänoikeus on merkittävä oikeudellinen lähtökohta
kaupallisten hyödyntämisoikeuksien osalta sekä arvioitaessa vastuuta, oikeuksia ja
velvoitteita4.

                                          
2 Ks. kappale 4.

3 Ks. kappale 4.

4 Ks. kappale 5.
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2.2  Tutkimuksen metodi ja tutkimusta koskevat rajaukset

Tutkimus on jakaantunut esiselvitykseen (nykytilanteen analyysiin) ja tutkimusvaihee-
seen. Tutkimustapausten (case study) perusteella kartoitettiin liikennetelemaattisia
tuotteita tai palveluja koskevat ongelmat ja esitettiin niiden ratkaisemiseksi suosituksia5.
Tutkimuksessa havainnollistettiin lainsäädännöllisen ja Eurooppa-oikeuden mukaisen
viitekehyksen sekä tutkimustapauksiin liittyvän oikeuskäytännön mukaisia suosituksia.

Tutkimus toteutettiin haastatteluilla6 ja muulla empiirisellä tutkimuksella sekä oikeu-
dellisella analyysillä. Tutkimuksessa on tarkasteltu viittä erilaista tutkimustapausta, joi-
hin liittyvät ongelma-alueet toimivat liikennetelemaattisten palvelujen pelisääntöjen
laatimisen lähtökohtina. Tutkimustapaukset koskevat keskeisimpiä liikennetelematiikan
palveluiden ja tuotteiden perusaineistoja. Kaikissa käsiteltävissä tutkimustapauksissa on
esillä tutkimuksellisesti merkittävät aihealueet, eli julkisen vallan rooli, valtion viran-
omaisten tuottamien suoritteiden hinnoittelu sekä tekijänoikeudelliset kysymykset.  Va-
litut tutkimustapaukset ilmentävät perustavanlaatuisia lähtökohtia, joiden ratkaiseminen
toimii pohjana myöhempien liikennetelemaattisten palveluiden ja tuotteiden syntymistä.
Valitut tutkimustapaukset ilmentävät perustavanlaatuisia lähtökohtia, joiden ratkaisemi-
nen edesauttaa pohjana myöhempien liikennetelemaattisten palveluiden ja tuotteiden
syntymistä.

Tutkimustapaukset

1. Kartta-aineistot

2. DIGIROAD

3. Säätiedot

4. Keli- ja tieliikennetiedot sekä häiriötiedot

5. Valtakunnallinen joukkoliikenneportaali

Päällekkäisen tutkimustyön välttämiseksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty yksityisyy-
den suojaan liittyvät tutkimusteemat, joita on käsitelty Navi-hankkeessa7.

Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin myös vesi- ja ilmaliikenne, koska niiden osalta ei
esiselvitysvaiheessa ilmaantunut tutkimustarpeita liittyen tähän työhön.  Tavaraliiken-
teen logistiikkaan liittyvästä liikennetelematiikasta liikenne- ja viestintäministeriö on
tilannut erillisen tutkimuksen, josta syystä aihealue rajataan tämän tutkimuksen ulko-

                                          
5 Ks. kappale 6.

6 Liitteessä 1 on kuvattu tarkemmin tehdyt henkilöhaastattelut

7 Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma 2000-2002. ks. www.navi-ohjelma.fi
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puolelle. Työn aikana tuli esille myös muita jatkotutkimuksen kannalta tutkimukselli-
sesti mielenkiintoisia aihealueita, joita on esitelty tutkimuksen liitteessä 2.

Tutkimuksessa ei ole tutkittu mahdollisia oikeudellisia tai kaupallisia rajoituksia, jotka
liittyvät yksityisten toimijoiden oikeuteen tuottaa vastaavia suoritteita kuin mitä julki-
nen valta tuottaa, kuten esimerkiksi yksityisten toimijoiden oikeutta kerätä tietoa lii-
kenteestä ja tiestöstä.

Suositukset ja johtopäätökset ovat esitetty tutkimustapausten yhteydessä kappaleessa 6
sekä yhteenvedonomaisesti kappaleessa 7.

Tutkimuksen kulku on esitetty kuvassa 2. Työ alkoi 1.1.2002 ja päättyi 31.12.2002.
Tutkimusta on ohjannut FITS hankeryhmä 1. Tutkimusta esiteltiin vuoden 2002 aikana
sekä FITS-kevätpäivillä että FITS-syyspäivillä.

Kuva 2. Tutkimuksen kulku.
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3  KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ
TUTKIMUSTAPAUSTEN TARKASTELUSSA

Suomessa liikennetelematiikkaa koskeva lainsäädäntö on vasta muodostumassa, esi-
merkiksi DIGIROAD-hankkeeseen liittyen on suunnitteilla oma erityislaki. Kuten
edellä on todettu liikennetelematiikan nykyhetken ongelmat liittyvät pääasiallisesti te-
kijänoikeudellisiin, julkisen vallan roolia koskeviin ja perusaineistojen hinnoittelua kos-
keviin kysymyksiin. Taulukossa 1 on lueteltu liikennetelematiikan nykyongelmakent-
tään ja valittuihin tutkimustapauksiin soveltuva keskeinen kansallinen lainsäädäntö ja
alempiasteinen sääntely.

Taulukko 1. Keskeiset kansalliset säädökset 8

Ongelma Soveltuvat säädökset Mitä koskee

Tekijänoikeus – Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 – Yleinen lainsäädäntö koskien
tekijänoikeutta ja lähioikeuksia
(mm. tietokanta- ja luettelosuoja).

Julkisen vallan
rooli

– Perustuslaki 11.6.1999/731

– Valtioneuvoston ohjesääntö (1522/1995)

– Viranomaiskohtaista erityislainsäädäntöä

– Julkisen vallan roolia koskien tutkimustarkas-
teluihin soveltuu seuraava erityislainsäädäntö:
○ Laki Tiehallinnosta 16.6.2000/568
○ Laki Maanmittauslaitoksesta 8.3.1991/505
○ Laki Ilmatieteen laitoksesta 22.12.1967/585
○ Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tielle

15.2.1991/343
○ Digiroadia koskien on valmisteilla erityislaki

(työryhmän esitys on julkaistu 4.10.2002)

–  Perustuslain 2.3½:ssä todetaan,
että "Julkisen vallan tulee perus-
tua lakiin. Kaikessa julkisessa
toiminnassa on noudatettava tar-
koin lakia".

– Ministeriöiden toimialat ja tehtävät
on määritelty valtioneuvoston
ohjesäännössä

– Erityislainsäädännössä määritel-
lään valtion viranomaisten viran-
omaistehtävät, julkisen vallan
rooli

Perusaineistojen
hinnoittelu

– Valtion maksuperustelaki 21.2.1992/150

– Lisäksi viranomaiskohtaisia lakeja, asetuksia ja
päätöksiä

– Hinnoittelua koskien tutkimustarkasteluihin
soveltuu seuraavat säädökset:
○ Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tie-

hallinnon maksuista 51/2001
○ Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tie-

hallinnon maksuista 953/2001
○ Liikenneministeriön päätös Ilmatieteen lai-

toksen maksullisista suoritteista 1064/1997
○ Ilmatieteen laitoksen sisäinen hinnoitteluohje

(IL Dnro 59/011/00)
○ Maa- ja metsätalousministeriön antama

asetus 959/2001
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
maksupolitiikkaa on käsitelty LVM:n julkaisussa
B 15/2002.

– Valtion viranomaisten suoritteiden
maksullisuuden ja suoritteista pe-
rittävien maksujen suuruuden
yleisistä perusteista sekä mak-
sujen muista perusteista sääde-
tään valtion maksuperustelaissa.

– Valtion maksuperustelaki on
yleislaki

– Valtion maksuperustelain nojalla
on annettu viranomaiskohtaisesti
suoritteiden hinnoittelua koskevia
yksityiskohtaisempia asetuksia
ministeriöiden päätöksiä

– Valtion maksuperustelaki ei koske
valtion liikelaitoksia.

                                          
8 Kotimainen säädösaineisto internetissä, ks. http://www.finlex.fi/lains/index.html.
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Euroopan unionissa on jatkuvasti vireillä liikennetelematiikan nykyongelmiin liittyvää
lainsäädännön kehitystyötä. Keskeiset vahvistetut ja vireillä olevat direktiivit ja muut
keskeiset EU:n valmisteluasiakirjat on lueteltu taulukossa 2.

Taulukko 2. Keskeiset EU-normit

Ongelma Soveltuvat säädökset Mitä koskee

Tekijänoikeus – Tekijänoikeutta normittavia direktiivejä on
EU:ssa tähän mennessä annettu seitsemän:
tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY,
vuokraus- ja lainausdirektiivi 92/100/ETY,
satelliitti- ja kaapelidirektiivi 93/83/ETY,
suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY,
tietokantadirektiivi 96/9/EY,
tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksia koskeva
direktiivi 2001/29/EY sekä
kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskeva
direktiivi 2001/84/EY. 9

– Tekijänoikeutta normittavat direktiivit ovat
pohjana kansallisella tekijänokeussääntelyllä.
Ko. direktiivien toistaiseksi implementoimatto-
mat osat eivät sisällä liikennetelematiikan kan-
nalta muutoksia tekijänoikeuslakiin.

Julkisen val-
lan rooli

– Julkisen vallan roolia on yleisellä tasolla
käsitelty komission valmisteluasiakirjoissa

– Vihreä kirja: Julkisen sektorin tieto: Euroo-
pan avainresurssi, KOM (1998) 585,
20.1.1999

– Komission tiedonanto neuvostolle, Euroo-
pan Parlamentille, Talous- ja sosiaalikomi-
tealle ja alueiden komitealle.
eEurope 2002: EU:n laajuisten puitteiden
luominen julkisen sektorin tiedon hyödyntä-
miselle. eEurope 2002 -tiedonannossa käsi-
tellään myös hinnoitteluperiaatteita

– Valmisteluasiakirjat tuovat esille näkökohtia,
että julkisen sektorin tieto on tärkeä raaka-aine
tietoyhteiskunnan lisäarvotuotteille.

– Valmisteluasiakirjoissa on myös vertailua
USA / EU-järjestelmien kesken

– eEurope 2002 -tiedonannon johtava periaate
on: Yleinen oikeus julkisen sektorin tiedon uu-
delleenkäyttöön. Kaupallisen uudelleenkäytön
pitäisi olla mahdollista aina, kun julkisen sekto-
rin tieto on yleisesti saatavilla

Perusaineis-
tojen hinnoit-
telu

– Hinnoitteluun liittyvät direktiivit pohjautuvat
em. vihreään kirjaan ja eEurope 2002
-tiedonantoon

– Ympäristötietoja koskeva direktiivi
90/313/EEC, joka on tarkoitus korvata seu-
raavalla direktiivillä:
– Proposal for Directive of the European
Parliament and of the Council on public ac-
cess to environmental information and re-
pealing Council Directive 90/313/EEC – Re-
sults of Coreper meeting on June 19, 2002
("Ympäristötietodirektiivi").

– Proposal for Directive of the European
Parliament and of the Council of the re-use
and commercial exploitation of public sector
documents (presented by the Commission,
5.6.2002 (COM2002/0207 final, COD
2002/0123) ("Asiakirjadirektiivi")

– Asiakirjadirektiivi on ehdotus vähimmäisnor-
mistoksi jäsenvaltioiden julkisen sektorin elin-
ten hallussa ja yleisesti saatavilla olevien asia-
kirjojen kaupalliselle ja muulle kuin kaupalliselle
hyödyntämiselle.

– Ympäristötietodirektiivin ja uuden ehdotuksen
tarkoituksena on varmistaa ympäristötiedon
saatavuuden periaate.

– Ympäristötietodirektiivin Euroopan paralmen-
tin ehdotus hinnoitteluperiaatteiksi on:
"Public authorities may make a charge for
supplying any environmental information but
such a charge shall be reasonable and shall
not exceed the actual cost of reproducing the
material requested".

– Asiakirjadirektiiviehdotuksessa hinnoittelua
koskevana lähtökohtana on, että julkisen sekto-
rin toimijoiden tulisi periä ainoastaan kopioin-
nista ja jakelusta aiheutuvat lisäkulut. Ehdotus
kuitenkin antaa julkisen sektorin toimijalle
mahdollisuuden kattaa asiakirjan tuotanto- ja
liitännäiskustannukset, mukaan luettuna koh-
tuullinen tuotto Investoinneille.

                                          
9 Ks. lisätietoja http://www.minedu.fi/opm/tekijanoikeus/index.html
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Soveltuvaa kansallista ja kansainvälistä yllä kuvattua säädösaineistoa on käyty läpi tut-
kimuksen kappaleissa 4–5 sekä yksityiskohtaisemman tutkimustarkastelun osalta kap-
paleessa 6.

4  JULKISEN VALLAN ROOLI JA SUORITTEIDEN
HINNOITTELU

4.1  Julkisen vallan rooli liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalalla

Julkisen vallan roolia ei ole lainsäädännössä yleisellä tasolla määritelty. Perustuslain 2
§:n 3. momentissa todetaan, että ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa
julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia”. Julkisen vallan rooli määräytyy
näin ollen voimassaolevan viranomaisten toimintaa koskevan lainsäädännön nojalla.
Perustuslain 3 §:n mukaisesti lainsäädäntövaltaa Suomessa käyttää eduskunta, joka
myös määrittää käytännössä julkisen vallan kulloisenkin roolin.

Liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat tehtävät on yksityiskohtaisesti
säädetty valtioneuvoston ohjesäännön 22 §:ssä (1522/1995). Valtioneuvoston ohjesään-
nön mukaisesti ministeriöt käsittelevät oman toimialansa toiminta- ja taloussuunnittelu-
asiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimus-
ta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat, kansainväliset asiat sekä erikseen määrä-
tyistä kiinteistötehtävistä johtuvat asiat samoin kuin muut sellaiset asiat, joiden on kat-
sottava kuuluvan toimialan tehtävien hoitamiseen.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että liikenne- ja viestintäministeriön eräänä roolina on
luoda edellytyksiä liikennetoiminnalle ja tässä tarkoituksessa mahdollistaa lainsäädän-
nölliset sekä taloudelliset puitteet, jotta liikenteen pitkän aikavälin visiot ja tavoitteet
toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla10. Liikenne- ja viestintäministeriön rooliin
kuuluu luoda visioita ja niitä tukevia strategioita siitä, kuinka liikenne tulee Suomessa
muotoutumaan tulevaisuudessa.

Tämän tutkimuksen kannalta on huomionarvoista, että yksi keskeinen Kohti älykästä ja
kestävää liikennettä 2025 -julkaisussa kirjattu liikennepoliittinen tavoite on kehittää
henkilöautoliikenteen informaatiopalveluita ja luoda edellytyksiä kaupallisten infor-
maatiopalvelujen kehittämiselle. Ko. julkaisussa liikenne- ja viestintäministeriön tule-
vaisuuteen liittyviksi tavoitteiksi on kirjattu myös mm. älykkään teknologian mahdolli-
suuksista huolehtiminen, joukkoliikennetelematiikan (mm. yhteinen lipunmyynti ja

                                          
10 Julkisen vallan roolia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on kuvailtu liikenne- ja vies-

tintäministeriön ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025” –julkaisussa (1/2000)10.
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matkustajainformaatio) kehittäminen ja laajamittainen käyttöönotto sekä perusrakentei-
den muodostaminen tie-, katu- ja liikennetietojen digitaaliselle hyödyntämiselle11.

Liikennetelemaattisten palveluiden kehittymistä on ennustettu seuraavasti: ”Japanissa
navigointilaitteet ovat jo miljoonissa autoissa ja niiden on yleensäkin arvioitu tulevan
turvatyynyn ja ABS-jarrujen lailla autojen vakiovarusteiksi. Navigoinnilla valitaan so-
piva reitti kohteeseen ottaen huomioon vallitsevat ruuhkat ja keliolosuhteet. Telematii-
kalla voidaan ehkäistä liikenneonnettomuuksia ja mahdollistaa nopea reagointi onnet-
tomuuden jo tapahduttua. Tulevaisuudessa kuljettaja voi vastaanottaa tietoa ja ennus-
teita liikennemääristä, säästä, ajokeleistä, huoltoasemista ja muista tienvarsipalveluis-
ta”12.

Yksi keskeinen liikennepoliittinen tavoite on turvata liikenteen turvallisuus ja sujuvuus.
Suomessa liikennetelemaattisten palveluiden syntyminen ja kehittyminen on kirjattu
liikennepoliittiseksi pitkän aikavälin tavoitteeksi. Näin ollen julkisen vallan roolina lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla voidaan pitää myös julkisen vallan roolia
perusaineistojen tuottajana siltä osin kuin perusaineistojen tuottamisen nähdään tukevan
liikennetelemaattisten palveluiden syntymistä ja kehittymistä. Näin toimiessaan julkinen
valta ”mahdollistaa” liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla liikennetelemaat-
tisten palveluiden ja tuotteiden ympärille rakentuvat markkinat.

Julkisen vallan tehtävät ja velvollisuudet liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon-
alalla on säädöstasolla määritelty virastoja koskevissa säädöksissä kunkin liikenne- ja
viestintäministeriön alaisen viraston osalta erikseen.

Julkisen vallan rooliin liittyvät kysymykset liittyvät keskeisesti myös julkisen vallan
tuottamien aineistojen ja suoritteiden hinnoitteluun.

Valtion viranomaisten hinnoitteluun liittyviä kysymyksiä tulisi käsitellä kokonaisuu-
tena koko valtion viranomaiskentän osalta, jotta varmistetaan yhtenäiset maksuperi-
aatelinjaukset. Hinnoitteluperiaatteita suunniteltaessa tulee huomioida myös kansain-
väliset velvoitteet, erityisesti viranomaisten suoritteiden hinnoittelua koskevat EU-
tason kehitystrendit ja suunnitelmat13.

Julkisen vallan roolia, valtion viranomaisten tuottamien aineistojen ja suoritteiden hin-
noittelua on seuraavassa käsitelty valtion maksuperustelain, EU:n asiaa koskevien di-
rektiivien sekä Yhdysvalloissa sovellettujen periaatteiden valossa.

                                          
11 LVM 1/2000. Julkaisussa on kirjattu lukuisia muitakin liikennepoliittisia tavoitteita.

12 LVM 1/2000

13 Ks. Yhteenveto kappaleessa 3.4. eContent ”European Digital Content on the Global Networks”
www.cordis.lu/econtent/
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4.2  Valtion maksuperustelaki

4.2.1   Yleistä

Suomessa viranomaisten tuottamien aineistojen ja suoritteiden hinnoittelusta säädetään
valtion maksuperustelaissa (21.2.1992/150) ja sen nojalla annetuissa asetuksissa sekä
ministeriöiden päätöksissä. Valtion maksuperustelaki sisältää yleiset perusteet valtion
viranomaisten suoritteiden maksullisuudesta ja suoritteista perittävien maksujen suu-
ruudesta sekä maksujen muista perusteista.

Lain 1 §:n mukaisesti ”Valtion viranomaisten suoritteiden maksullisuuden ja suorit-
teista perittävien maksujen suuruuden yleisistä perusteista sekä maksujen muista pe-
rusteista säädetään tässä laissa.” Lain 1 §:ssä on soveltamisala määritelty siten, että se
koskee kaikkia valtion viranomaisia. Niihin on lainsäädännössä yleisesti katsottu kuulu-
van myös tasavallan presidentti ja valtioneuvosto. Laki ei koske valtion liikelaitoksia,
joiden maksullinen toiminta perustuu valtion liikelaitoksista annettuun lakiin.

Maksuperustelain tavoitteena on ollut säätää maksuja koskeva yleislaki, joka soveltuisi
mahdollisimman monille viranomaisille. Lain perustelujen mukaan soveltamisalan mää-
rittelyssä on käsitettä valtion viranomainen käytetty laajassa merkityksessä. Suoritteiden
hinnoittelu perustuu kuitenkin useissa tapauksissa erityislainsäädännössä oleviin maksu-
säännöksiin, joiden hinnoitteluperiaatteet saattavat poiketa maksuperustelain periaat-
teista. Erityislainsäädännöllä onkin mahdollista säätää valtion maksuperustelaista poik-
keavia hinnoitteluperiaatteita14.

Lakia säädettäessä 90-luvun alussa15 nähtiin, että ”resursseihin ja normeihin pohjaa-
vasta ohjauksesta ollaan siirtymässä tulostavoitteisiin pohjautuvaan ohjaukseen ja
budjetointiin. Virastoille asetetaan tulostavoitteet ja vastuu niiden toteuttamisesta.”
Valtion toimintoja on tässä hengessä muutettu yksityisen yritystoiminnan suuntaan.
Valtion maksuperustelain säätämisen tavoitteena oli uudistaa lainsäädäntö siten, että se
mahdollistaa tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen periaatteiden ja menettelytapojen käyt-
töönoton valtion maksullisessa toiminnassa. Lain nojalla viranomaiset voivat periä
maksuja virkatoimista, palveluista, tuottamistaan tavaroista ja muusta toiminnastaan.
Lainsäädäntöperusteiden kantava argumentti oli: ”yleensä maksullisuus edistää tulok-
sellisuutta”. Ennen vuoden 1992 maksuperustelakia lähes ainoana valtion tuottaman
suoritteen hinnoitteluperusteena on ollut yksittäisen suoritteen omakustannusarvoon pe-
rustuva maksu.

                                          
14 LVM B 15/2002

15 HE 176/1991
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Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelua ja valtion maksuperustelakia on yksi-
tyiskohtaisesti käsitelty liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan maksupolitiik-
katyöryhmän sekä valtiovarainministeriön maksupolitiikkatyöryhmän toimesta16.

4.2.2  Suoritteiden hinnoittelu

Valtion maksuperustelain mukaan valtion viranomaisen tuottamat suoritteet jakautuvat
maksuttomiin ja maksullisiin suoritteisiin. Maksulliset suoritteet jakautuvat edelleen
julkisoikeudellisiin ja muihin suoritteisiin. Taulukossa 3 on havainnollistettu valtion vi-
ranomaisten suoritteiden kenttää suhteessa valtion maksuperustelakiin.

Rajanveto maksuttomien ja maksullisten suoritteiden osalta valtion maksuperustelain
4.2 § toteaa, että suoritteen tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin
valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun
suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Maksuperuste-
lain 4.2 § ei kuitenkaan ota kantaa maksullisuuden tasoon muutoin kuin välittömästi
maksullisuuden/maksuttomuuden osalta. Lain 4.2 § mahdollistaa maksuttomuutta kor-
keamman hinnoittelun tason, kuten omakustannusarvoa alhaisemman hinnoittelun. Hin-
noittelu voi olla lain 4.2 § mukaiset tilanteet huomioiden viranomaisen harkinnan mu-
kaan kaikkea 0 euron ja valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaavan
hinnan välistä17.

Valtion maksuperustelain lähtökohtana on, että muut kuin julkisoikeudelliset suoritteet
tulee hinnoitella liiketaloudellisin perustein (7.1 §). Lain esitöiden mukaan liiketalou-
dellista hinnoittelua tulee tarkastella kannattavuusvaatimuksen näkökulmasta. Kannat-
tavuusvaatimus tarkoittaa sitä, että tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustan-
nukset ja toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaa-
de. Kannattavuusvaatimus pyritään toteuttamaan joustavalla hinnoittelulla siten, että
hinnoittelussa otetaan kustannusten ohella huomioon kysyntä ja kilpailu. Liiketaloudel-
lisen hinnoittelun toteuttaminen on jätetty viranomaisen harkittavaksi.

                                          
16 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan maksupolitiikka, LVM:n mietintöjä ja muistioita B

15/2002. Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta – maksuperustelain soveltami-
sesta hallinnonalalla (valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2001).

17 Ks. taulukko 5.
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Taulukko 3. Valtion viranomaisen suoritteet18

Maksuttomat
suoritteet

Maksulliset suoritteet

– Lain 5 §:n mukaan mak-
suttomia suoritteita ovat
suoritteet:

a) joiden tuottamisen ei
voida katsoa kohdistu-
van suoranaisesti yksit-
täiseen henkilöön, yri-
tykseen eikä muuten
tarkoin rajattuun ryh-
mään:

b) suoritteet, joiden tar-
koituksena on toimeen-
tulon turvaavan etuuden
antaminen; sekä

c) viranomaisen neuvot,
ohjeet, opastus ja tie-
dottaminen, jos näistä
aiheutuu vain vähäisiä
kustannuksia.

– Useimmiten näillä suo-
ritteilla on katsottu tar-
koitettavan valtion
yleistä hallintoa ja jär-
jestyksen pitoa. Myös vi-
ranomaisen neuvot,
ohjeet, opastus ja tie-
dottaminen, jos näistä
aiheutuu vain vähäisiä
kustannuksia, on sää-
detty maksuttomaksi

Julkisoikeudelliset suoritteet

– Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän
maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta
valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten
määrää eli suoritteen omakustannusarvoa (6.1
§ / 7.2 §)

– Yhden tai useamman viranomaisen samanlaa-
tuisista suoritteista voidaan määrätä samansuu-
ruinen maksu silloinkin, kun suoritteen tuottami-
sesta aiheutuvat kustannukset poikkeavat toi-
sistaan. Tällaisen kiinteän maksun suuruutta
määrättäessä on otettava huomioon suorittei-
den keskimääräinen kokonaiskustannus (kiinteä
maksu 6.2 §)

– Maksu voidaan määrätä perittäväksi yleisesti
suoritteen omakustannusarvoa alempana tai
jättää kokonaan perimättä, jos siihen terveyden-
ja sairaanhoitoon, muihin sosiaalisiin tarkoituk-
siin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuojeluun,
koulutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimin-
taan liittyvistä tai näihin verrattavista syistä on
perusteltua syyt. Erityisestä syystä maksu voi-
daan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suo-
ritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää
kokonaan perimättä. Erityisestä syystä maksu,
joka muuten määrättäisiin suoritteen omakus-
tannusarvoa vastaavaksi, saadaan määrätä tätä
korkeammaksi (omakustannusarvoa alempi
maksu 6.3 §)

– Silloin kun suoritteesta määrätään perittäväksi
maksu, peritään vastaava maksu myös valtion
viranomaiselta, jollei muuhun menettelyyn ole
erityistä syytä (viranomaisten välinen hinnoittelu
6.4 §).

Muut suoritteet

- Muut kuin julkisoikeudelli-
set suoritteet (eli suorit-
teet, joiden kysyntä ei
perustu lakiin tai asetuk-
seen ja jonka tuottami-
seen viranomaisella ei
ole tosiasiallista yksinoi-
keutta) hinnoitellaan lii-
ketaloudellisin perustein
(7.1 §)

– Valtion talousarviossa
voidaan osoittaa määrä-
raha liiketaloudellisin pe-
rustein hinnoiteltujen
suoritteiden hintojen
alentamiseksi (7.1 §).

– Jos viranomaisella on
tosiasiallinen yksinoi-
keus 7 §:n 1 momentissa
tarkoitetun suoritteen
tuottamiseen, saadaan
suoritteesta perittävä
hinta määrätä myös niin,
että se vastaa suoritteen
omakustannusarvoa (7.2
§).

Lain mukaan julkisoikeudellisia ovat suoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai ase-
tukseen ja joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoikeus (3 §). Val-
tion maksuperustelain esityöt mainitsevat seuraavat suoritteet esimerkkeinä julkisoikeu-
dellisista suoritteista: patentti, ajokortti, ajokortin peruuttaminen, passi, ajoneuvon re-
kisteröinti ja katsastus sekä vaarallisten aineiden turvallisuusvalvonta. Julkisoikeudel-
listen suoritteisiin tuotannossa on kysymys julkisen vallan käyttämisestä. Usein kyse on
juuri viranomaisen antamista luvista ja päätöksistä tai lakisääteisestä valvonnasta.

Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottami-
sesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli suoritteen omakustannusar-
voa (6.1 §). Valtion maksuperustelain esitöissä kokonaiskustannuksiin määritellään
kuuluvaksi suoritteen aiheuttamien erilliskustannusten ohella suoritteen osuus hallinto-,

                                          
18 Ks. vastaava taulukko valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 8/2001
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toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista yhteiskustannuksista. Kokonaiskustan-
nuksiin kuuluvat myös muille kuin maksun perivälle valtion viranomaiselle aiheutuvat
vastaavat kustannukset, mikäli nämä osallistuvat suoritteen tuottamiseen.

Julkisoikeudellisen suoritteesta perittävä maksu voidaan määrätä laissa mainituin eri-
tyisperustein perittäväksi myös omakustannusarvoa alempana tai se voidaan jättää ko-
konaan perimättä (6.3 §). Erityisinä perusteina laissa mainitaan terveyden- ja sairaan-
hoitoon, muihin sosiaalisiin tarkoituksiin, oikeudenhoitoon, ympäristönsuojeluun, kou-
lutustoimintaan tai yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät tai näihin verrattavat syyt. Lain
esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä.

Valtion maksuperustelain mukaisesti valtion viranomaisen suoritteen tulee kuitenkin
olla maksuton (5 §) mm. silloin mikäli suoritteen tuottamisen ei voida katsoa kohdistu-
van suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryh-
mään tai mikäli kyseessä on viranomaisen neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen.
Maksuttomien suoritteiden kategoriaa ei ole luokiteltu erikseen julkisoikeudellisiin ja
muihin suoritteisiin, joten maksuttomia suoritteita voivat olla sekä julkisoikeudelliset
että myös muutkin kuin julkisoikeudelliset suoritteet, mikäli edellä todetut lain 5 §:n
edellytykset täyttyvät. Maksuperustelain 4.2 § kuitenkin rajoittaa 5 §:n soveltamista,
mikäli suoritteen tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranaisesti yksittäiseen
henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään, mutta myös muu kuin
valtion viranomainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun
suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan. Valtion maksu-
perustelakia tulisi tarkistaa tältä osin, sillä käytännössä voi esiintyä tilanteita, jolloin lain
4.2 §:n mukaiset suoritteet ovat myös lain 5 §:n mukaisia.

Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelua arvioitaessa on ensisijaista määritellä
se, onko kyseessä julkisoikeudellinen suorite vai muu kuin julkisoikeudellinen suori-
te. Tämän ensisijaisen määrityksen jälkeen tulee arvioitavaksi se, onko viranomaisella
tosiasiallinen yksinoikeus muun kuin julkisoikeudellisen suoritteen tuottamiseen tai
tulisiko suoritteen olla luonteeltaan maksuton suorite.

Valtion maksuperustelain mukaisesti valtion viranomaisten suoritteiden hinnoitteluperi-
aatteet jakautuvat suoritteen tyypin osalta taulukon 4 mukaisesti.
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Tauluko 4. Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoitteluperiaatteet eri suoritetyypeille

Suoritteen tyyppi Hinnoitteluperiaate

Julkisoikeudellinen suorite tai muu kuin julkis-
oikeudellinen suorite

Maksuton suorite

Julkisoikeudellinen suorite tai sellainen muu
kuin julkisoikeudellinen suorite, jonka tuottami-
seen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoi-
keus

Omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltavat
suoritteet

Julkisoikeudellinen suorite Omakustannusarvoa alempaan hintaan hin-
noiteltavat suoritteet

Muu kuin julkisoikeudellinen suorite Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltava suo-
rite

Kun on määritetty mihin kategoriaan suorite kuuluu, voidaan määritellä sovellettava
hinnoitteluperiaate ja näin ollen päättää hinnoittelusta. Hinnoitteluperiaatteiden vaikutus
suoritteen hintaan on kuvattu taulukossa 5.

Tauluko 5. Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoitteluperiaatteiden vaikutus

Hinnoitteluperiaate Hinta

Maksuton suorite 0 €

Omakustannusarvon mukaisesti
hinnoiteltavat suoritteet

Valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää
vastaava hinta. Kokonaiskustannuksissa tulee ottaa
huomioon suoritteen aiheuttamien erilliskustannusten
ohella suoritteen osuus hallinto-, toimitila- ja pääoma-
kustannuksista sekä muista yhteiskustannuksista

Omakustannusarvoa alempaan
hintaan hinnoiteltavat suoritteet

Hinnoittelu voi olla viranomaisten harkinnan mukaan
kaikkea 0 €:n ja valtiolle aiheutuvien kokonaiskustan-
nusten määrää vastaavan hinnan välissä.

Liiketaloudellisin perustein
hinnoiteltava suorite

Hinnoittelu voi olla viranomaisen harkinnan mukaan lii-
ketaloudellinen siten, että tuotoilla tulee kattaa vähintään
toiminnan kustannukset ja toimintaan oman pääoman
ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettava tuottovaade.
Kannattavuusvaatimus pyritään toteuttamaan joustavalla
hinnoittelulla siten, että hinnoittelussa otetaan kustan-
nusten ohella huomioon kysyntä ja kilpailu.

Yhteenvetona sovellettavan hinnoitteluperiaatteen vaikutuksesta valtion viranomaisen
suoritteesta perittävään hintaan voidaan todeta, että omakustannusarvon mukaisesti hin-
noiteltavat suoritteet ja liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet noudattavat
”korkean hinnoittelun mallia”. Maksuttomat suoritteet ja omakustannusarvoa alhai-
sempaan hintaan hinnoiteltavat suoritteet noudattavat ”alhaisen hinnoittelun mallia”.
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4.3  Kansainvälinen kenttä

4.3.1  EU

4.3.1.1  Yleistä

EU-tasolla on tällä hetkellä valmisteilla kaksi keskeistä julkisten aineistojen hinnoittelua
koskevaa direktiiviä19:
– Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on public

access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC
– Results of Coreper meeting on June 19 2002 (jäljempänä “ympäristötietodirek-
tiivi”). Kyseinen ehdotus on julkaistu 26.6.200220. Ympäristötietodirektiivin en-
simmäinen luonnos julkaistiin 29.1.2002, johon kuitenkin 26.6.2002 luonnoksella
ehdotetaan keskeisiä muutoksia.

– Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use
and commercial exploitation of public sector documents (presented by the Com-
mission, 5.6.2002 (COM2002/0207 final, COD 2002/0123) (jäljempänä ”asiakirja-
direktiivi”). Kyseinen ehdotus on julkaistu 5.6.2002.

Direktiivit ovat niin sanottuja vähimmäisdirektiivejä, jotka säätelevät EU-tasoisen mi-
niminormiston julkisen sektorin tuottamien asiakirjojen ja ympäristötietojen osalta. Vä-
himmäisdirektiivit jättävät kansallisesti huomattavasti liikkumavaraa. Korostettakoon,
että ympäristö- ja asiakirjadirektiivi ovat ehdotuksia eivätkä ne ole sanamuodoiltaan lo-
pullisia, saati sitten jäsenvaltioita sitovia.

4.3.1.2   eEurope 2002

Keskeisenä komission valmisteluasiakirjana on aluksi syytä mainita 23.10.2001 jul-
kaistu ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan Parlamentille, Talous- ja sosiaali-
komitealle ja alueiden komitealle. eEurope 2002: EU:n laajuisten puitteiden luominen
julkisen sektorin tiedon hyödyntämiselle” (jäljempänä ”eEurope tiedonanto 2002”)21.

eEurope tiedonanto 2002:ssa julkisen sektorin tiedon on todettu olevan olennainen si-
sältöresurssi, jolla on suurta taloudellista potentiaalia. Julkisen sektorin tieto on tärkeä
raaka-aine tietoyhteiskunnan lisäarvotuotteille. eEurope tiedonanto 2002 suhtautuu hy-
vin myönteisesti uuden EU-tasoisen sääntelyn luomiseen ja julkisen sektorin tiedon uu-
delleenkäyttömahdollisuuksien laajentamiseen.

                                          
19 Valmisteilla olevaan lainsäädäntöön voi perehtyä osoitteessa: http://www.europa.eu.int/eur-

lex/en/search/search_lip.html

20 Ehdotuksen voi pyytää osoitteesta access@consilium.eu.int. Ks. aikaisempi luonnos
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/ce113/ce11320020514en00010016.pdf

21 Ks. http://europa.eu.int/eur-lex/fi/com/cnc/2001/com2001_0607fi01.pdf
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Tiedonannossa on myös tuotu esille tämä keskeinen ero EU- ja USA-sääntelyn välillä ja
todettu, että laajat uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat Yhdysvalloissa johtaneet julki-
sen sektorin tiedon markkinoihin, joiden arvo ylittää arviolta jopa viisinkertaisesti EU:n
vastaavat markkinat. Tiedonannossa ei kuitenkaan katsota, että Euroopan Unioniin tulisi
luoda Yhdysvaltojen kaltainen tilanne, jossa yrityksille ei aiheudu käytännöllisesti kat-
soen minkäänlaisia kustannuksia tiedon uudelleenkäytöstä.

Tiedonannossa katsotaan, että Euroopassa julkisen sektorin tiedon hyödyntämismah-
dollisuudet ovat nykyisellään vähäiset, ja alaan sovellettavat säännöt eivät ole selkeät ja
yhdenmukaiset koko unionissa. Tämän johdosta tulisikin harkita vähimmäislainsää-
däntöä, jonka avulla tiedon kaupallisen hyödyntämisen edellytykset kaikkialla Euroo-
passa voidaan varmistaa ja yhdenmukaistaa.

Julkisen sektorin tiedon kaupallista käyttöä koskevien selkeiden ja johdonmukaisten
ehtojen puuttuminen on merkittävä este, joka haittaa julkisen sektorin tiedon kaupallisia
hyödyntämismahdollisuuksia. Vähimmäismäärä yhteisiä sääntöjä poistaisi suurimman
osan epävarmuustekijöistä ja edistäisi tuotteiden ja palveluiden syntymistä. Julkisen
sektorin tiedon parempien hyödyntämismahdollisuuksien myötä Euroopan tieto-alan
yrityksillä olisi paremmat edellytykset luoda lisäarvollisia tietotuotteita, kuten liikenne-
telematiikan palveluita ja tuotteita.

eEurope tiedonanto 2002 linjaa seuraavia periaatteita:
– Johtava periaate: Yleinen oikeus julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttöön. Kau-

pallisen uudelleenkäytön pitäisi olla mahdollista aina, kun julkisen sektorin tieto on
yleisesti saatavilla.

– Yksinoikeusjärjestelmien kieltäminen: Julkisen sektorin tiedon hyödyntämistä kos-
kevia yksinoikeusjärjestelyitä voitaisiin jatkossa rajoittaa tai ne voitaisiin kieltää,
jotta Euroopan markkinat avautuisivat.

– Hinnoitteluperiaatteet: Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytöstä mahdollisesti pe-
rittävän korvauksen olisi oltava asianmukainen ja uudelleenkäytön hintojen olisi
oltava perusteiltaan selkeitä.

4.3.1.3  Asiakirjadirektiivi

Asiakirjadirektiivialoitteen taustana on ollut yllä selostettu eEurope tiedonanto 2002.
Asiakirjadirektiivi on ehdotus vähimmäisnormistoksi, jota eEurope tiedonannossa 2002
esitettiin. Asiakirjadirektiivin perusteluissa viitataan eEurope tiedonanto 2002:een ja
toistetaan vastaavat perusteet. Asiakirjadirektiivi pohjautuu myös aikaisempaan val-
mistelutyöhön, komission 20.1.1999 julkaisemaan vihreään kirjaan ”Julkisen sektorin
tieto: Euroopan avainresurssi” (KOM(1998)585) sekä vihreän kirjan julkistamista seu-
ranneeseen julkiseen kuulemiseen. Kuulemisvaihe päättyi 21.2.2002.
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Asiakirjadirektiivin tavoitteena on varmistaa, että julkisen sektorin tiedon uudelleen-
käyttöä koskevat perusehdot ovat samat kaikille Euroopan tietomarkkinoilla toimiville,
että uudelleenkäyttöehdot ovat nykyisiä selkeämpiä ja paremmin tiedossa, ja että pe-
rusteettomat markkinavääristymät saadaan poistettua. Asiakirjadirektiivillä taataan
markkinatoimijoille vähimmäisoikeusvarmuus, mutta jätetään jäsenvaltioille vapaus va-
lita yksittäiset tavat, joilla säännöksiä sovellettaisiin paikallisissa oloissa. Ehdotuksen 1.
artiklan mukaan asiakirjadirektiivillä ”vahvistetaan vähimmäissäännöt jäsenvaltioiden
julkisen sektorin elinten hallussa ja yleisesti saatavilla olevien asiakirjojen kaupalliselle
ja muulle kuin kaupalliselle hyödyntämiselle […]”.

Asiakirjadirektiiviehdotuksessa hinnoittelua koskevana lähtökohtana on, että julkisen
sektorin toimijoiden tulisi periä ainoastaan kopioinnista ja jakelusta aiheutuvat lisäkulut.
Ehdotus kuitenkin antaa julkisen sektorin toimijalle täydet mahdollisuudet kattaa asia-
kirjan tuotanto- ja liitännäiskustannukset, mukaan luettuna kohtuullinen tuotto inves-
toinneille. Ainoa rajoitus on yläraja silloin, kun julkisen sektorin elin hankkii kohtuu-
tonta voittoa tietoresursseillaan.

Ehdotuksen 6 artiklan mukaan ”Jos maksuja peritään, asiakirjojen tarjonnasta tai uu-
delleenkäyttöoikeuksien luovuttamisesta saatavat kokonaistulot eivät saa ylittää niiden
tuottamisesta ja jakelusta aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista voittoa. Maksujen
kustannuslähtöisyyttä koskeva todistustaakka on asiakirjan uudelleenkäyttöoikeudesta
maksua perivällä julkisen sektorin elimellä.” Direktiiviehdotuksen perusteluiden 12.
kohdan mukaan ”Julkisen sektorin elinten olisi sallittava periä alhaisempia maksuja tai
olla kokonaan perimättä maksua ja jäsenvaltioiden olisi rohkaistava julkisen sektorin
elimiä asettamaan asiakirjoja saataville hintaan, joka ei ylitä asiakirjojen jäljentämi-
sestä ja jakelusta aiheutuvia lisäkuluja.”

Direktiiviehdotuksessa käytetty asiakirjan määritelmä on laaja. Se kattaa kaikentyyppi-
sen sisällön audiovisuaalisesta materiaalista tietokantoihin riippumatta siitä, onko sisältö
digitaalisessa muodossa vai ei. Direktiiviperusteluissa on käytetty mm. seuraavaa tul-
kintaa: ”Jos julkisen sektorin elimet käyttävät asiakirjoja omien tietotuotteidensa tai
-palvelujensa perustana, niiden katsotaan olevan yleisesti saatavilla. Jo se tosiseikka,
että julkisen sektorin elin käyttää tietojaan kaupalliseen tarjontaan merkitsee, että ky-
seiset tiedot kuuluvat tämän ehdotuksen soveltamisalaan.”
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Asiakirjadirektiiviä voidaan luonnehtia hyviä väljäksi ja julkisen sektorin aineiston
hinnoitteluperiaatteiden osalta tulkinnanvaraiseksi – ”kohtuullisen voiton” käsite on
vähintäänkin epäselvä. Direktiiviehdotuksen mukaan julkisen sektorin toimijoilla on
mahdollisuus kattaa asiakirjan tuotanto- ja liitännäiskustannukset, mukaan luettuna
kohtuullinen tuotto investoinneille.  Direktiiviehdotus antaa paljon liikkumavaraa,
joten toteutuessaan nykymuodossaan direktiiviehdotus ei välittömästi edellyttäne
Suomessa merkittäviä muutoksia julkisen sektorin omaksumiin hinnoittelukäytäntöi-
hin. Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi kuitenkin rohkaistava julkisen sektorin
elimiä asettamaan asiakirjoja saataville hintaan, joka ei ylitä asiakirjojen jäljentämi-
sestä ja jakelusta aiheutuvia lisäkuluja. Erityisen huomioitavaa on, että asiakirjadi-
rektiiviehdotus on luonnos ja direktiivin valmistelu on vireillä ja kesken.

4.3.1.4  Ympäristötietodirektiivi

Yhteisön tasolla säädetään jo ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta neuvos-
ton direktiivissä 90/313/ETY, annettu 7. päivänä kesäkuuta 199022. Kyseinen direktiivi
on tarkoitus korvata uudella ympäristötietodirektiivillä. Ympäristötietodirektiivin
lähtökohtana on ympäristötiedon saatavuuden periaate: ”It is necessary to ensure that
any natural and legal person has a right of access to environmental information held by
or for public authorities without his having to state an interest.”23 .  Tämä lähtökohta on
kirjattu myös vuoden 1990 ympäristötietodirektiivin 1. artiklaan: ”Tämän direktiivin
tavoitteena on taata viranomaisten hallussa olevien ympäristöä koskevien tietojen va-
paa saatavuus ja levittäminen sekä määritellä ne edellytykset, joiden perusteella täl-
laista tietoa on annettava saataville.”

Direktiiviehdotuksen mukaan ympäristötieto ymmärretään laajasti: ”[ … ] information
in any form relating directly or indirectly to the state of the environment, to factors,
measures or activities affecting, likely to affect or having already affected the environ-
ment [ … ]” 24. Jos direktiivi tulee voimaan nykyisen ehdotuksen muotoisena, sen so-
vellusalaan kuuluisivat mahdollisesti myös lukuisat liikennetelemaattisten palveluiden
perustana olevat suoritteet – liikennetelematiikan vaikutusalueena on nimenomaan ym-
päristö.

Direktiiviehdotuksen yleisperusteluissa todetaan ehdotuksen kantava periaate: “The
right to environmental information is best served by free access to information…”. Eu-
roopan parlamentin ehdotuksen mukaan viranomaisten tulee direktiiviehdotuksen mu-
kaan soveltaa kustannuslähtöistä hinnoittelua seuraavasti: ”Public authorities may make
a charge for supplying any environmental information but such a charge shall be rea-

                                          
22 Yhteisön lainsäädäntöön voi perehtyä osoitteessa: http://www.europa.eu.int/eur-

lex/en/search/search_lif.html

23 Ks. direktiivin perusteluiden 8. kohta.

24 Ks. direktiivin perusteluiden 10. kohta (EP Amendments, 2nd reading).
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sonable and shall not exceed the actual cost of reproducing the material requested” 25.
Euroopan parlamentin ehdotus hinnoittelua koskien poikkeaa olennaisesti komission
ehdotuksesta, joka noudattelee ”kohtuullista” hinnoittelua: ”Public authorities may
make a charge for supplying any environmental information but such a charge may not
exceed reasonable amount” 26.

Vuoden 1990 ympäristötietodirektiivin 5. artiklassa säädettiin väljästi vain, että ”Jäsen-
valtiot voivat säätää, että tietojen antamisesta peritään maksu, mutta tällainen maksu ei
saa olla kohtuuttoman korkea.” Komission tuore ehdotus on näin ollen vastaava kuin
vuoden 1990 ympäristötietodirektiiviin on kirjattu.

Tässä vaiheessa27 tulee ottaa huomioon, että ympäristötietodirektiiviehdotus on luon-
nos ja direktiivin valmistelu on vireillä ja kesken. Ympäristötietodirektiivin vaikutus-
ala on myös epäselvä. Euroopan parlamentilla ja komissiolla on jo valmistelun tässä
vaiheessa merkittäviä erimielisyyksiä direktiivin sisällöstä. Erityisesti hinnoittelun
osalta näkemyksen poikkeavat olennaisesti toisistaan parlamentin ehdottaessa alhaista
vain välittömät käsittelykustannukset kattavaa hinnoittelua ja komission ehdottaessa
hinnoittelua, joka mahdollistaa tätä korkeamman kohtuullisen hinnoittelun.

4.3.2  USA

Yhdysvalloissa julkisen sektorin tiedon saatavuutta ja uudelleenkäyttömahdollisuuksia
on helpotettu selkeällä ja yksinkertaisella lainsäädännöllä. Julkisen sektorin tietojen
käytöstä USA:ssa säädetään vuoden 1996 ”Freedom of Information Act”:ssa (tiedon-
saannin vapautta koskeva laki) 28. Amerikkalaisten säädöksien kantavina teemoina ovat
seuraavat ajatukset: ”Information created at public expense belongs to the people and is
a public good. Information is the fuel of the new economy – making the maximum in-
formation available at lowest cost with fewest restrictions on use, maximizes economic
and social return for the government, through gains in tax, savings from anti-fraud
measures and other revenues” 29.

USA:ssa kansalaisilla ja yrityksillä on hyvät mahdollisuudet tutustua verkon välityksellä
useimpiin julkishallinnon tietoihin ja hyödyntää näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.
Yhdysvalloissa on käytössä ns. ”alhaisen hinnan malli”, jossa liittovaltion hallinnon tie-

                                          
25 Ks. Amendment 35, Article 5, EP Amendments, 2nd reading.

26 Ks. Council Common Position, Article 5.

27 Lokakuussa 2002

28 Alkuperäinen Freedom of Information Act on vuodelta 1966. Lakia muutettiin 10. päivänä helmi-
kuuta 1996: “Electronic of Information Act Amendments of 1996”, H.R. 3802

29 Ks.http://www.public-sector-info.com/infousa.html.

Ks. myös esimerkiksi http://www.fas.org/sgp/foia/gao02493.pdf
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don uudelleenkäsittelymaksut kattavat pelkät kopioinnista ja jakelusta aiheutuvat lisä-
kulut30.

4.3.3  ECOMET

ECOMET (European Cooperation in Meteorology) on vuonna 1996 perustettu voittoa
tavoittelematon taloudellinen intressiryhmä, jonka jäseninä ovat 20 Euroopan valtion
Ilmatieteen laitokset, mukaan lukien Suomen Ilmatieteen laitos. ECOMET-järjestelyllä
pyritään edistämään perussäätietojen ja -tuotteiden saatavuutta yhtäläisin ehdoin eri-
laisten kaupallisten toimijoiden käyttöön. ECOMET järjestelmää luotaessa kaupallisten
palveluiden ulkopuolelle rajattiin erityisesti ns. turvallisuus- ja viranomaispalvelut sekä
siviili-ilmailun tarvitsemat palvelut.

ECOMET-alueella säätietojen vaihdantaa ja kansallisten Ilmatieteen laitosten ja kau-
pallisen sääpalvelutoiminnan välisiä suhteita sääntelevät ns. ECOMET-säännöt ja
ECOMET:in hinnoitteluohjeet sekä lisensiointijärjestelmä. ECOMET noudattaa
WMO:n mukaista jakoa perusdataan (”essential data”) ja lisädataan 31 (”additional
data”). ECOMET-järjestely ei aseta rajoituksia kansalliselle hinnoittelulle. Kukin maa
voi itse määrätä perusdatan (”essential data”) laajuuden ja lisädatan (”additional da-
ta”) hinnan kansallisten säädösten puitteissa samoin kuin säädatan- ja säätuotteiden
hinnan. 32

Euroopan yhteisöjen komission kilpailupääosasto on katsonut ECOMET-järjestelmän
takaavan kilpailun toimivuuden Euroopan kansallisten Ilmatieteen laitosten ja yksityis-
ten sääpalvelun tuottajien välillä. Komissio asetti ehdoksi, että yksityisillä sääpalvelu-
yrityksillä on mahdollisuudet hankkia tarvitsemansa säädata kansallisilta Ilmatieteen
laitoksilta.33 34Vuoden 2002 alusta ECOMETissa alettiin noudattaa periaatetta, jonka
mukaan kansallisten ilmatieteen laitosten kaupalliset yksiköt rinnastetaan täysin yksityi-
siin sääpalvelun tuottajiin35.

Suomessa on voimallisesti kritisoitu ECOMET-järjestelyä: “the present ECOMET sys-
tem is de facto intentionally established data cartel, with its sole meaning to prevent the

                                          
30 Ks. § 552, 4 (A).

31 Ilmatieteen laitoksen 11.11.2002 tähän tutkimukseen antaman kommentin mukaan ECOMET perus-
data on kaikille käyttäjille ilmaista, eikä sen käytölle aseteta mitään rajoituksia. ECOMET lisädatan
käytölle voidaan asettaa rajoituksia, ja niiden kaupallinen käyttö on yleensä maksullista. Sekä
ECOMET perusdatan, että lisädatan toimittamisesta asiakkaalle tulee veloittaa käsittely- ja toimitus-
kulut. Tutkimuskäyttöön tarvittava data on maksutonta.

32 Ilmatieteen laitoksen 11.11.2002 tähän tutkimukseen antama kommentti.

33 Ks. lisätietoja ECOMET:sta http://www.meteo.be/ECOMET/

34 Ks. Ilmatieteen laitoksen liiketoiminnan yhtiöittämisen edellytykset. LVM:n julkaisu 48/2001.

35 Ilmatieteen laitoksen 11.11.2002 tähän tutkimukseen antama kommentti.
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existence of private competition and to maintain the old status quo of national govern-
mental monopolies. 36”

4.4  Suositukset

Valtion maksuperustelaissa määritellään kategorisesti maksuttomat ja maksulliset suo-
ritteet. Maksuttomat suoritteet on pyritty rajaamaan tarkasti laissa, tosin maksuttomiksi
kollektiivisuoritteiksi on mahdollista katsoa valtion suoritteet laajastikin. Valtion mak-
superustelain kategorisointiin liittyvä ongelmallinen määrittelykysymys on maksullisten
suoritteiden jaottelu julkisoikeudellisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin. Ei ole aina
selvää, milloin on kyseessä lain tarkoittama julkisoikeudellinen suorite ja milloin muu
kuin julkisoikeudellinen suorite. Lain nojalla ei myöskään ole selvää, milloin viran-
omaisella on tosiasiallinen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen. Määrityksellä on vai-
kutusta siihen, mitä hinnoitteluperiaatetta voidaan kulloinkin soveltaa. Julkisoikeudelli-
set suoritteet ja suoritteet, joiden tuottamiseen viranomaisella on tosiasiallinen yksinoi-
keus, hinnoitellaan pääsääntöisesti omakustannusarvon mukaan, kun puolestaan muut
suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein37.

Valtion maksuperustelaki ei juuri tarjoa selkeäpiirteisiä vastauksia mahdollisesti esille
nouseviin valtion viranomaisten suoritteiden määrittely- ja hinnoittelukysymyksiin.
Voimassaolevan lain nojalla valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelusta voidaan-
kin päättää hyvin vapaasti. Erityisesti maksuttomien suoritteiden ryhmä on rajattoman
laaja, sillä maksuttomia suoritteita ei ole rajattu suoritteiden tyypin (julkisoikeudellinen
suorite / muu kuin julkisoikeudellinen suorite) mukaan. Valtion maksuperustelaki on
yleislakina hyvin tulkinnanvarainen ja joustava laki ja lain uudistusta tulisi harkita.

Liikenne- ja viestintäministeriön maksupolitiikkatyöryhmä on perusperiaatteena kirjan-
nut, että julkisen tiedon hyväksikäyttöä halutaan edistää. Liikenne- ja viestintäministe-
riön maksupolitiikkamuistion mukaan laajan yleisön käyttöön luovutettu tieto on mak-
sutonta. Mikäli tiedot luovutetaan maksutta, tulee varmistaa toiminnan budjettirahoi-
tus38.  Maksupolitiikkatyöryhmän suoritteiden maksuttomuutta koskeva esitys on mak-
superustelain 5 §:n mukainen.

Asiakirjadirektiivi39 on asiakirjan määritelmän osalta hyvin laaja, pitäen sisällään lähtö-
kohtaisesti kaikki julkisen sektorin tuottamat suoritteet. Maksuperusteiden osalta asia-
kirjadirektiivi on maltillinen ja direktiiviehdotus mahdollistaa asiakirjan tuotanto- ja

                                          
36 Pirkko Saarikiven esitys 28.5.2002 ”ECOMET principles – past and present”.

37 Ks. 4.3.2

38 LVM B 15/2002

39 Ks. 4.3.1.3
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liitännäiskustannusten, mukaan luettuna kohtuullinen tuotto investoinneille, huomioon-
ottamisen hinnoittelussa.

Asiakirjadirektiiviehdotus mahdollistaa omakustannusarvoa alhaisemman hinnoitte-
lun, jossa julkisen sektorin toimijoiden tulisi periä ainoastaan kopioinnista ja jakelusta
aiheutuvat lisäkulut. Direktiiviehdotus tosin mahdollistaa asiakirjan tuotanto- ja lii-
tännäiskustannusten, mukaan luettuna kohtuullinen tuotto investoinneille, huomioon-
ottamisen hinnoittelussa. Jäsenvaltioiden tulisi kuitenkin direktiiviehdotuksen perus-
teiden mukaan rohkaista julkisen sektorin elimiä asettamaan asiakirjoja saataville
hintaan, joka ei ylitä asiakirjojen jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia lisäkuluja.

Ympäristötietodirektiivi (etenkin parlamentin ehdotus) suosii vielä asiakirjadirektiiviä
voimallisemmin omakustannusarvoa alhaisemman hinnoittelun periaatetta valtion vi-
ranomaisten suoritteiden hinnoittelussa40.

Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelussa liikenne- ja viestintäministeriön
hallinnonalalla tulisi ottaa erityisesti huomioon liikennepoliittiset tavoitteet ja suun-
nitella hinnoittelu siten, että se tukee liikennetelemaattisten palveluiden syntymistä ja
kehittymistä. Omakustannusarvoa alhaisempaa, vain välittömät välitys- ja tiedonsiir-
tokustannukset kattavaa hinnoittelua tai suoritteiden maksuttomuutta tulee tällöin pi-
tää lähtökohtana.

Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelua tulisi suunnitella (tai siihen tulisi tässä
vaiheessa vähintäänkin varautua) yhtenäisesti koko valtion viranomaiskentän osalta.
Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelussa tulee ottaa huomioon EU-tason pe-
riaatteet, jotka tukevat valtion viranomaisten suoritteiden alhaista hinnoittelua. 41 Mi-
käli tiedot luovutetaan maksutta tai muutoin alhaista hinnoitteluperiaatetta soveltaen,
tulee varmistaa toiminnan budjettirahoitus.

Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelun suunnittelussa huomioitavat yleiset pe-
riaatteet ja tämän hetkiset EU-tason periaatteet, jotka tukevat suoritteiden alhaista hin-
noittelua, on yhteenvedonomaisesti koottu alla olevaan kuvaan.

                                          
40  Ks. 4.3.1.4

41  Ks. 4.3.1, erityisesti eEurope tiedonanto 2002 yleiset linjaukset.
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Asiakirjadirektiivi

”Jäsenvaltioiden olisi rohkaistava julkisen sektorin elimiä 
asettamaan asiakirjoja saataville hintaan, joka ei ylitä 
asiakirjojen jäljentämisestä ja jakelusta aiheutuvia lisäkuluja

Jos maksuja peritään, asiakirjojen tarjonnasta tai 
uudelleenkäyttö-oikeuksien luovuttamisesta saatavat 
kokonaistulot eivät saa ylittää niiden tuottamisesta ja jakelusta 
aiheutuvia kustannuksia ja kohtuullista voittoa. 

Tiedon käyttöoikeuksien myöntäminen loisi lisää verotuloja, 
joiden määrä ylittäisi reippaasti käyttöoikeusmaksujen 
vähenemisestä aiheutuvat menetykset[1].

Paremmat mahdollisuudet käyttää uudelleen julkisen sektorin 
tietoa yhdenmukaistetuissa oikeudellisissa puitteissa edistävät 
investointeja ja innovaatioita tietomarkkinoilla lisäämällä 
toimintaympäristön ennustettavuutta ja avoimuutta.”

”Kohtuullisen hinnoittelun malli”
Ympäristötietodirektiivi

“Public authorities may make a charge for supplying any 
environmental information but such a charge shall be 
reasonable and shall not exceed the actual cost of reproducing 
the material requested.[2]

The right to environmental information is best served by free 
access to information. “

”Alhaisen hinnoittelun malli”

Kansallinen valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelua koskeva normistoKansallinen valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelua koskeva normisto

EU / eEurope2002
”Julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytöstä mahdollisesti 
perittävän korvauksen olisi oltava asianmukainen ja 
uudelleenkäytön hintojen olisi oltava perusteiltaan selkeitä.”

USA / Freedom of Information Act
” Information created at public expense belongs to the people 
and is a public good. Making the maximum information 
available at lowest cost with fewest restrictions on use.”

[1] Ks. Asiakirjadirektiivin perustelut 7. ja 8. kohta, sekä Welvaartseffectenvan verschillende financieringsmethoden van elektronische
gegevensbestanden, Berenschotin ja Nederlands Economisch Instituut -tutkimuslaitoksen raportti Alankomaiden sisäministeriölle, 2001.

[2] Vrt. kuitenkinKomission ehdotus: Public authorities may make a charge for supplying any environmental information but such a charge may not 
exceed reasonable amount” 

Kuva 3. Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelussa huomioitavat periaatteet.

Liikennetelematiikan palveluita ja tuotteita tarjoavat yritykset ovat esittäneet huolensa
siitä, että valtion viranomaisten suoritteiden alhainen hinnoittelu ”aiheuttaisi markkina-
häiriöitä”. Asiakirjadirektiivin perusteluissa on todettu, että julkisen sektorin ”tiedon
käyttöoikeuksien myöntäminen loisi lisää verotuloja, joiden määrä ylittäisi reippaasti
käyttöoikeusmaksujen vähenemisestä aiheutuvat menetykset” sekä, että ”paremmat
mahdollisuudet käyttää uudelleen julkisen sektorin tietoa yhdenmukaistetuissa oikeu-
dellisissa puitteissa edistävät investointeja ja innovaatioita tietomarkkinoilla lisäämällä
toimintaympäristön ennustettavuutta ja avoimuutta”.

Voidaankin arvioida, että liikennetelematiikan palveluiden lähtökohtana olevien valtion
viranomaisten tuottamien perusaineistojen alhainen hinnoittelu on omiaan tukemaan
liikennetelematiikan palveluiden ja tuotteiden syntymistä ja kehittymistä ja näin ollen
synnyttämään kokonaan uutta liiketoimintaa. Voidaan myös arvioida, että alan nykyi-
sille yrittäjille syntyy uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Valtion viran-
omaisten suoritteiden alhainen hinnoittelu myös mahdollisesti laskisi uusien yrittäjien
markkinoille tulemisen kynnystä.
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5  TEKIJÄNOIKEUS

5.1  Yleistä

Liikennetelemaattisten palveluiden synnyn ja olemassaolon osalta tekijänoikeus on
merkittävä oikeudellinen lähtökohta. Tekijänoikeus antaa tekijälle yksinoikeuden
määrätä teoksesta. Tekijällä on oikeus näin ollen määrätä kappaleiden valmistami-
sesta, muuntamisesta/jatkojalostuksesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin se-
kä kunkin oikeuden osa-oikeuden hinnoittelusta. Hinnoittelu perustuu usein ajallises-
ti, alueellisesti ja sallitun käyttötarkoituksen rajaamiin lisensseihin eli käyttöoikeuk-
siin.

Kuva 4. Tekijänoikeus, yleisönsaataviin saattaminen, muuntelu, kappaleiden valmista-
minen ja hinnoittelu

Julkisella vallalla on lakisääteinen velvollisuus valmistaa liikennetelematiikassa hyö-
dynnettäviä aineistoja. Julkinen viranomainen vastaa esimerkiksi yleisistä kartastotehtä-
vistä. Tekijänoikeuslainsäädännön perusteella julkinen valta saa näissä tilanteissa teki-
jänoikeuden suorittamiensa tehtävien perusteella syntyviin tuloksiin, mikäli tekijänoi-
keuden yleiset edellytykset täyttyvät. Tekijänoikeuden perusteella julkinen valta (esim.
karttojen osalta Maanmittauslaitos, MML) voi hinnoitella karttojen käytön liikennete-
lemaattisissa palveluissa. Tekijänoikeus antaa sen haltijalle oikeuden määritellä myös
käyttötarkoituksen, tietojen yhdistämisen ja muuntelun ts. millaisia palveluja ja tuotteita
teoksen perusteella voidaan tehdä ja mitkä kaupalliset toimijat voivat osallistua palve-
lujen ja tuotteiden tuottamiseen ja jakeluun.
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Digitaalisen talouden kasvu vaikuttaa tekijänoikeustalouteen, jossa tekijänoikeuksista
on tullut merkittävä kauppatavara. Tekijänoikeuksia siirretään yritykseltä toiselle ja nii-
hin liittyvistä taloudellisista oikeuksista on tullut aikaisempaa merkityksellisempiä. Pe-
rinteiset tuotanto/tiedontuottaja ja jakeluyritykset eivät enää hallitse taloutta, sillä esi-
merkiksi verkkoympäristössä kuka tahansa voi ryhtyä sisällöntuottajaksi. Digitaalisessa
ympäristössä jatkojalostettujen tuotteiden ja palvelujen tuotantokustannukset, erityisesti
monistamisen osalta ja aineiston jakelukustannukset ovat vähäisiä42.

Tekijänoikeuden kohteena on kirjallinen tai taiteellinen teos. Tekijänoikeus syntyy
teoksen tehneelle henkilölle. Tekijänoikeuden sisältönä on yksinoikeus erikseen sääde-
tyin rajoituksin määrätä teoksen käytöstä. Oikeus sisältää kaksi erilaisesta näkökulmaa
tekijän ja teoksen välisessä suhteessa; taloudellisen ja moraalisen.

Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan, että tekijällä on yksinoikeus määrätä teoksensa
kappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin muunnettuna,
muuntamattomana tai toista tekotapaa käyttäen.

Teoksen kappaleiden valmistamista on tallentaminen ja kopioiminen millä tahansa tek-
nisellä menetelmällä samoin kuin teoksen siirtäminen laitteeseen, jolla se voidaan toi-
sintaa.

Teoksen saattamista yleisön saataviin puolestaan ovat julkinen esittäminen ja näyttämi-
nen sekä teoksen kappaleiden levittäminen esimerkiksi myymällä, vuokraamalla tai lai-
naamalla. Teoksen julkaiseminen vaikkapa Internetissä tai käyttäminen osana multime-
diateosta edellyttää lupaa tekijältä tai, jos tekijöitä on useita, jokaiselta tekijältä. Teok-
sen muuntelu digitaalisin keinoin on sallittu vain tekijän luvalla.

Tekijä voi luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan tai osittain. Sopimukset määrit-
tävät usein oikeuksien siirtymisen työnantajalle tai toimeksiantajalle43. Tekijänoikeus
syntyy teoksen tekijälle myös silloin, kun teos luodaan työ- tai virkasuhteessa tai toi-
meksiantosuhteessa. Tietokoneohjelmien ja tietokantojen tekijänoikeudet siirtyvät työn-
antajalle automaattisesti tekijänoikeuslaissa olevan erityissäännöksen perusteella.

Moraalinen oikeus tarkoittaa oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä. Tekijällä on li-
säksi oikeus valvoa, miten sivullinen käyttää teosta44.

Suojan saamiseksi teoksen tulee ylittää niin sanottu teoskynnys eli yltää teostasoon.
Saadakseen suojaa teoksen tulee ilmentää tekijän persoonallista luomistyötä sekä olla

                                          
42  Komitean mietintö 2002:5,  Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa s.2

43 Työsopimuksessa voi olla ehto, jonka mukaan työtehtäviä täytettäessä luodun teoksen tekijänoikeus
siirtyy kokonaan tai osittain työnantajalle.

44 Tekijänoikeusmerkintä lupanumerolla varustettuna tulee näkyä kartan yhteydessä, WWW-sivuilla
merkintä tulee olla kartan kuva-alueella. http://www.kartta.nls.fi/karttapaikka/services/julkaisu.html
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omaperäinen ja itsenäinen. Arviointiperusteeksi on esitetty, että kyseessä ei ole teos, jos
kuka hyvänsä olisi samoista lähtökohdista tuottanut samanlaisen teoksen. Suojan saami-
sen edellytyksenä ei ole muita erityisiä vaatimuksia. Tuotteen kirjallisella tai taiteelli-
sella tasolla ei ole teosharkinnassa merkitystä ei myöskään vaaditulla tieto tai työmää-
rällä. Tekijänoikeus ei suojaa ideoita tai yleisiä periaatteita. Myöskään teoksen aihetta
tai teoksen sisältämiä tietoja eikä aiheen käsittelyä ohjaavaa metodia suojata sellaise-
naan.

5.2  Tekijänoikeuteen liittyviä erityispiirteitä

Tekijänoikeus on ulotettu yhä uudemmille aloille ja tekninen kehitys on tuonut yhä uu-
sia hyödyntämismahdollisuuksia.45  Oikeuksien valvominen ja turvaaminen on osoit-
tautunut vaikeaksi avointen tietoverkkojen, verkottuvien tietokoneiden, salakirjoitustek-
niikan ja digitaalisen kommunikaation osalta. Vastaavasti digitaalisia tallennustapoja on
tullut teknisen kehityksen myötä lisää. Digitaalisen materiaalin käytön ja levittämisen
kontrollointi vaikuttaa sekä oikeudelliselta että taloudelliselta ongelmalta.46 Transaktio-
kustannukset, erityisesti maksuliikenteen hallinta, on koettu ongelmalliseksi digitaali-
sessa ympäristössä47.

Tekijänoikeus on voimassa tekijän elinajan ja 70 vuotta hänen kuolinvuotensa päättymi-
sestä. Suoja-aika on poikkeuksellisen pitkä huomioiden digitaalisen ympäristön ja tek-
nisen kehityksen asettamat vaatimukset. Teoskynnyksen arvioiminen on vaikeaa ja ar-
viointi on tehtävä yksittäistapausharkinnalla huomioiden yksittäisen tapauksen erityis-
piirteet. Siitä, onko kyseessä teos vai ei, voidaan pyytää tekijänoikeusneuvoston lau-
sunto. Tekijänoikeusneuvoston antama lausunto48 on suositus, eikä se sido osapuolia,
mutta sille annetaan pääsäännön mukaan erityistä painoarvoa tuomioistuimessa. Tuo-
mioistuin ratkaisee kysymyksen viimesijaisesti silloin, kun tekijänoikeuden rikkomi-
sesta nostetaan syyte.

Suomen tekijänoikeusnormistoa sovelletaan Suomesta peräisin oleviin suojan kohtei-
siin. Suojan ulottaminen muista maista peräisin oleviin kohteisiin on järjestetty kansain-
välisillä sopimuksilla, jolloin muista valtioista peräisin olevat teokset saavat myös suo-
jaa Suomessa.

                                          
45 Oikeuskirjallisuudessa ilmiöstä käytetään nimitystä ” tekijänoikeuden sietämättättömyys”, ”unbera-

ble copyright”. ks aiheesta lisää Laddie ”copyright: over-sthreght, over-regulated, over-rated”EIPR
1996, s.253ss. Haarman 1999, s.10.

46  KOM 2002:5, Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa

47 Jukka Kemppinen Tietotekniikaoikeuden jatkokoulutusseminaari, luennot 2001, Teknillinen kor-
keakoulu

48 Tekijänoikeusneuvosto antaa suosituksia tekijänoikeuslain tulkinnasta ja soveltamisesta yksittäista-
pauksissa.
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Tekijänoikeuden keskeisin kansainvälinen sopimus on Bernin yleissopimus kirjallisten
ja taiteellisten teosten suojaamisesta.49 Bernin sopimuksen pääperiaatteina ovat kansal-
linen kohtelu ja vähimmäissuoja, jolla tarkoitetaan sitä, että muista sopimusvaltioista
peräisin oleville teoksille on myönnettävä sama suoja kuin omien kansalaisten teoksille.

5.3  Tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet, tietokanta- ja
luettelosuoja

Monet paljon tietoja ja muuta aineistoa sisältävät kokoelmat, joiden aikaansaaminen
vaatii suurta työmäärää ja muuta panostusta, eivät ole tekijänoikeudellisesti suojattuja.
Niiden kopiointi voi suuresti vahingoittaa kokoelman valmistajan taloudellisia etuja.
Tällaisten kokoelmien suojasta on tekijänoikeuslakiin otettu erityissäännös, tekijänoi-
keutta lähellä olevista oikeuksista.50 Tekijänoikeuslain 49 §:n mukaisesti luetteloa, tau-
lukkoa, ohjelmaa ja muuta sellaista työtä, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoja, ei
valmistajan suostumuksetta saa jäljentää.51   Tietokoneympäristössä olevia tietojen ko-
koelmia on alettu vakiintuneesti nimittää tietokannoiksi.

Liikennetelemaattisissa palveluissa hyödynnetään digitaalisessa muodossa olevia
tietokantoja. Esimerkiksi Digiroad-aineisto koostuu erilaisista teitä koskevista luoki-
tustiedoista, nimi, leveys, rajoitukset, merkinnät jne. Näitä tietokannassa olevia tietoja
voidaan yhdistellä muissa tietokannoissa oleviin tietoihin, kuten sijainti- ja nimitie-
toihin (esim. teiden ja katujen keskilinjan sijainti, kadun nimet ja teiden nimet), jotta
voidaan valmistaa reittikartta tai navigointiin liittyvä sovellus. Kartoissa olevat kart-
taelementit on usein järjestetty tietokannaksi, josta digitaaliseen karttaan otettavat
elementit poimitaan.

Tietokanta voi olla tulostettu tai alun perin tuotettu paperille tai muuhun analogiseen
alustaan tai välineeseen. Tietokannalla tarkoitetaan teosten, tietojen ja muiden itse-
näisten aineistojen kokoelmaa, joka on järjestetty järjestelmällisellä tai menetelmälli-
sellä tavalla ja joihin elektronisesti tai muulla tavoin on mahdollistettu yksilöllinen
pääsy. 52  Tietokannan keskeisiin ominaisuuksiin kuuluu se, että tietokantaan kootut
tiedot ovat järjestelmän avulla helposti ja nopeasti haettavissa. Tietokantasuojan saa-
minen edellyttää, että sisällön kerääminen, esittäminen tai valmistaminen on edellyt-
tänyt huomattavaa panostusta.

                                          
49 Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO, vastaa Bernin sopimuksesta

50 Tekijänoikeuslaki 5 § mukaan tekijänoikeuden kaltaista suojaa annetaan esimerkiksi luettelon ja
tietynlaisen tietokannan valmistajalle.

51 Suoja-aika on kymmenen vuotta siitä vuodesta, jona työ julkaistiin. Suoja-aika päättyy kuitenkin
viimeistään silloin, kun 15 vuotta on kulunut siitä vuodesta, jona työ valmistui

52 Artiklan 2 kohdassa on tietokannan määritelmä (Tietokanta direktiivi )6/9/EY
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Tietokanta voi yleisten tekijänoikeutta koskevien edellytysten täyttyessä saada myös
tekijänoikeudellista suojaa. Tietokanta on teos, jos se on itsenäinen ja omaperäinen. Te-
kijänoikeus voi tulla kysymykseen, jos tietokanta on tehty omaperäisen valinnan tai
järjestelyn perusteella. Tietokannan tekijänoikeus ei kuitenkaan ulotu tietokannan si-
sältönä oleviin teoksiin, tietoihin tai muuhun aineistoon. 53

Luettelosuoja kohdistuu töihin, joihin on yhdistelty suuri määrä tietoja.  Luettelosuoja
toisin kuin tekijänoikeus voi syntyä suoraan oikeushenkilölle. Luettelon valmistaja on
se, joka on taloudellisesti vastuussa luettelon kokoamisesta. Suoja on riippumaton si-
sällön valinnan tai järjestelyn kriteereistä ja mahdollisesta omaperäisyydestä.54 Luette-
losuoja kohdistuu vain itse luetteloon, taulukkoon tai muuhun vastaavaan työhön, mutta
ei siihen yhdisteltyihin tietoihin. Suoja on tekijänoikeuden antamaa suojaa suppeampaa
jäljentämissuojaa. Työtä ei saa valmistajan suostumuksetta jäljentää. HE 170/95 mää-
rittelee luettelosuojan kohteeksi nimenomaisesti aikataulut ja esimerkiksi puhelinluet-
telot, tilastot ja  tuoteluettelot.

Luettelosuoja voi kohdistua myös kokoelmaan, jonka sisältönä on tekijänoikeudellisesti
suojattuja teoksia tai luettelosuojan kohteena olevia luetteloita.

Suuri osa tietokannoista on luettelosuojan kohteena. Tämän suojan ulkopuolelle jäävät
vain sellaiset tietokannat, joihin yhdisteltyjen tietojen määrä on säännöksessä edellytet-
tyä määrää pienempi. Tietokantasuoja suojelee investointia, sillä suojan saamisen edel-
lytyksenä on määrällisesti tai laadullisesti huomattava panostus ts. rahan ja/tai ajan, vai-
vannäön ja energian käytössä.

Tietokantasuoja ei ulotu ns. "raakadataan", joka on koottu automaattisella havaintojär-
jestelmällä. Tällöin tietokannan kokoamiseen ei ole kohdistunut riittävää panostusta,
jotta se saisi tietokantasuojaa. Esimerkiksi kaukokartoitussatelliittien tai meteorologis-
ten havaintojärjestelmien avulla kerätty data, digitaalisen kameran ja mikrofonin tuot-
tama kuva- ja ääni-informaatio sellaisenaan eivät ole suojattuja. Ne eivät muodostu "it-
senäisistä aineistoista" vaan edustavat luonnossa toisiinsa tietyssä suhteessa olevia
asioita. 55

                                          
53 HE 170/ 1997, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 1 §:n

muuttamisesta

54 Luettelosuoja on Pohjoismaiden tekijänoikeuslainsäädännön erityispiirre. Suomen luettelosuoja-
säännöstä vastaava säännös on Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan laeissa, mutta ei Pohjoismaiden
ulkopuolella.

55 HE 170/ 1997, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun 1 §:n
muuttamisesta
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5.4  Julkisten aineistojen tekijänoikeudellinen suoja

Tekijänoikeus ja sitä lähellä olevat oikeudet (tietokanta- ja luettelosuoja) soveltuvat jul-
kisiin tietovarantoihin. Asian konkretisoimiseksi on seuraavassa taulukossa esitetty tut-
kimustapausten (kappale 6) perusaineistojen osalta julkisiin aineistoihin liittyvät oikeu-
det.

Taulukko 6. Perusaineistojen tekijänoikeudellinen suoja

Perusaineistot Tekijänoikeus Tietokantasuoja Luettelosuoja

Kartta-aineistot X 1 X

DIGIROAD X 2

Säätiedot X 3

Keli- ja liikennetiedot X 4

Joukkoliikenneportaali X 5 X 6 X 7

1 Mikäli aineisto on valikoitu, esitetty ja jäsennetty riittävän omaperäisesti ja itsenäisesti

2  Alkuperäisten tiedontuottajien kokoama aineisto saa tietokantasuojaa edellyttäen, että kyseessä ei
ole automaattisella havaintojärjestelmällä koottu tietokanta. Tiehallinnon kokoama DIGIROAD-
aineisto saa tietokantasuojaa edellyttäen, että sen tietokannan kerääminen, esittäminen tai valmista-
minen on edellyttänyt huomattavaa panostusta

3 Automaattisella havaintojärjestelmällä kootut säätiedot eivät saa tietokantasuojaa. Mikäli säätietojen
valmistaminen on edellyttänyt esi- tai jatkojalostusta voi tietokantasuoja tulla kyseeseen.

4 Automaattisella havaintojärjestelmällä kootut keli- ja liikennetiedot eivät saa tietokantasuojaa. Mikäli
keli- ja liikennetietojen valmistaminen on edellyttänyt esi- tai jatkojalostusta voi tietokantasuoja tulla
kyseeseen.

5 Palvelu ja portaali voivat saada tekijänoikeudellista suojaa ilmenemismuotonsa puolesta (mm. www-
sivut)

6 Tietokantasuoja tulee kysymykseen mikäli tietokannan kerääminen, esittäminen tai valmistaminen on
edellyttänyt huomattavaa panostusta

7 Luettelosuoja koskee nimenomaisesti aikataulutietoja.

Tekijänoikeus ja tietokantojen suoja antavat julkiselle vallalle määräysvallan tietova-
rantojensa käyttöön. Perusaineistojen mahdollinen maksullisuus ratkaistaan tekijänoi-
keudesta erillään olevana asiana. (ks. kappale 4).

Tekijänoikeuden ja tietokantojen suojan tärkein merkitys julkiselle vallalle on, että
määräysvalta tietovarantoihin voidaan pitää sillä pysyvästi. Markkinat eivät saa
omistusoikeutta tietoaineistoihin eivätkä pääse sen turvin keinottelemaan aineistojen
mahdollisella kaupallisella arvolla. Markkinat voivat kuitenkin saada käyttöoikeuden
aineistoihin ja tuottaa niihin lisäarvoa, joka voi muodostaa perustan kaupalliselle toi-
minnalle. Kuluttajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa aineistoista sinänsä, kun maksulli-
suuden osuus rajoittuu kaupallisen yrittäjän tuottamaan lisäarvoon.56

                                          
56 http://194.100.30.11/tietoyhteiskunta//suomi/st21/sitra1742.htm
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5.5  Mitä tekijänoikeuksista sovittaessa tulisi huomioida

Tekijänoikeuteen perehtymätön sekoittaa usein tekijänoikeuden ja omistusoikeuden
keskenään. Omistusoikeudella kuitenkin tarkoitetaan esineeseen, kuten yksittäiseen
teoskappaleeseen liittyvää hallintaa ja luovutuskompetenssia eli oikeutta myydä, siirtää
tai muutoin luovuttaa laillisesti hankittu teoskappale toiselle.57 Käyttöoikeutta koskevis-
sa lisenssiehdoissa on usein rajoituksia. Esimerkiksi oikeuksia ei voi siirtää toiselle tai
käyttöoikeus on sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ongelmaa monimutkaistaa lisäksi
liikennetelematiikan sovelluksissa etenkin tilanne, jossa perusaineistoja yhdistetään ja-
lostetumman aineiston tuottamiseksi (ks. valtakunnallinen joukkoliikenneportaali kap-
paleessa 6.6). Erityisesti ongelma ilmenee, jos perustieto on luovutettu jalostetumman
aineiston osaksi ja vain siihen tarkoitukseen, tällöin saatetaan estää todellisten palvelui-
den synty jalostetummasta aineistosta.

Tekijänoikeus liittyy voimakkaasti varallisuusoikeuteen ja kaupalliseen hyödyntämi-
seen. Teoksella oleva taloudellinen arvo määräytyy markkinalakien mukaan ja ilmenee:
– oikeutena päättää onko teos saatettava julkisuuteen
– oikeutena päättää kappaleiden valmistamisesta
– oikeuksien luovuttamisena toiselle kokonaan tai osittain
– oikeudenhaltija voi myös myöntää toisille käyttöoikeuksia eli lisenssejä
– oikeudenloukkauksesta on sanktiona esim. vahingonkorvaus

Tahallisesta ansiotarkoituksessa tehdystä loukkauksesta, tekijänoikeusrikoksesta, voi-
daan rikkoja tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Luvattomasta
käytöstä suoritettavasta hyvityksestä ja vahingon korvaamisesta on tekijänoikeuslaissa
erityissäännöksiä. 58

Liikennetelematiikan palveluiden toteuttamisen yhteydessä olisi sopimuksia laadittaessa
huomioitava tekijänoikeuksien osalta, että:
– käyttötarkoitus, mahdolliset käyttötarkoituksen laajentamista koskevat optiot, sekä

alueellinen ja ajallinen ulottuvuus olisi huomioitu mahdollisimman tarkasti
– oikeuksien laatu, laajuus, kohde sekä oikeuksien suojaaminen on huomioitu
– sopimuksiin voidaan ottaa erityinen vakuutus, jossa todetaan, että osapuolella on

oikeus hyödyntää käytettäväksi tarkoitettua aineistoa ja/tai antaa siihen käyttöoi-
keuksia sopimuksen edellyttämässä laajuudessa, ja että ko. osapuoli vastaa kaikista
kolmansien osapuolien tämän johdosta esittämistä mahdollisista vaatimuksista

                                          
57 Kemppinen , Digitaalisen palvelun oikeudellinen suoja 2001

58 Tekijänoikeuden loukkaaminen on rangaistava teko, josta voidaan tuomita rikoslain 49 luvun 1 §:n
tai tekijänoikeuslain 7 luvun mukainen seuraamus.
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Lisäksi oikeuksien hallinnoimiseksi voi olla mielekästä eritellä ennen sopimussuhdetta
syntyneet aineistot, sopimuksen perustella syntyvät aineistot, kolmansien osapuolien
aineistot ja niihin liittyvät oikeudet ja muut ehdot.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää teoksen muunteluoikeuteen digitaalisessa ympäris-
tössä, sillä etenkin mobiiliverkossa olevat tekniset rakenteet voivat edellyttää tiedon
muuttamista sellaiseksi, että se voidaan välittää ja vastaanottaa alkuperäisestä poikkea-
vassa muodossa esim. mustavalkoisena. 59

Liikennetelemaattisten tuotteiden ja palvelujen synnyn osalta tekijänoikeus määrittää
perusaineistojen kaupallista hyödyntämistä. Julkisella vallalla on mahdollisuus mää-
ritellä ketkä ovat alan kaupalliset toimijat ja millaisia tuotteita ja palveluja perusai-
neistojen pohjalta muodostuu. Tekijänoikeus liittyy läheisesti myös hinnoitteluun, jo-
ka useimmiten määräytyy käyttötarkoituksen ja laajuuden mukaan. Julkisen vallan
tulisi huomioida, että se takaa eri toimijoille yhtäläiset mahdollisuudet uusien tuottei-
den ja palvelujen valmistamiseen. Vastaavasti tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet
(tietokanta ja luettelosuoja) vaikuttavat liikennetelemaattisiin tuotteisiin ja palvelui-
hin.

                                          
59 Kemppinen 2001, s.2
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6  TUTKIMUSTAPAUKSET

6.1  Perusaineistot ja tiedontuottajat

Tässä tutkimuksessa liikennetelemaattisella perusaineistoilla tarkoitetaan niitä tietoai-
neistoja, jotka ovat julkisen vallan tuottamia ja soveltuvat jatkojalostettujen palvelujen
tai lisäarvotuotteiden lähtökohdiksi.  Näitä ovat digiroad (katu- ja tieverkko), aikataulu-
tiedot, reittitiedot, säätiedot sekä keli- ja liikennetiedot ja liikenteen häiriötiedot. Perus-
aineistona pidetään tutkimuksessa myös kartta-aineistoja.

Perusaineistojen kokoaminen ja ylläpito perustuu useimmiten julkisen vallan lakimää-
räisiin tehtäviin ja perusaineistojen kokoaminen ja ylläpito on näin ollen osittain rahoi-
tettu julkisin varoin.

6.2  Kartta-aineistot

6.2.1  Yleistä

Kartat ovat liikennetelemaattisten palvelujen keskeistä aineistoa. Karttoja hyödynnetään
navigointisovelluksissa, yrityssovelluksissa, sijaintitietoja sisältävissä reittikartoissa,
Internet-portaalien lisäarvopalveluissa, 3D-virtuaalikaupunkisovelluksissa, ja esimer-
kiksi pelastuspalvelussa. Kartta-aineistot ovat lisäksi sovellettavissa kuljetusten opti-
mointiin, ajoneuvopaikannukseen ja -seurantaan sekä erilaisiin suunnittelutehtäviin.

Karttasovellukset koostuvat palvelusta, taustakartoista ja karttoihin liittyvistä tietoyksi-
köistä, jolloin kaupallinen hyödyntäminen on voimakkaasti sidoksissa hinnoitteluun eri
osapuolten välillä sekä asiakkaan/loppukäyttäjän maksamaan yksittäisen transaktioon.

Digitaalinen kartta muodostuu numeroista ja yhtälöistä. Erilaisten karttatyyppien ja
karttaelementtien luokittelu ja tarkastelu on tärkeää tekijänoikeuden, luettelosuojan tai
tietokantasuojan arvioinnin osalta. Tekijänoikeuslaki määrittelee kartan selittäväksi
kirjalliseksi teokseksi.

Kartta-aineistojen tekijänoikeudellinen suoja määräytyy tekijänoikeuden pääsäännön
mukaan eli suojaa annetaan omaperäiselle luovalle ilmaisulle ts. aineiston valikoiminen,
esittäminen ja jäsentäminen kartassa tulee tehdä siten, että teoskynnys ylittyy. Sitä vas-
toin aihe, idea, yleiset periaatteet, kartografiset standardit, todellisuudessa esiintyvät tie-
dot ja metodi eivät sellaisenaan saa suojaa. Kartan omaperäisyys ilmenee siinä muodos-
sa, jossa kartan tekijä on kuvannut ja selittänyt todellisuudessa esiintyvät seikat.

Teoksista, teoksen osista, tiedoista tai muusta aineistosta muodostuvat kokoelmat, kuten
tietokannat voivat olla teoksia. Tietokanta voi sisältää esimerkiksi tietoja kiinteistöistä,
osoitteista, liikenneväylistä ja maankäyttösuunnitelmista. Kartta-aineistoon voi kohdis-



39

tua tietokantasuoja, mikäli tietokannan kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on
edellyttänyt huomattavaa panostusta.

Karttaelementit voivat saada myös luettelosuojaa, mikäli luettelossa, ohjelmassa tai
taulukossa on yhdistettynä suuri määrä tietoja.

6.2.2  Julkisen vallan rooli

Maanmittauslaitoksella (MML) on lakimääräinen velvollisuus ylläpitää peruskarttoja
sekä suorittaa kiinteistönjaotukseen liittyviä yleisiä kartastotehtäviä. MML:n toimia ra-
hoitetaan osittain julkisin varoin.

MML:n tehtävänä on huolehtia kiinteistöjä ja paikkatietoja koskevien rekisterien pitä-
misestä ja edistää tällaisten rekisterien yhteiskäyttöä sekä huolehtia yleisistä kartasto-
töistä, edistää tarkoituksenmukaista kartoitusta, kartantuotantoa sekä myydä, julkaista ja
jakaa karttatietoja. 60

Yleisillä kartastotöillä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä valta-
kunnallisten kiintopiste- ja perusmaastotietojen keräämisessä, hallinnoimisessa ja yllä-
pitämisessä sekä yleisten kartta- ja paikkatietotuotteiden valmistamisessa ja toimittami-
sessa käyttäjille. 61

MML ylläpitää mm. maastotietokantaa, tietietokantaa, kiinteistörajakarttaa sekä ilma-
kuvakarttaa. Maastotietokanta on sijainniltaan tarkin valtakunnallinen maastoa kuvaava
aineisto, jossa ovat mm. liikenneverkko, rakennukset, korkeussuhteet, hallintorajat ja
nimet. Maastotietokanta soveltuu erilaisten tietojärjestelmien perusaineistona esim.
maastomallien ja virtuaalimallien tuottamiseen sekä lähtöaineistoksi kartantuotantoon.
Maastotietokanta sisältää yksinomaan digitaalista aineistoa.  Tietietokanta, jota hyödyn-
netään tietojärjestelmien perusaineistoina, reittien optimointiin sekä mm. kuljetusten
järjestelyyn ja seurantaan, sisältää kaikki ajokelpoiset yksityiset ja yleiset tiet.

                                          
60 Laki maanmittauslaitoksesta 8.3.1991/505, 2 §:ssä säädetään maanmittauslaitoksen tehtävistä.

61  Kartat ja paikkatiedot – osa toimivaa yhteiskuntaa, Yleisten kartastotöiden strategia 2001-2010,
Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2002
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Kuva 5. Kuvassa maastotietokannasta johdettua maastokarttaa. 62

Digiroad-hanke eli tie- ja katuverkon digitaalinen kuvaus, sisältää kuntien ja muiden
toimijoiden aineistoa. Maanmittauslaitos toimittaa ko. hankkeeseen teiden geometriatie-
dot.63 Digiroad-hanketta on käsitelty omana tutkimustapauksena kappaleessa 6.3.

Kunnalliset kartat, kunnan omistamat maa-alueet jne. liittyvät paikallistason karttaso-
velluksiin samoin kuin julkiset asemakaavat.

Tiehallinnolla on yleisiin teihin ja rata- yms. hankkeisiin liittyviä velvoitteita.

6.2.3   Kartoitusprosessi ja karttojen valmistaminen

Kartoitusprosessilla on erityinen merkitys karttatuotteisiin liittyvien oikeuksien osalta,
sillä kartoitusprosessi vaatii huomattavaa taloudellista pääomaa, eikä alan toimijoilla
useinkaan ole mahdollisuutta koota kartoissa hyödynnettävää aineistoa itse. Kartoitus-
prosessilla tarkoitetaan niitä työvaiheita, jotka ovat välttämättömiä kartan valmistami-
seksi. Geodeettisilla mittauksilla ylläpidetään kartoitustoiminnassa tarvittavaa koordi-
naatistoa ja runkoverkkoa. Tällä tavoin varmistetaan se, että eri aikoina ja eri paikoissa
suoritetut kartoitukset sopivat toisiinsa.

Fotogrammetrian päätehtävänä on luoda yksityiskohtainen kuva maastosta ja sen osista
kartoitusalueen sisälle niin, että se sovittuu mahdollisimman hyvin alueen runkoverk-
koon. Kartografialla tarkoitetaan kartoitetun tiedon havainnollista esittämistä. 64

Useimmiten kartta valmistetaan hyödyntämällä olemassa olevia tietokantoja. Karttoja
voidaan valmistaa suorittamalla mittauksia ja kokoamalla tietoa digitaaliseen muotoon.
Valtaosa kartoista toteutetaan nykyään aikaisemmin valmistettujen karttojen päälle

                                          
62 http://www.nls.fi/ptk/aineistot/selosteet/mml/mtk/

63 ks.aiheesta lisää luvussa 6.3

64 Fotogrammetrinen kartoitus, luennot Henrik Haggrén 2001, Teknillinen Korkeakoulu
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(pohjakartta). Tällöin kuvat voidaan sitoa koordinaatistoon kuvilta näkyvin ja muuttu-
mattomina säilynein tukitiedoin (rakennukset, tiet, vesistöt, jne.) Tulkinnan tarve vähe-
nee, koska enin osa aiemman kartoituksen tulkintatyöstä (esim. korkeusmalli, jo kartoi-
tetut rakenteet, avokalliot, vesistöt, jne.) voidaan käyttää hyväksi. Kolmioinnissa kuvat
liitetään toisiinsa tai kohdekoordinaatistoon. Karttoja oikaistaan korjaamalla, karttapro-
jektion eli maankaarevuuden ja refraktion eli ilmakehän kaarevuuden, kameran objek-
tiivivirheiden sekä kameran kuvatason aiheuttamista virheistä.

Karttatietojen oikeellisuus varmistetaan mittauksiin liittyvillä standardoinneilla ja mit-
tausjärjestelmässä käytettävän laitteiston kalibroinnilla. Karttojen valmistamisessa hyö-
dynnetään laskennallisia menetelmiä sekä niihin liittyvää tarkastuslaskentaa esim. säde-
kimppualuetasoituksen sisäinen kontrolli ja keskinäisen orientoinnin jäännösvirheiden
laskenta. Tarkastuksia voidaan suorittaa myös mittaamalla. Käytännössä virheiden
esiintymismahdollisuudet on minimoitu.

Kartta-aineistojen oikeellisuutta lisätään päivittämällä ja tuoreuttamalla aineistoja esim.
mittausten avulla. Kartan valmistaja vastaa valmistamansa kartan mahdollisista virheistä
ja puutteista. Virheiden muodostumisketju voi olla ongelmallinen.

Liikennetelemaattisissa kartoissa ovat merkittäviä esimerkiksi vektorikarttojen standar-
dit ja teitä koskevat solmutus- ja luokitustiedot.

6.2.4  Maanmittauslaitoksen tuottamien kartta-aineistojen maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön antamassa asetuksessa N:o 959/2001 määrätään MML:n
maksullisuudesta ja maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä
kiinteistä maksuista. Kyseisen asetuksen mukaan maksullisia suoritteita, jotka MML
hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat mm:

1) kiintopisteaineistot;

2) ilma- ja satelliittikuva-aineistot sekä niiden julkaisuluvat;

3) maastokartta-aineistot ja kartastot sekä niiden käyttöoikeuksien luovutukset;

4) paikkatietojen yhteiskäytön palvelut;

5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet;

MML:n kartoista, ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista sekä tilauk-
sesta suoritettavista tehtävistä, joita koskevista maksuista ei ole erikseen säädetty, peri-
tään maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään. Yleisistä kartoista,
ilmakuvista, julkaisuista ja muista vastaavista suoritteista perittävän maksun suuruutta
määrättäessä voidaan aineiston hankinnasta aiheutuvat kustannukset osaksi tai koko-
naan jättää ottamatta huomioon. 65

                                          
65 Laki maanmittauslaitoksesta 8.3.1991/505, 5 §
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MML myöntää eri maksua vastaan kartta-aineistoihin laajempia käyttöoikeuksia (ai-
neistolisenssi) ja julkaisuoikeuksia. Lupa yleensä myönnetään ja MML perii käytöstä
julkaisuoikeusmaksun, joka määräytyy tuotteen käyttötarkoituksesta, monistus/painos-
määrästä sekä käytettävästä aineistosta ja sen osuudesta lopputuotteessa. Maksu määri-
tetään asiakkaalle tapauskohtaisesti. 66  Asiakas voi valita 10 vuoden tai yhden vuoden
käyttöoikeuslisenssin 1-5 käyttäjälle, 6-20 tai yli 20 käyttäjälle.

Kaikki karttoihin liittyvät julkaisuluvat edellyttävät korvauksen suorittamista MML:lle,
käytännössä tämä johtaa siihen, että MML ylläpitää hinnoittelumonopolia.

Haastatteluissa tuli esille, että erään mobiilipalvelun kehittämisessä kartta-aineiston
hinnoittelu nousi kriittiseksi tekijäksi palvelun tuottamisen kannattavuuden kannalta.
Käyttöoikeuslisenssi määräytyy mm. arvioidun käyttäjämäärän mukaan.

”Organisaatio M aikoo perustaa mobiili- ja Internet-palvelun, jossa käytetään
pohjalla peruskarttaa. Hankkiessaan palveluun taustaksi peruskarttaa kysytään
häneltä arviota kuinka monelle käyttäjälle kartta tulee käyttöön. Organisaatio
M:n edustaja on arvioinut potentiaalisen käyttäjäkunnan kooksi noin 500.000
käyttäjää vuodessa. Peruskartan hinnoittelu kopiolukumäärän mukaan nostaa
taustakartan hinnan niin korkeaksi, että organisaatiolla M ei ole mahdollisuutta
toteuttaa palvelua. Palvelu olisi kalliin taustakartan takia hinnoiteltava niin
korkeaksi, että käyttäjät eivät maksaisi palvelusta. Ilman karttaa palvelu ei vas-
taa käyttäjien tarpeita.”

6.2.5  Johtopäätökset ja suositukset

Julkisen vallan rooli ja hinnoittelu

MML:lle kuuluvat oikeudet valtakunnallisiin karttoihin, jotka MML ylläpitää ja val-
mistaa. MML määrittelee suoritteista perittävän hinnan, vaikka karttoihin liittyvät tehtä-
vät rahoitetaan osittain julkisin varoin. Käyttöoikeus ja julkaisulupa tehdään yksittäisen
käyttötarkoituksen perusteella ja maksu määritetään asiakkaalle tapauskohtaisesti.

Kiinteistö- ja maastotietojärjestelmät muodostavat merkittävän osan yhteiskunnan tie-
toinfrastruktuurista ja luovat perustan osittain myös liikennetelemaattisille palveluille.

                                          
66 http://www.kartta.nls.fi/karttapaikka/services/julkaisu.html
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Julkisen vallan hinnoittelu ei kartta-aineistojen osalta nykyisessä muodossa edistä lii-
kennetelemaattisten palvelujen syntymistä. Mikäli halutaan edistää liikennetelemaat-
tisen palveluiden kehittymistä omakustannusarvoa alhaisempaa, vain välittömät väli-
tys- ja tiedonsiirtokustannukset kattavaa, hinnoittelua tai suoritteiden maksuttomuutta
tulee tällöin pitää lähtökohtana liikennetelematiikassa hyödynnettävän peruskartan
osalta. Tähän voitaisiin vaikuttaa suoraan Maa- ja Metsätalousministeriön hinnoitte-
lua koskevalla asetuksella.

Tekijänoikeus

Tekijänoikeutta koskevien kysymysten osalta teosten muunteluoikeus ja aineistojen
yhteen liittämistä koskevat sopimukset ovat merkittävässä asemassa.

”Organisaatio A haluaa valmistaa uuden reittikarttasovelluksen ja sopii esim.
maastotietokannasta johdetun taustakartan hyödyntämisestä sovelluksessa.
Osapuolten välinen sopimus määrittää millaiseen tarkoitukseen taustakarttaa
voidaan käyttää ja millaisessa muodossa MML toimittaa sen sekä millaisia tie-
toja A voi kiinnittää karttaan. A:n tulisi sopimuksessa huomioida mm. liikkuvien
päätelaitteiden asettavat vaatimukset aineiston muodolle, jos A:n asiakas ha-
luaa, että reittikarttaa voidaan käyttää esimerkiksi kämmentietokoneella.”

6.3  DIGIROAD

6.3.1  Yleistä

Kansallisen tie- ja katuverkon eli DIGIROAD-järjestelmän suunnittelu on ollut osa lii-
kenne- ja viestintäministeriön liikennetelematiikan rakenteiden T&K-ohjelmaa (TET-
RAa). DIGIROAD on budjettivaroin syksyyn 2003 mennessä rakennettava tietojärjes-
telmä, joka sisältää tärkeimmät tiedot koko Suomen tie- ja katuverkosta. Katu- ja lii-
kennetietojen digitaalisen hyödyntämisen kehittäminen on liikenne- ja viestintäministe-
riön kirjaama liikennepoliittinen tavoite.67 DIGIROADista löytyvät esimerkiksi tien ni-
mi, tien sijaintitiedot (geometria 1–3 metrin tarkkuudella), nopeusrajoitukset, tietyyppi,
tien leveys sekä paino-, korkeus-, ja leveysrajoitukset. Järjestelmään kootaan myös tie-
dot terminaaleista ja joukkoliikenteen pysäkeistä.

Tiehallinto vastaa hallinnollisesti DIGIROAD-järjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta.
Tiehallinto ja Maanmittauslaitos allekirjoittivat 11.12.2001 puitesopimuksen yhteis-
työstä. DIGIROADin toteutuksen vastuuorganisaatio on Tiehallinto. DIGIROAD-
järjestelmän rakentamisen kokonaisvastuu on Tiehallinnolla.

                                          
67 Ks. 4.1.
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Tiehallinnon kehittämää järjestelmää on tarkoitus tulevaisuudessa käyttää mm. liiken-
teeseen liittyvissä paikkasidonnaisissa ja mobiilipaikannusta hyödyntävissä liikenteen
telemaattisissa palveluissa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi ennen matkaa tapahtuva
reitinsuunnittelu, matkanaikainen navigointi, palo- ja pelastustoimen tehtävät sekä
joukkoliikenteen aikataulu- ja reittipalvelut. DIGIROADin tavoitteena on mahdollistaa
erilaisten liikennetelemaattisten palveluiden kehittämisen ja tuotteistamisen. 68

6.3.2  Tietojen luokittelu, tietoketju ja organisaatioiden roolit

Tietojen luokittelu

DIGIROADin tietojärjestelmän aineisto on perusaineistoa, joka ei sellaisenaan ole kau-
pallisesti tai muutoinkaan hyödynnettävissä vaan aineiston käyttäminen vaatii jatkoja-
lostamista. Keskeistä on huomata, että DIGIROAD tiedot eivät ole, eivätkä ne sisällä
kartta-aineistoja.

Kuva 6. Digiroad-palvelurajapinnat

                                          
68 Ks. Tarkemmin http://www.tiehallinto.fi/digiroad/index.htm
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Kuva 7.  Digiroad-tietojen tietoketju
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Organisaatioiden roolit

DIGIROAD-tietojärjestelmän perustamisvaiheessa Maanmittauslaitos toimittaa tieto-
järjestelmään liikenneväyliä koskevat sijaintitiedot ja käytössään olevat väyliä koskevat
ominaisuustiedot. Tiehallinto toimittaa tietojärjestelmään käytössään olevat yleisiä teitä
koskevat ominaisuustiedot, eli niin sanotut tiestötiedot, jotka Tiehallinto itse tuottaa.
Perustamisvaiheessa Tiehallinto tekee kuntien kanssa yksittäisiä sopimuksia katuja ja
kuntien hoitamia yksityisiä teitä koskevien tietojen toimittamisesta tietojärjestelmään.

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen, vuonna 2003, on suunniteltu, että tietojärjestelmän
ylläpidon vaatimat tiedot toimitetaan seuraavasti: a) Tiehallinto toimittaa yleisiä teitä
koskevat muutostiedot, b) Maanmittauslaitos toimittaa yleisten ja yksityisten teiden ja
katujen sijaintia sekä yksityisten teiden ominaisuuksia koskevat muutostiedot, ja c)
kunnat toimittavat katujen ja hoitamiensa yksityisten teiden muutoksia koskevat tiedot.
Erityisenä ongelmana DIGIROAD-tietojärjestelmän rakentamisen osalta ovat kuntien
erilaiset tekniset ja taloudelliset erot koskien tietojen keruuta, tietovarastojen käyttöä ja
kehittämistä, paikkatietojärjestelmien hyödyntämistä sekä tietojen laatuun, ajantasai-
suuteen ja resursointiin liittyvät investoinnit ja tavoitteet.

Taulukko 7. Organisaatioiden roolit eri tyyppisten liikenneverkkojen tietojen ylläpitäji-
nä 69

1) Erikseen sovittaessa muut organisaatiot (metsäkeskukset tai metsäyhtiöt toimivat omien yksityistei-
densä tietojen ylläpitäjinä)

2) Kunnat ylläpitävät/ilmoittamat tietoja hallinnoimistaan kevyen liikenteen väylistä

3) Tiehallinto ylläpitää tietoja hallinnoimistaan kevyen liikenteen väylistä

DIGIROAD-hankkeella on oma säädöstyöryhmä, joka on valmistellut vuoden 2002
kuluessa lakiluonnosta ”Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä”. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön asettaman säädöstyöryhmän muistio koskien hallituksen esitystä Edus-
kunnalle laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä on julkaistu 4.10.2002. Ehdotettu
laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2004. 70

                                          
69 Ks. www.tiehallinto.fi/digiroad/loppuraportti_pilotti.pdf. Pilottivaiheen loppuraportti.

70 LVM B 26/2002.
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Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä lailla, jota
sovellettaisiin järjestelmän perustamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja järjestel-
mään sisältyvien tietojen luovuttamiseen. Uudessa laissa velvoitetaan tiedontuottajat,
kuten kunnat, ilmoittamaan vastuullaan olevalla tie- tai katuverkolla tapahtuvista muu-
toksista. Tietojen toimittamisesta DIGIROAD-tietojärjestelmään kunnat sopivat Tiehal-
linnon kanssa erikseen. Lainsäädännöllä Tiehallinto pyrkii myös varmistamaan, että
sillä on rajoituksettomat oikeudet hyödyntää kaupallisesti ja muutoin lainsäädännön
nojalla keräämiään aineistoja. Suunnitellussa laissa DIGIROAD nähdään kansalliseen
infrastruktuuriin kuuluvana peruselementtinä, jonka luominen, kehittäminen ja ylläpi-
täminen tulee turvata lainsäädännöllä. 71

6.3.3  DIGIROAD-tietojen tekijänoikeuksista

DIGIROAD-tietojärjestelmään kootaan tietoja lukuisien eri tiedontuottajien lähteistä.
Tekijänoikeudellinen peruslähtökohta on, että tiedon tuottajalla on tekijänoikeudellisen
teoskynnyksen ylittyessä tekijänoikeus tuottamaansa tietoon ja tiedontuottajilla on oi-
keus harkintansa mukaan yksinoikeus hyödyntää tekijänoikeudella suojattua aineistoaan
ja myöntää siihen lisenssejä. DIGIROADin yksittäiset tiedot tuskin täyttävät tekijänoi-
keudellista teoskynnystä. Alkuperäisten tiedontuottajien kokoama aineisto saa tieto-
kantasuojaa edellyttäen, että kyseessä ei ole automaattisella havaintojärjestelmällä
koottu tietokanta. 72

DIGIROADin toteutuksen vastuuorganisaatiolla, Tiehallinnolla, ei ole tiedontuottajien
aineistoihin tekijänoikeuksia vaan tietojärjestelmään toimitettujen tietojen käyttö pe-
rustuu Tiehallinnon ja tiedontuottajien kesken tehtyihin sopimuksiin. Tiehallinnon ko-
koama DIGIROAD-aineisto voi myös itsenäisesti saada tietokantasuojaa. Tiehallinnon
kokoama DIGIROAD-aineisto saa tietokantasuojaa edellyttäen, että sen tietokannan ke-
rääminen, esittäminen tai valmistaminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta.

Tiedontuottajien ja Tiehallinnon välisissä sopimuksissa lähtökohtana on pidetty sitä,
että Tiehallinnolla olisi oikeus käyttää ja jälleenmyydä tiedontuottajien aineistoa kui-
tenkaan rajoittamatta tiedontuottajien oikeuksia vapaasti hyödyntää omia aineistojaan.
Suunnitellussa laissa tie- ja katuverkkojen tietojärjestelmästä on sama lähtökohta; ”Tie-
hallinto voi luovuttaa tietojärjestelmästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi palveluiden
tuottamisessa. Tarkemmat säännökset tietojen luovuttamisesta tietojärjestelmästä anne-
taan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella”.73Tietojen luovutus DIGIROADista
edelleen jatkojalostajille perustuu Tiehallinnon ja jatkojalostajien kanssa kesken tehtyi-

                                          
71 LVM B 26/2002.

72 Ks. kappale 5.

73  Lakiehdotuksen 7 §
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hin lisenssisopimuksiin, joissa sovitaan tietojen käyttöoikeuksien laajuudesta ja rajoi-
tuksista. DIGIROAD aineisto olisi kaikkien jatkojalostajien saatavissa vastaavin ehdoin.

6.3.4  DIGIROAD-tietojen maksullisuudesta

Tiehallinnon suoritteiden maksullisuus määräytyy liikenne- ja viestinministeriön Tie-
hallinnon maksuja koskevan asetuksen (953/2001) mukaisesti. Kyseinen LVM:n asetus
on annettu valtion maksuperustelain nojalla, joten viime kädessä Tiehallinnon suorittei-
den maksullisuutta arvioidaan valtion maksuperustelain pohjalta.

DIGIROADin tietojen hinnoitteluperusteita ei ole vielä päätetty. DIGIROADiin liittyy
kaksisuuntaisia hinnoitteluongelmia. Ensinnäkään ei ole selvää minkälainen korvaus
Tiehallinnon tulisi maksaa tiedontuottajille niiden DIGIROADiin toimittamista aineis-
tosta vai tulisiko tiedontuottajien toimittaa aineisto DIGIROAD-tietojärjestelmään kor-
vauksetta. Hinnoitteluongelmat toisaalta liittyvät siihen, että mihin hintaan Tiehallinto
myy DIGIROADin tietoaineistoa edelleen jatkojalostajille – vai tulisiko Tiehallinnon
luovuttaa DIGIROAD-tiedot korvauksetta tiedon jatkojalostajille.

Ehdotetun lain mukaan tie- ja katuverkon tietojärjestelmän suoritteista ja tietopalve-
luista peritään valtiolla maksuja, joihin sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa
säädetään. Tiedontuottajien osalta laissa ehdotettu ratkaisumalli on, että DIGIROADin
tiedontuottajat saisivat vastavuoroisesti oman alueensa DIGIROAD-aineistoa korvauk-
setta omaa viranomaistoimintaansa varten. Tiedontuottajilta perittäisiin kuitenkin tieto-
jen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset.

6.3.5  Johtopäätökset ja suositukset

Julkisen vallan rooli ja hinnoittelu

Tiehallinnon DIGIROAD-suoritteet eivät lähtökohtaisesti ole julkisoikeudellisia suorit-
teita sillä niiden kysyntä ei perustu lakiin tai asetukseen eikä niiden tuottamiseen viran-
omaisella ole tosiasiallista yksinoikeutta. DIGIROADia vastaavien suoritteiden tuotta-
minen Suomessa on yksityistenkin yrityksen mahdollisuus – vastaavia suoritteita tuotta-
vat Suomessa yksityisetkin yritykset. Valtion maksuperustelain lähtökohta on tällöin,
että DIGIROAD-suoritteet kuuluvat kategoriaan ”muut suoritteet” ja ne tulee hinnoitella
liiketaloudellisin perustein. Käytännössä kuitenkin, koska DIGIROADia koskien ollaan
luomassa Tiehallinnolle edullista omaa lainsäädäntöä, on mahdollista tulkita, että Tie-
hallinnolle syntyy tosiasiallinen yksinoikeus DIGIROAD-suoritteiden tuottamiseen.

Valtion maksuperustelain 7.2 §:ssä säädetään, että mikäli viranomaisella on tosiasialli-
nen yksinoikeus suoritteen tuottamiseen, saadaan suoritteesta perittävä hinta määrätä
myös niin, että se vastaa suoritteen omakustannusarvoa. Lain 7.2 § ei kuitenkaan täl-
löinkään edellytä omakustannusarvoon hinnoittelua – omakustannusarvoa ”saadaan”
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käyttää. Tästä näkökulmasta valtion maksuperustelaki mahdollistaa DIGIROAD-
suoritteille myös omakustannusarvoon tapahtuman hinnoittelun.

DIGIROAD-suoritteiden voidaan myös katsoa olevan valtion maksuperustelain 5 §:n
mukaisia kollektiivisuoritteita, joiden tuottamisen ei voida katsoa kohdistuvan suoranai-
sesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään. Lain
4.2 § kuitenkin rajoittaa 5 §:n soveltamista, mutta mahdollistaa maksuttomuutta kor-
keamman hinnoittelun tason, kuten omakustannusarvoa alhaisemman hinnoittelun.

Valtion maksuperustelain mukaan Tiehallinnon DIGIROAD-suoritteet on yllä todetuin
perustein hinnoiteltavissa joko a) liiketaloudellisin perustein, b) omakustannusarvoa
vastaavasti tai c) ne voidaan luovuttaa maksuttomasti.

DIGIROAD-suoritteiden hinnoittelussa tulee ottaa huomioon liikennepoliittiset ta-
voitteet ja toteuttaa hinnoittelu siten, että se tukee liikennetelemaattisten palveluiden
syntymistä ja kehittymistä. Omakustannusarvoa alhaisempaa, vain välittömät välitys-
ja tiedonsiirtokustannukset kattavaa hinnoittelua tai suoritteiden maksuttomuutta tulee
tällöin pitää lähtökohtana.

Tekijänoikeus

DIGIROAD-aineistot vaikuttaisivat nauttivan tietokantasuojasta.

DIGIROAD-aineistojen käyttö on myös hallittavissa sopimusoikeuden keinoin. Tie-
hallinnon tulisi tarjota DIGIROAD-aineistoa kaikille toimijoille yhtäläisin ehdoin. Ei
ole myöskään ilmennyt syitä, miksi jatkojalostajien oikeuksia käyttää DIGIROAD-
aineistoja tulisi rajoittaa.

Tiehallinnon ja jatkojalostajien kesken laadittavien tietojen käyttöä koskevien sopimuk-
sien tulisi näin ollen perustua jatkojalostajien vapaan DIGIROAD-aineistojen käyttö- ja
hyödyntämisoikeuden periaatteelle.

6.4  Säätiedot

6.4.1  Yleistä

Ilmatieteen laitos toimii LVM:n alaisuudessa nettobudjetoituna virastona, joka suorittaa
sille säädöksissä määrätyt tehtävät. Ilmatieteen laitoksen tehtävistä on säädetty laissa
Ilmatieteen laitoksesta (585/1967) ja sen nojalla annetussa asetuksessa.

Ilmatieteen laitos on lain mukaan velvollinen huolehtimaan sääpalveluista Suomessa
kaikissa olosuhteissa sekä normaaliaikana että poikkeusoloissa. Ilmatieteen laitoksen
tehtävänä on mm. hankkia luotettavaa tietoa Suomen ilmastosta, hoitaa sääpalvelu ot-
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taen huomioon erityisesti maamme elinkeinoelämän ja yleisen turvallisuuden vaatimuk-
set sekä suorittaa Ilmatieteellistä tutkimusta. Käytännössä Ilmatieteen laitos vastaa sekä
pelastustoimen että Puolustusvoimien tarvitsemista sääpalveluista. 74

Ilmatieteen laitoksen keskeisiin tehtäviin kuuluu lisäksi turvallisuussääpalvelutietojen
(myrsky- ja kovan tuulen varoitukset, jään muodostuminen, sää- ja tuuliennusteet, ruo-
hikko- ja metsäpalovaara, kemiallisten tai radioaktiivisten aineiden kulkeutuminen, UV-
säteilyn vaara) antaminen. Ilmatieteen laitoksen varoitustoimintaan liittyvät tehtävät
ovat lakisääteisiä pelastustoimilain (561/1999) ja -asetuksen (857/1999) sekä ympäris-
tösuojelulain (86/2000) nojalla.

6.4.2  Tietojen luokittelu, tietoketju ja organisaatioiden roolit

Tietojen luokittelu

Meteorologiset tiedot luokitellaan alalla vakiintuneesti kahteen pääkategoriaan, perus-
dataan ja lisäarvopalveluihin. Perusdataan kuuluu säädataa ja säätuotteita. Käytännössä
kaikki jaettava perusdata ei ole puhtaasti mitattua tietoa vaan se sisältää myös mitatun
tiedon tulkintaa.

PERUSDATA

– Säädata: Kaikki kansallisen Ilmatieteen laitoksen hankkimat meteorologiset, osea-
nografiset, hydrologiset ja ympäristöhavainnot. Säädata muodostuu säähavaintoda-
tasta ja tietokonemalleilla laskettavasta ilmakehän meteorologisten tekijöiden ana-
lyysistä ja ennusteista.

– Säätuotteet: kaikki meteorologiset tiedot, jotka saadaan muuttamalla tai prosessoi-
malla säädataa kuviksi, kartoiksi, teksti- tai datatiedostoiksi, joiden tulkitsemiseen
tarvitaan meteorologista tieto-taitoa, ja jotka on tehty erityisesti kansallisen Ilma-
tieteen laitoksen operatiivisen toiminnan tarpeisiin.

ARVONLISÄPALVELUT

– Kaikki meteorologiset palvelut, jossa on hyödynnetty säädataa ja säätuotteita ja jot-
ka on erityisesti laadittu asiakkaan tarpeisiin.

                                          
74 Ks. Laki Ilmatieteen laitoksesta.
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Kuva 8. Meteorologisten tietojen tietoketju

Organisaatioiden roolit

Kansalliset Ilmatieteen laitokset tuottavat oman kansallisen havaintoverkkonsa avulla
säätietojen perusdataa, eli säädataa ja -tuotteita. Säädatasta ja säätuotteista (perusdata)
säätietojen jatkojalostajat (ml. Ilmatieteen laitoksen liiketoimintayksikkö) tekevät asia-
kaskohtaisesti räätälöityjä arvonlisäpalveluita.

Ilmatieteen laitos harjoittaa lisäksi säädatan ja -tuotteiden kansainvälistä vaihtoa muiden
kansallisten Ilmatieteen laitosten kesken. Säädatan- ja tuotteiden vaihto kaikkien mai-
den ilmatieteen laitosten kesken perustuu kansainvälisiin sopimuksiin (WMO). Ilmatie-
teen laitos hankkii numeerisia ennustemallitietoja myös Euroopan keskipitkien sääen-
nusteiden keskukselta (ECMWF) ja osallistuu keskuksen toimintaan. Sääsatelliittitietoja
vastaanotetaan Euroopan satelliittijärjestön (EUMETSAT) ja NOAA:n satelliiteilta. Il-
matieteen laitos harjoittaa lisäksi säädatan- ja tuotteiden kansainvälistä vaihtoa muiden
kansallisten ilmatieteellisten laitosten kesken käyttäen mm. kansainvälistä viestiverkkoa
(GTS) sekä yleisiä tietoliikenneverkkoja

6.4.3  Säätietojen tekijänoikeuksista

Yksittäiset säähavainnot ovat faktatietoja, eivätkä luovan työn tuloksia, joten sääha-
vainnot eivät ole tekijänoikeudellisesti suojattuja. Säädatan ja -tuotteiden jalostuneem-
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mat muodot, kuten ennusteet, sen sijaan voivat saada tekijänoikeudellista suojaa. Auto-
maattisella havaintojärjestelmällä kootut säätiedot eivät saa tietokantasuojaa.

Ilmatieteen laitoksessa automaattisilla havaintojärjestelmillä ja manuaalisilla sääase-
milla tuotettu tieto viedään samaan tietokantaan. Sekä automaatti- että manuaaliasemien
instrumentointiin, mittareiden huoltoon ja kalibrointiin, tietojen keruuseen ja tietokanta-
systeemin perustamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen käytettävä panostus on erittäin
mittava korkealaatuisen reaaliaikaisen säätiedon tuottamiseksi ja luotettavan ilmasto-
tietokannan luomiseksi mm. ilmastotutkimuksen tarpeisiin. 75 Tämä näkemys puoltaa
sitä, että Ilmatieteen laitoksen säätietojen tietokanta voisi saada tietokantasuojaa, sillä
tietokannan luomiseen on kohdistunut tietokantasuojan saamisen edellyttämä riittävä
panostus. 76

Säätietojen luovutus ilmatieteellisistä laitoksista edelleen jatkojalostajille perustuu il-
matieteellisten laitosten ja jatkojalostajien kesken tehtyihin lisenssisopimuksiin, joissa
sovitaan tietojen käyttöoikeuksien laajuudesta ja rajoituksista.

6.4.4  Säätietojen maksullisuudesta

Ilmatieteen laitoksen maksullisen toiminnan hinnoittelu tapahtuu valtion maksuperus-
telain (211/1992), LVM:n päätöksen (1064/1997) sekä laitoksen sisäisten hinnoittelu-
ohjeiden (IL Dnro 59/011/00) perusteella. Laissa Ilmatieteen laitoksesta 3 §:ssä sääde-
tään, että Ilmatieteen laitoksella on oikeus periä pyynnöstä suoritetuista selvityksistä,
tutkimuksista ja lausunnoista sekä muista palveluksista maksuja valtion maksuperuste-
lain mukaisesti.

Ilmatieteen laitoksen sisäisessä hinnoitteluohjeessa suoritteet on jaettu maksullisiin ja
maksuttomiin suoritteisiin. Maksulliset suoritteet jaetaan edelleen omakustannusarvoon
hinnoiteltaviin julkisoikeudellisiin suoritteisiin, sekä liiketaloudellisesti hinnoiteltaviin
muihin suoritteisiin. Ilmatieteen laitoksen maksuttomia suoritteita ovat valtion maksu-
perustelain 5.1 §:n 1-kohtaa noudatellen ”sellaiset Ilmatieteen laitoksen suoritteet, joi-
den tuottaminen ei kohdistu suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muu-
toin tarkoin rajattuun ryhmään”. Käytännössä tämä merkitsee maksuttomuutta niissä
perussääpalveluissa, jotka esim. Yleisradion radioverkon kautta jaetaan kaikille kansa-
laisille. Vain vähäisiä kustannuksia aiheuttavat yleisluonteiset neuvonta-, ohje-, opastus-
ja tiedotuspalvelut ovat myös maksuttomia. Muut suoritteet ovat lähtökohtaisesti mak-
sullisia.77 78

                                          
75 Ilmatieteen laitoksen 11.11.2002 tähän tutkimukseen antama kommentti.

76 Ks. 5.3.

77 Ks. Ilmatieteen laitoksen sisäinen hinnoitteluohje.

78 Ks. myös Ks. myös LVM B 15/2002, jossa käsitellään Ilmatieteen laitoksen suoritteiden hinnoittelua
ja hinnoittelun kustannusvastaavuutta
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ECOMETin puitteissa tapahtuvan kansainvälisen säätietojen vaihdon peruspyrkimykse-
nä on edistää säädatan ja -tuotteiden saatavuutta yhtäläisin ehdoin erilaisten kaupallisten
toimijoiden käyttöön ja varmistaa ettei verovaroin tueta kaupallista toimintaa. Suurin
osa kansainväliseen vastavuoroisuuteen perustuvasta perusdatasta kuuluu Ilmatieteen
laitoksen maksuttomien suoritteiden piiriin, kuten laitoksen sisäiseen hinnoitteluohjee-
seenkin on kirjattu.

6.4.5  Johtopäätökset ja suositukset

Julkisen vallan rooli ja hinnoittelu

Käytännössä merkittävimpänä säädataan ja -tuotteisiin liittyvänä ongelmana on pidetty
Ilmatieteen laitoksen suoritteiden hinnoitteluun liittyviä kysymyksiä. Suuri osa kaupalli-
seen toimintaa luovutetusta perusdatasta on WMO:n luokituksen mukaista perusdataa
(”essential data”), josta ei peritä toimituskustannuksia korkeampaa maksua. Sen sijaan
lisädatan (”additional data”) hinnoittelu on liiketaloudellista. 79 Suomessa on koettu,
että Ilmatieteen laitoksen hinnoittelu on kohtuuttoman korkeaa.

”Eräässä jäsenvaltiossa säätiedoista on peritty niin korkeaa maksua, että yksi-
tyinen sääpalvelujen tarjoaja on päätynyt käyttämään Yhdysvalloissa saatavaa
tietoa. Lisäksi kyseinen yritys on todennut, että oman tutka-aseman rakentami-
nen tulee halvemmaksi kuin tutkakuvien ostaminen kansallisesta säätietopalve-
lusta”. 80

Säädatan tuotantoon liittyvät suoritteet eivät pääasiassa ole julkisoikeudellisia suoritteita
vaan suoritteet ovat liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia muita kuin julkisoikeu-
dellisia suoritteita. Ilmatieteen laitoksen suoritteisiin kuuluu myös liikenneministeriön
päätöksessä 1064/1997 yksilöidyt julkisoikeudelliset suoritteet. Ilmatieteen laitoksen
suoritteiden hinnoittelu on valtion maksuperustelain mukaista.

Säätietojen perusdataan perustuvien suoritteiden tuotanto on mahdollista katsoa olevan
Ilmatieteen laitoksen tosiasiallinen yksinoikeus, sillä Ilmatieteen laitos huolehtii laki-
sääteisesti sääpalveluista Suomessa kaikissa olosuhteissa sekä normaaliaikana että
poikkeusoloissa. Tällöin on mahdollista katsoa, että säätietojen perusdataan perustuvien
suoritteiden tuottaminen ei tapahdu aidossa markkinatilanteessa. 81 Mikäli säätietojen
perusdataan perustuvien suoritteiden katsotaan olevan Ilmatieteen laitoksen tosiasialli-

                                          
79 Ilmatieteen laitoksen 28.10.2002 tähän tutkimukseen antama kommentti.

80  eEurope tiedonanto 2002, s. 7. Korostettakoon, että ko. tiedonanto ei viittaa tässä Suomeen tai mi-
hinkään muuhunkaan valtioon

81 Huomattakoon kuitenkin, että säätietojen perusdataa tuottavat myös mm. Ilmailulaitos, Tiehallinto,
SYKE, yliopistot ja Vaisala, mutta näiden toimijoiden osuus säätietojen perusdatan tuottajana on
vähäistä.
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nen yksinoikeus tällöin valtion maksuperustelain 7.2 §:n lähtökohta on, että suorite tulee
hinnoitella omakustannusarvon mukaisesti.

Ilmatieteen laitoksen suoritteiden voidaan myös laajasti katsoa olevan suoritteita, joiden
tuottaminen ei kohdistu suoranaisesti yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muutoin
tarkoin rajattuun ryhmään. Ilmatieteen laitoksen perusdataan perustuvien suoritteiden
osalta valtion maksuperustelaki mahdollistaisi myös maksuttomuuden periaatteen ny-
kyistä laajemman soveltamisen. Lain 4.2 § kuitenkin rajoittaa osaltaan 5 §:n sovelta-
mista, mutta mahdollistaa maksuttomuutta korkeamman hinnoittelun tason, kuten oma-
kustannusarvoa alhaisemman hinnoittelun.

Ilmatieteen laitoksen suoritteiden hinnoittelussa tulisi DIGIROAD-suoritteiden hin-
noittelun tavoin yhtä lailla mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon liikennepoliitti-
set lähtökohdat ja liikennetelemaattisten palveluiden syntymisen ja kehittymisen ta-
voite. Omakustannusarvoa alhaisempaa, vain välittömät välitys- ja tiedonsiirtokus-
tannukset kattavaa, hinnoittelua tai suoritteiden maksuttomuutta tulee tällöin pitää
lähtökohtana.

Ilmatieteen laitoksen liiketoiminnan yhtiöittämisen edellytyksiä arvioitaessa myös huo-
mioitiin, että ”Sääalan laaja yksityinen sektori on hyötynyt julkisin varoin tuotetun sää-
alan tiedon jakamisesta edulliseen hintaan kaupalliseen toimintaan käytettäväksi. Sää-
alan yritysten toiminta tukee useita muita taloudellisen toiminnan sektoreita.” 82

Yhdysvalloissa omaksuttua säätietojen hinnoittelu- ja lisensiointimallia tulisi tutkia
tarkemmin ja arvioida sen soveltuvuutta Suomeen. Tämän lisäksi tulee huomioida,
että ECOMET-yhteistyön vaikutukset ovat Euroopan laajuiset ja Suomen mahdolli-
sesti muuttaessa Ilmatieteen laitoksen hinnoitteluperiaatteita saattaa tämä aiheuttaa
ongelmia Suomen osalta kansainväliseen yhteistyöhön. 83

Tekijänoikeus

Säätiedot eivät raakamuotoisena nauti tekijänoikeudellisesta suojasta. Säädatan ja
-tuotteiden jalostuneemmat muodot, kuten ennusteet, sen sijaan voivat sen sijaan saada
tekijänoikeudellista suojaa. Automaattisella havaintojärjestelmällä kootut säätiedot eivät
saa tietokantasuojaa. 84 Tekijänoikeudellisesta suojasta riippumatta säätietojen käyttö on
hallittavissa sopimusoikeuden keinoin.

                                          
82 Ks. LVM:n julkaisuja 48/2001, s. 49.

83 Ks. 4.3.3. ECOMET-järjestely ei kuitenkaan aseta rajoituksia kansalliselle hinnoittelulle.

84 Ks. kuitenkin rajanvedosta 6.4.3.
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6.5  Keli- ja tieliikenteentiedot sekä häiriötiedot

6.5.1  Yleistä

Tiehallinnon lakisääteiset tehtävät säädetään laissa tiehallinnosta (568/2000). Tiehallin-
non lakisääteisiin tehtäviin kuuluu yleisten teiden tienpidosta huolehtiminen. Tiehallin-
non tehtävänä on lisäksi mm. hallinnoida, ylläpitää ja kehittää koko maassa yleisiä teitä
ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehal-
linto vastaa siitä, että liikenne tieverkolla on kaikissa tie-, sää- ja kelioloissa mahdolli-
simman turvallista, sujuvaa ja ympäristöystävällistä. Tiehallinnon tärkeimmät liikenteen
hallinnan toiminnot ovat tiedotus, ohjaus ja häiriön hallinta. 85

Tiehallinnon lakiin perustuva toimiala on näin ollen hyvin laaja ja siihen kuuluu myös
nimenomaan keli-86 ja liikennetietojen tuottaminen sekä niihin liittyvä tiedottaminen.

6.5.2   Tietojen luokittelu, tietoketju ja organisaatioiden roolit

Tietojen luokittelu

Keli- ja liikennetietoja ei ole määriteltyä lainsäädännössä. Keli- ja liikennetietoja voi-
daan luonnehtia seuraavasti:

Liikennetiedoilla tarkoitetaan liikenteestä kertovia muuttuvia tilannetietoja, kuten lii-
kenteen määrää, sujuvuutta ja häiriöitä koskevat tiedot. Tiehallinto kerää liikennetiedot
automaattisen anturiverkon välityksellä. Anturit havaitsevat myös ajoneuvon (pysty-
mättä kuitenkaan yksilöimään ajoneuvoa) ja sen nopeuden. Liikennetietoja kerätään
myös kameratekniikkaa hyödyntäen. Häiriötiedot ovat osa liikennetietoja.

Kelitiedoilla tarkoitetaan havaintotietoja, jotka mitataan tien pinnasta tai tien varresta
sijaitsevista havaintoasemista. Kelitietoja kerätään myös kelikameroin. Kelitietoihin si-
sältyy mittaustiedon lisäksi tulkintatietoa. Keli- ja liikennetietoja voidaan jatkojalostaa
myös esimerkiksi ennusteiksi. Keli- ja liikennetiedot ovat tietoja, joita käytetään liiken-
teen hallinnan toimintoihin.

                                          
85 Ks. Laki tiehallinnosta.

86 Kelivaroitukset tuotetaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen kanssa.
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Kuva 9.  Keli- ja liikennetietojen tietoketju

Organisaatioiden roolit

Keli- ja liikennetiedot ja niihin liittyvät ennusteet Suomessa tuottaa pääasiassa Tiehal-
linto. Osan keli- ja liikennetiedoista Tiehallinto saa asiakassuhteisiin perustuen Tiehal-
linnon käyttämiltä urakoitsijoilta. Urakoitsijat toimittavat keli- ja liikennetietoja Tiehal-
linnolle sopimuksien nojalla Tiehallinnon asettamien määrityksien mukaisesti.

Liikenteen häiriötiedot Tiehallinto saa omista liikenteen seurantajärjestelmistä, tiellä
liikkujilta sekä viranomaisyhteistyössä hätäkeskuksilta ja poliisilta. Hätäkeskukset saa-
vat tiedon liikenteen häiriöistä suoraan myös yksityishenkilöiltä. Tiehallinto luovuttaa
keli- ja liikennetietoja sekä häiriötietoja edelleen lähinnä vain liikennetiedotuksen tar-
koituksiin ja liikennetiedotuksen organisaatioille.

6.5.3  Keli- ja liikennetietojen tekijänoikeuksista

Keli- ja liikennetietoihin soveltuvat vastaavat tekijän- ja sopimusoikeudelliset periaat-
teet kuin yllä on esitetty säätietojen osalta. 87 Tekijänoikeuden ydinkysymys keli- ja lii-
kennetietojen osalta on sen arvioiminen milloin raakamuotoinen keli- ja liikennetieto
muuttuu jalostetuksi tiedoksi, johon kohdistuu tekijänoikeus.

6.5.4  Keli- ja liikennetietojen maksullisuudesta

Tiehallinnon suoritteiden maksullisuus määräytyy liikenne- ja viestinministeriön Tie-
hallinnon maksuja koskevan asetuksen (953/2001) mukaisesti. Kyseinen LVM:n asetus
on annettu valtion maksuperustelain nojalla, joten viime kädessä Tiehallinnon suorittei-
den maksullisuutta arvioidaan valtion maksuperustelain pohjalta. Tiehallinnolla on laki-

                                          
87 Ks. 6.4.3
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sääteinen velvollisuus huolehtia yleisten teiden tienpidosta. Yleisestä tienpidosta ja sii-
hen liittyvästä keli- ja liikennetiedotuksesta ja liikenteen hallinnasta huolehtiminen on
Tiehallinnolle asetettu yhteiskunnallinen perusvelvoite. Tiehallinnon toimintaan ei liity
liiketoiminnallisia tuottovaatimuksia ja lähtökohtaisesti kaikki Tiehallinnon suoritteet
ovat olleet maksuttomia tai omakustannusarvoon hinnoiteltavia julkisoikeudellisia suo-
ritteita. Tiehallinto luovuttaa keli- ja liikennetiedot liikennetiedotuksen tarkoituksiin
maksuttomasti – tiedonsaaja tosin vastaa kaikista tiedonsiirtokustannuksista. Hinnoittelu
on tällöin valtion maksuperustelain 5 §:n mukaista.

LVM:n asetuksessa on liitteenä maksutaulukko, jonka mukaan Tiehallinto hinnoittelee
suoritteensa. Taulukossa on kiinteät hinnat kaikille Tiehallinnon omakustannusarvoon
hinnoiteltaville suoritteille (mm. erilaisten lupien hinnat). LVM:n asetus mahdollistaa
Tiehallinnolle myös suoritteiden hinnoittelun liiketaloudellisin perustein. Liiketaloudel-
lisesti hinnoiteltavia suoritteita ovat asetuksen mukaan mm: a) Tiehallinnossa tuotettu-
jen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden ja vastaa-
vien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille,
b) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilastopalvelut, c) Tiehallinnon henkilöstön
käyttö ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä d) tienkäyttäjän erikoispalvelut.
LVM:n asetus nykyisessä muodossaan mahdollistaisi Tiehallinnolle laajamittaisenkin
liiketaloudellisiin perusteisiin pohjautuvan suoritteiden hinnoittelun. 88

6.5.5  Johtopäätökset ja suositukset

Julkisen vallan rooli ja hinnoittelu

Keli- ja liikennetietojen sekä häiriötietojen maksuttomuuteen liittyy nykyisellään vain
vähäisiä ongelmia, koska Suomessa ei ole yrityksiä, jotka tekisivät merkittävää liike-
toimintaa keli- ja liikennetiedoilla tai häiriötiedoilla.

Yksityishenkilöt saavat käytännössä keli- ja liikennetiedot sekä häiriötiedot tällä het-
kellä maksuttomasti eri liikennetiedotuksen organisaatioilta. Tiehallinto vastaa Suomes-
sa liikenteen hallinnan toiminnoista, minkä perusteella se itse jakelee keli-, liikenne-
sekä häiriötietoja. Näiden tietojen osalta on odotettavissa, että tiedon jakelukanavat mo-
nipuolistuvat ja integroituvat osaksi muita palveluita. Näin tapahtuessa julkisen vallan
rooli muuttuu ja samalla se vaikuttaa hinnoitteluun. Vastaavasti liikenteen tietojen tuot-
tamiseksi saattaa syntyä organisaatioita Tiehallinnon rinnalle, mikä samoin muuttaa jul-
kisen vallan roolia ja hinnoitteluperusteita. Viranomaissuoritteiden hinnoittelua koske-
vien pelisääntöjen puuttuessa Tiehallinto tietoja edelleen jaellessaan asettaa kiellon tie-
tojen kaupalliselle hyödyntämiselle. Hinnoittelua koskevien pelisääntöjen laatiminen

                                          
88 Ks. myös LVM B 15/2002, jossa käsitellään Tiehallinnon suoritteiden hinnoittelua ja hinnoittelun

kustannusvastaavuutta.
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onkin ajankohtaista liikenteen telemaattisten palveluiden synnyn edellytysten luomisek-
si.

Keli- ja liikennetiedot Tiehallinto luovuttaa tiedonsiirtokustannuksia vastaan, eli lähtö-
kohtaisesti maksuttomasti. Tiehallinto on näin tulkinnut keli- ja liikennetietojen olevan
sellaisia valtion maksuperustelain 5.1 § 1-kohdan mukaisia kollektiivisuoritteita, jotka
tulee saattaa kaikkien saataville maksuttomasti.

Yllä todettu Tiehallinnon suoritteiden hinnoittelua koskeva tulkinta on omiaan tuke-
maan liikennetelemaattisten palveluiden syntymistä ja kehittymistä. Tietojen kaupal-
lisen hyödyntämisen kieltäminen ei kuitenkaan tue palveluiden syntyä ja olisi siten
yhtenäisten sopimusehtojen puitteissa mahdollistettava.

Tekijänoikeus

Keli- ja liikennetietoihin soveltuu vastaavat tekijän- ja sopimusoikeudelliset johtopää-
tökset ja suositukset kuin yllä on esitetty säätietojen osalta. 89

6.6  Valtakunnallinen joukkoliikenneportaali

6.6.1  Yleistä

Asutuksen keskittyminen taajamiin, kaupunkirakenteiden hajautuminen ja väestön
ikääntyminen asettavat joukkoliikenteelle ja sen laadulle uusia vaatimuksia. Liikenne-
ja viestintäministeriön (LVM) tuoreen joukkoliikennestrategian tavoitteena on sopeuttaa
joukkoliikenne muuttuviin tarpeisiin. 90

Liikennepalvelujen ohella LVM on linjannut pyrkimyksen parantaa matkailuliikenteen
edellytyksiä ottamalla huomioon matkailun tarpeet joukkoliikenteen ja henkilöautolii-
kenteen informaatiopalveluja kehitettäessä ja huolehtimalla erityisesti matkailun edel-
lyttämästä infrastruktuurista.

Fyysisen saavutettavuuden lisäksi LVM:llä on merkittävä rooli sähköisten tiedonväli-
tysjärjestelmien kehittämisessä. 91 LVM:n tavoitteena on luoda edellytykset valtakun-
nalliselle joukkoliikenneportaalille, joka koostuu useista yhteensopivista informaatio-
lähteistä ja antaa matkustajalle laajasti ja kattavasti matkustusinformaatiota. Aikataulu-
ja hintatietojen lisäksi informaatioon kuuluvat mm. tiedot liityntäyhteyksistä, pysäkeistä
ja asemista. Informaatiota voidaan jakaa sähköisesti, puhelimitse ja painettuina tuottei-

                                          
89 Ks. 6.4.3

90 21.1.2002 Ministeriö linjaa joukkoliikennettä muuttuviin tarpeisiin

91 Lisää aiheesta ks. Matkailun edistämiskeskus, matkailun julkiset toimijat ja rahoitus (www.mek.fi)
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na.92 Tarkoituksena on luoda aikataulu- ja reittitiedot sisältävä kokoomakanta, joka
mahdollista siihen liittyvien lisäarvopalvelujen toteuttamisen. Valtakunnallinen joukko-
liikenneportaali tulee sisältämään kootusti aikataulu- ja reittitiedot koko Suomen jouk-
koliikenteen osalta. Joukkoliikenneportaalin perimmäinen tarkoitus on edistää joukko-
liikenteen käyttämistä.

Joukkoliikenteen sähköisiä aikataulu- ja reitti-informaatiosovelluksia on kehitetty aikai-
semmin lähinnä alueellisina tai operaattorikohtaisina palveluina. Esimerkiksi pääkau-
punkiseudun joukkoliikennetietoja löytyy YTV:n ja HKL:n internetsivuilta93., junalii-
kenteen tietoja VR:n sivuilta ja linja-autoliikenteen tietoja Matkahuollon sivuilta. Edellä
mainittujen lisäksi useat linja-autoyritykset ja kaupungit ylläpitävät oman toimialueensa
aikataulu- ja reittitietoja. 94 Joukkoliikenneportaalin yhtenä keskeisenä tavoitteena on
yhdistää eri liikennemuotojen, alueiden ja toimijoiden aikataulu- ja reittitiedot. Alku-
vaiheessa portaalin tiedontuottajia ovat mm:

– VR/Ratahallintokeskus: Junaliikenne
– Bussiyritykset/Matkahuolto: Linja-autoliikenne
– YTV/HKL: Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne
– Suurimmat kaupungit (esimerkiksi Tampere): Kaupungin sisäinen joukkoliikenne

Tavoitteena on, että myöhemmin joukkoliikenneportaali tulee kattamaan koko Suomen
joukkoliikenteen ja sillä on yhtymäkohtia ja/tai rajapintoja seuraaviin soveltamisaluei-
siin:
– liikennepalvelujen lisäarvopalveluihin, kuten matkailun toimialaan kuuluviin sekto-

reihin (matkatoimisto-, majoitus-, ravitsemus- ja ohjelmapalvelut) sekä lisäksi eri-
laisiin viihde-, kulttuuri- ja urheilupalveluihin

– joukkoliikennematkan maksamiseen.

Portaalin tiedontuottajille jää luonnollisesti mahdollisuus toteuttaa omia informaatiopal-
veluja.

                                          
92 Informaatio- ja maksujärjestelmätyöryhmän loppuraportti

93 http://www.hel.fi/HKL/

94 http://www.hameenlinna.fi/ajankohtaista/paikliik.htm
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Kuva 10. Valtakunnallinen joukkoliikenneportaali

6.6.2  Maantieliikenteen liikennemuodot ja liikenneluvat ja yleinen
tiedonantovelvollisuus

Luvanvaraisen henkilöliikenteen harjoittaminen on sallittu joukkoliikenneluvan, linja-
liikenneluvan, taksiluvan tai sairaankuljetusluvan nojalla.

Joukkoliikenne on linja-, osto- tai muuta säännöllistä liikennettä, joka on yleisesti käy-
tettävissä. Joukkoliikennelupa on yleislupa, jossa liikenteenharjoittaja saa laajat liiken-
nöintioikeudet. Joukkoliikennelupa oikeuttaa tilaus- ja ostoliikenteen harjoittamiseen
koko maassa. Joukkoliikenneluvassa vahvistetaan liikenteessä käytettävien linja-autojen
enimmäismäärä ja valvontapaikka.

Linjalupajärjestelmässä lupa liikennöimiseen myönnetään tietylle reitille tietyn aika-
taulun mukaisesti. Toisille yrityksille voidaan myöntää lupia samalle reitille, kunhan
aikataulut poikkeavat matkustustarpeesta riippuvan järkevän vuorovälin verran. Luvat
ovat tarveharkintaisia. Linjaliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan linjaliikennettä linja-
autolla ilman kunnan, kuntayhtymän tai lupaviranomaisen kanssa tehtyä ostosopimusta.
Linjaliikenneluvassa vahvistetaan liikenteen valvontapaikka, reitti, aikataulu sekä aika,
jolloin liikenne on aloitettava. Aikataulunmukaiseen reittiliikenteeseen vaaditaan linja-
liikennelupa, jonka liikenneministeriö myöntää (läänin rajan ylittävä pikavuoroliikenne)
ja muuhun liikenteeseen vastaavasti lääninhallitus.

Taksiluvassa vahvistetaan liikenteen asemapaikka sekä aika, jona liikenne on aloitetta-
va.
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Sairaankuljetuslupa oikeuttaa harjoittamaan sairaankuljetusta yhdellä sairasautolla koko
maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.  Sairaankuljetus on luonteeltaan tilausliiken-
nettä.

LVM ei saa antamiinsa liikennelupiin ja niihin liittyviin aikataulutietoihin ja reittitietoi-
hin tekijänoikeutta, sillä tekijänoikeuslain 9 §:n perusteella viranomaisen vahvistamat
päätökset eivät saa tekijänoikeudellista suojaa.

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä antaa LVM:lle liikennesuunnittelua, tilastointia
ja tutkimusta varten tarpeelliset tiedot harjoittamastaan liikenteestä. liikennöintiluvan
yhteydessä määritellään aikataulut, reitit, aloitusajankohdat ja liikenteen valvontapaik-
ka.

(Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15.2.1991/343)

18 §

Tietojen antaminen

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä antaa liikenneministeriölle liikennesuun-
nittelua, tilastointia ja tutkimusta varten tarpeelliset tiedot taloudestaan ja har-
joittamastaan liikenteestä. Liikenneministeriöllä on salassapitovelvollisuuden es-
tämättä oikeus luovuttaa näitä tietoja liikennesuunnittelua ja tutkimusta varten
lääninhallituksille. Tietojen antamisen tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko
noudattaen, mitä uhkasakkolaissa säädetään.

6.6.3  Juridiset lähtökohdat mahdollisten aikataulu- ja reittitiedoissa esiintyvien
virheiden tai puutteiden arvioinnissa

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä annetun lain mukaan linjaliikenne on henkilöliiken-
nettä, joka on säännöllistä ja jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä. Linjaliikennelu-
vassa vahvistetaan reitti- ja aikataulutiedot, jotka velvoittavat linjaliikenteen harjoittajan
ajamaan aikataulun mukaiset vuorot. Laista seuraa, että linjaliikenteenharjoittajalla on
velvollisuus ajaa aikataulun mukaiset vuorot ja solmia sopimuksia kaikkien kuljetuksia
haluavien kanssa. Linjaliikenteenharjoittajan velvollisuutena on korvata vuoron myö-
hästymisen vuoksi aiheutunut taloudellinen vahinko.95

Kuluttajavalituslautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan 98/35/545 ja
98/35/2145 linjaliikenteen harjoittajan velvollisuutena on korvata taloudellinen vahinko
myös tilanteissa, joissa kyytiin aikoneen asiakkaan ja liikenteenhajottajan välille ei ole
syntynyt sopimussuhdetta.

                                          
95 Tapauksiin sovelletaan sopimussuhteita koskevia vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita mm.

todistustaakan ja syy-yhteyden osalta.
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Jos linjaliikenteenharjoittaja laiminlyö kuljetusvelvollisuutensa eikä kykene
osoittamaan, ettei laiminlyönti johdu sen huolimattomuudesta, sen on korvattava
matkustajaksi aikoneelle tästä aiheutunut vahinko.

Matkustajalla on oikeus luottaa siihen, että julkisen liikenteen aikataulut pitävät paik-
kansa. Näin ollen aikataulua ylläpitävä liikenteenharjoittaja on lähtökohtaisesti vastuus-
sa matkustajalle aikataulussa esiintyvästä virheestä. Jos aikatauluun on merkitty varau-
mia voi kuljettaja vapautua korvausvelvollisuudesta.

Rautatiekuljetuslain 21 §:n mukaan rautatieyritys on velvollinen korvaamaan matkus-
tajalle junavuoron viivästyksestä aiheutuneen vahingon. Vahingonkorvauksen enim-
mäismäärä on rajoitettu 5.000 euroon matkustajaa kohden.

Tapauksia arvioidaan tapauskohtaisesti huomioiden kunkin tilanteen erityspiirteet,
odotusajan, matkan pituus jne.

A oli matkustanut Helsingin sisäisellä lähijunalla, kun Ratahallintokeskuksen lii-
kenteenohjausjärjestelmään oli tullut äkillinen ja yllättävä vikaantuminen, josta
aiheutui junaliikenteelle suuria viivästyksiä. Tapauksessa A oli matkustanut etu-
käteen ostamallaan neljännesvuosilipulla. Helsingin sisäisen liikenteen juna oli
myöhästynyt yli tunnin. VR ei ollut järjestänyt korvaavaa kuljetusta eikä ollut tie-
dottanut matkustajille viivästyksen arvioidusta kestosta. A oli vaatinut kahden
kertalipun suurusta korvausta VR:ltä.

A olisi voinut matkustaa lipullaan myös muilla kulkuneuvoilla kuin junalla, juna
oli pysähtynyt asemalle, josta korvaavia kuljetuksia olisi ollut helposti saatavilla.
Kuluttajanvalituslautakunnan ratkaisun mukaan puute on tapauksessa ollut niin
vähäinen, ettei A:lla ole oikeutta hinnanalennukseen. A ei ollut vaatinut vahin-
gonkorvausta.  96

Peruslähtökohtana on, että kuljetuksesta vastaava yhtiö on vastuussa kuljetuksen järjes-
tämistä. Velvollisuus harjoittaa luvan mukaista liikennettä perustuu luvanhaltijan lupaa
hakiessa esittämään tahdonilmaisuun. 97 Jos aikataulussa on virhe, on aikataulua ylläpi-
tävä kuljettaja lähtökohtaisesti vastuussa matkustajalle siitä aiheutuvasta vahingosta.
Kuluttajavalituslautakunnassa 16.5.2002 esitelty tapaus koski VR:n Internetaikataulua:

A matkusti konserttimatkalle Helsingistä Riihimäelle. VR:n Internet sivuilla oli
virheellisesti ilmoitettu kulussa olevaksi junaksi vuoro, joka ei kuitenkaan ollut
kulkenut.

                                          
96 Kuluttajavalituslautakunta päätös Dnro 01/35/2109

97 HE 52 - 1994 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
annetun lain muuttamisesta  13 §
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A oli kuitenkin menomatkalla kuullut VR:n työntekijältä, ettei Internetissä ilmoi-
tettu junavuoroa kulje ja siitä milloin viimeinen junavuoro lähtee. Aikataulussa
olleiden tietojen virheellisyys oli tullut oikaistuksi ennen kuin sopimus paluumat-
kasta on tehty98

Vahingonkorvausvelvollisuutta ei ole sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustaja
on voinut kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineiden vaihtoon tarvittavan
ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi voinut varautua. Kuljetus-
yhtiö voi vapautua vastuusta järjestämällä korvaavan kuljetuksen tai ryhtymällä kaikkiin
kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin esim. tiedottamalla matkustajille viivästyksen
kestosta.

Valtakunnallista joukkoliikenneportaalia koskevat mahdolliset virheet

Perustiedon oikeellisuuden vastuukysymykset voidaan kiteyttää seuraavasti:

"Organisaatio A luovuttaa/myy esimerkiksi aikataulu- tai kartta-aineistoa organi-
saatiolle B. Organisaatio B toteuttaa lisäarvopalvelun ja myy sitä kuluttajille. Jos
kuluttajalle aiheutuu merkittävää vahinkoa palvelusta, niin mitkä ovat eri organi-
saatioiden A ja B vastuukysymykset, jos virhe on organisaation A luovuttamas-
sa/myymässä aineistossa"

Lähtökohtaisesti aineiston hankinta valtakunnalliseen joukkoliikenneportaaliin on tar-
koitus toteuttaa vapaaehtoisin sopimuksin sekä mahdollisista liikenneluvista saatavaan
informaatioon perustuen.

Tarkoituksena on yhdistää eri tietokannat yhdeksi kokoomakannaksi, jossa jokainen tie-
dontuottaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Joukkoliikenneportaalin ylläpitäjällä on lä-
hinnä huolellisuusvelvollisuus, julkaista tiedot siinä muodossa ja sen mukaisina kuin ne
on joukkoliikenneportaaliin toimitettu. LVM vastaa kuitenkin käyttämänsä alihankkijan
työstä kuin omastaan.

Sillä seikalla, että onko kysymyksessä sähköinen näyttötaulu, painettu aikataulu vai
toimitetaanko informaatio esimerkiksi SMS-lyhytsanomana (tekstiviesti), ei näyttäisi
olevan merkitystä oikeudellisen arvion osalta.

Mikäli joukkoliikenneportaalissa on mahdollinen virhe tai puute tulee tilannetta arvioida
samojen edellä esitettyjen lähtökohtien perusteella sekä joukkoliikenneportaaliin liitty-
neiden osapuolten sopimusoikeudellisten velvoitteiden mukaan.

Transaktioketju määrää reaaliaikaisten tai osittain reaaliaikaisten palvelujen vastuuky-
symykset. Vastaavasti sopimusketjussa olevien tahojen keskinäiset oikeudet ja velvolli-

                                          
98 Kuluttajavalituslautakunta päätös Dnro 01/35/1986
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suudet vaikuttavat loppukäyttäjää koskevien käyttöehtojen vastuunrajoituksiin, vapau-
tuslausekkeisiin ja vahinkojen korvaamiseen.

A:n tuottamassa palvelussa asiakas saa linja-auton aikataulun kännykkäänsä
tekstiviestinä. Linja-auto ei kuitenkaan tekstiviestin mukaisesti tule pysäkille. A:n
toimittamassa aikataulussa huomataan A:n tekemä virhe. Matkustaja vaatii kor-
vausta A:lta vahingosta, mikä on aiheutunut, virheellisestä tiedosta. A:n mahdol-
linen korvausvelvollisuus kohdistuisi tällöin luontevimmin esim. palvelusta perityn
korvauksen palauttamiseen eli asiakkaan maksaman palvelumaksun palauttami-
seen. Ansaintalogiikkaan liittyvässä ketjussa syntyy kuitenkin helposti tilanne, jos-
sa teleoperaattori ei ota vastuuta lähetetyn sisällön oikeellisuudesta. Palvelun-
tarjoaja A joutuisi tässä tilanteessa hyvittämään matkustajalle myös palvelun
hintaan sisältyneen tekstiviestimaksun.

6.6.4  Suositukset ja johtopäätökset

Julkisen vallan rooli ja hinnoittelu

Valtakunnallinen joukkoliikenneportaali ei ole rinnastettavissa karttatietoihin tai Di-
giroadiin, sillä tiedon tuottajina on myös yksityisiä yrityksiä ja liikenteenharjoittajia
ja aikataulu sekä reittitiedot ovat luonteeltaan enemmänkin kaupallista kuin perusai-
neistoa. Alkuperäiset tekijänoikeudet jäävät tiedon tuottajille. Tekijänoikeuslain 9 §
nojalla julkiset päätökset eivät saa tekijänoikeussuojaa.

Suunnitelmissa ollut markkinatyyppinen ajattelu johtaa nettobudjetoinnin julkisten ai-
neistojen hinnoittelussa tilanteisiin, joissa julkisen vallan taloudellinen etu saattaa
nousta yhteiskunnallisen edun edelle. Lisäksi kilpailu yksityisen sektorin kanssa vai-
keuttaa julkisen sektorin roolin ja tehtävien määrittämistä.

Liikennetelemaattisten tuotteiden ja palveluiden syntymisen kannalta voi olla erityisen
merkittävää, että julkinen sektori keskittyy luomaan edellytykset kaupallisten palvelujen
syntymiselle. Tietovarantojen informaatio on mahdollista jaella myös siten, että se an-
netaan vapaasti hyödynnettäväksi.

Puhelinnumerotietojen yleinen saatavuus on katsottu yleisesti hyödylliseksi ta-
voitteeksi. Tästä johtuen viestintämarkkinalaissa99 on teleyrityksille asetettu vel-
vollisuus luovuttaa puhelinnumerotietoja kolmansille tahoille tasapuolisin ja
kohtuullisin ehdoin siten, että perittävät maksut ovat kohtuullisessa suhteessa suo-
ritekustannuksiin. Alan yritykset ovat ratkaisseet kysymyksen perustamalla yhtei-
sen yrityksen Suomen Numeropalvelu Oy:n, joka kokoaa numerotiedot ja jakaa
niitä yhtenäisin ehdoin numerotietoja tarvitseville.

                                          
99 Viestintämarkkinalaki 8 § kohta 9)
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Vastaavalla tavalla julkisten aikataulujen saatavuus voidaan katsoa yleisesti hyödylli-
seksi ja näin ollen myös LVM:n tavoite edistää saatavuutta. LVM voi toteuttaa portaalin
itse ja jakaa tietoa kenelle tahansa omakustannehintaan.

Tietojen saamiseksi ja käyttämiseksi kuvatulla tavalla, suositeltavaa on harkita laki
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 18 §:n muuttamista siten, että siihen lisätään
liikenteenharjoittajalle velvoite luovuttaa tietoja LVM:lle myös aikataulu- ja reittitie-
dotustarkoituksiin.

Tekijänoikeus

Portaali sisältää joukkoliikenteen aikataulutiedot, joissa on yksilöity aikataulu, pysäkki-
tiedot sekä liikennöinnin suorittava kuljetusyhtiö. Yksittäinen aikataulutieto ei ole teki-
jänoikeudelliselta kannalta merkityksellinen vaan suojan kohde on aikataulutiedoista
muodostuva tietokanta tai luettelo.

Näyttäisi siltä, että LVM saa luettelosuojaa aikatauluportaalin sisältämään kokooma-
kantaan, sillä LVM vastaa taloudellisesti luettelon kokoamisesta. 100  Myös tietokanta-
suoja on mahdollinen, jos tietokantasuojan saamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Alkuperäiset tekijänoikeudet (luettelosuoja) jäävät tiedon tuottajille, jotka voivat hyö-
dyntää tietoja kaupallisesti haluamallaan tavalla. LVM voi vastaavasti hyödyntää ko-
koamaansa tietokantaa aikataulu- ja reittitiedotustarkoituksissa. Sopimukset ovat kes-
keisessä asemassa määriteltäessä niitä käyttötarkoituksia, joihin LVM voi käyttää ko-
koamaansa tietokantaa. LVM:n tulisikin laatia sopimukset niin, että ne mahdollisimman
laajasti huomioivat liikennetelematiikkaa käytettävien tuotteiden ja palvelujen toteutta-
mismahdollisuudet (muodon, yhdistämisen, käyttötarkoituksen jne. osalta)

LVM:n tavoitteena on mahdollistaa lisäarvoa tuottavia palveluja valtakunnallisen
joukkoliikenneportaalin avulla (esimerkiksi mobiilipäätelaitteella tapahtuva aikatau-
lu- ja reittineuvonta, elektroninen matkalippu). Tiedontuottajien omat aikataulu- ja
reittitiedot ja niihin liittyvät alkuperäiset tekijänoikeudet säilyvät tiedontuottajilla sa-
moin kuin itsenäinen oikeus tietojen kaupalliseen hyödyntämiseen.

                                          
100 Ks. kohta 4.3.
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7  SUOSITUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1  Julkisen vallan rooli

Keskeinen liikennepoliittinen tavoite on turvata liikenteen turvallisuus ja sujuvuus –
tämän tavoitteen ympärille rakentuvat pitkän aikavälin liikennepoliittiset visiot. Liiken-
netelemaattisten palveluiden syntyminen ja kehittyminen on yksi kirjattu liikennepoliit-
tinen pitkän aikavälin tavoite. Näin ollen julkisen vallan rooliksi voidaan nähdä sen
rooli perusaineistojen tuottajana. Julkinen valta toimii liikennetelemaattisten palvelui-
den ja tuotteiden ympärille rakentuvien markkinoiden ”mahdollistajana”. Viime kädessä
julkisen vallan rooli on se miksi eduskunta sen määrittää. Julkisen vallan rooli voi näin
ollen vaihdella kulloinkin voimassaolevan poliittisen trendin mukaan.

7.2  Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelu

Valtion maksuperustelaki on 90-luvun alussa säädetty tulosbudjetoinnin ja -ohjauksen
hengessä, suosien liiketaloudellisin perustein tapahtuvaa suoritteiden hinnoittelua.
USA:n esimerkkiä seuraten nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että EU-tasolla ollaan siirty-
mässä hitaasti mutta vakaasti valtion tuottamien suoritteiden hinnoittelun osalta kohti
amerikkalaistyyppistä ”Freedom of Information” -mallia. Valtion maksuperustelain lii-
ketaloudellinen henki on tämän kehityksen myötä väistymässä ja valtion maksuperus-
telain kokonaisuudistusta tulisi harkita.

Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelussa liikenne- ja viestintäministeriön hal-
linnonalalla tulisi ottaa erityisesti huomioon liikennepoliittiset tavoitteet ja suunnitella
hinnoittelu siten, että se tukee liikennetelemaattisten palveluiden syntymistä ja kehitty-
mistä. Omakustannusarvoa alhaisempaa, vain välittömät välitys- ja tiedonsiirtokustan-
nukset kattavaa, hinnoittelua tai valtion viranomaisten suoritteiden maksuttomuutta tu-
lee tällöin pitää lähtökohtana. Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelua tulisi
suunnitella yhtenäisesti koko valtion viranomaiskentän osalta. Valtion viranomaisten
suoritteiden hinnoittelussa tulee ottaa huomioon EU-tason periaatteet, jotka tukevat val-
tion viranomaisten suoritteiden alhaista hinnoittelua.101

Valtion viranomaisten suoritteiden hinnoittelun muutoksilla on lisäksi merkittäviä val-
tiontalouteen liittyviä vaikutuksia, joita ei ole tässä työssä tarkemmin tutkittu, 102 mutta

                                          
101 Ks. kappale 4.4.

102 Vuonna 2000 valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa, josta liiken-
ne- ja viestintäministeriön osuus oli 310,8 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot olivat 79,2 miljoonaa euroa (kustannusvastaavuus 87
%) ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 99,4 miljoonaa euroa (kustannusvastaavuus 98 %).
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joiden tutkimista suositellaan.103 Mikäli tiedot luovutetaan maksutta, tulee varmistaa
toiminnan budjettirahoitus.

Hinnoittelun suunnittelussa tulisi myös huomioida hinnoittelun mahdolliset vaikutukset
valtion viranomaisten tuottamien suoritteiden laatuun (esim. jalostusasteeseen). Yhtenä
uhkana on nähtävissä, että alhainen hinnoittelu saattaa johtaa valtion viranomaisten
tuottamien suoritteiden tason heikkenemiseen. Alhaisen hinnoittelun mallissa valtion
viranomaisilla ei välttämättä ole taloudellista houkutinta tuottaa ja ylläpitää korkeata-
soista perusaineistoa. Toisaalta, ministeriöt voivat ohjata alaisuudessaan olevien viran-
omaisten toimintaa yksiselitteisin tulos- ja laatutavoittein, kuten käytännössä menetel-
läänkin.

7.3  Tekijänoikeus

Tekijänoikeuteen ja sitä lähellä oleviin oikeuksiin (tietokanta- ja luettelosuoja) liittyvät
säädökset ovat tulkinnanvaraisia ja vaikeaselkoisia.  Tekijänoikeudellisia kysymyksiä
tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Perusaineistot useimmiten pohjautuvat tosiasia-
pohjaisiin tietoihin, jotka eivät saa tekijänoikeudellista suojaa sillä tekijänoikeussuojan
saaminen edellyttää riittävän itsenäistä ja omaperäistä ilmenemismuotoa. Liikennetele-
matiikassa hyödynnettävät perusaineistot ja esijalostetut aineistot voivat kuitenkin saada
tietokantasuojaa. Tekijänoikeuden ja tietokantojen suojan tärkein merkitys julkiselle
vallalle on, että määräysvalta tietovarantoihin voidaan pitää sillä pysyvästi ja julkinen
valta voi kontrolloida sitä, kuinka se myöntää käyttöoikeuksia (tai on myöntämättä) te-
kijänoikeudellisesti suojattuun aineistojaan. Tekijänoikeuteen liittyy tällöin myös haaste
luovutusta koskevien menettely- ja käytännesääntöjen laatimiseksi, jotta mahdolliste-
taan liikennetelemaattisten tuotteiden ja palvelujen syntyminen.

7.4  Suositukset jatkotoimenpiteiksi

Jatkotoimenpiteinä suositellaan, että liikenne- ja viestintäministeriö:

a) Käynnistää tarkemman selvityksen perusaineistojen hinnoitteluperiaatteiden toteut-
tamisesta LVM:n hallinnonalalla siten, että niissä noudatetaan omakustannusarvoa
alhaisempaa (vain välittömät välitys- ja tiedonsiirtokustannukset kattavaa) hinnoit-
telua tai mahdollisesti jopa suoritteiden maksuttomuutta. Mikäli tarkemmat selvityk-
set antavat aihetta, ministeriön tulee laatia alaisilleen viranomaisille yhtenäinen oh-
jeistus suoritteiden luovuttamisesta kaupallisten toimijoiden käyttöön. Selvityksessä
on syytä tarkastella myös valtiontalouteen liittyvät vaikutukset ja kilpailuoikeudelli-
set näkökohdat (kuten yksityisten toimijoiden mahdollisuudet tulla toimialaa koske-
ville markkinoille).

                                          
103 Ks. 7.4 kohta c.
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b) Pyrkii liikennetelematiikan tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti vaikuttamaan muilla-
kin kuin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilla valtion viranomaisten
tuottamien perusaineistojen hinnoittelun muuttamiseksi noudattamaan omakustan-
nusarvoa alhaisempaa hinnoittelua (esimerkiksi kartta-aineistot).

c) Ohjeistaa LVM:n hallinnonalan viranomaiset tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien
(tietokanta, luettelosuoja) osalta ja ohjeistaa minkälaisia käyttöoikeuksia kukin vi-
ranomainen voi aineistoihinsa myöntää ja minkälaisia käyttöoikeuksia niiden tulisi
myöntää, jotta liikennetelemaattisten palvelujen ja tuotteiden syntyminen on mah-
dollista.
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8  LÄHTEET

HE 170/ 1997, Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49
luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 52 - 1994 vp, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliiken-
teestä tiellä annetun lain muuttamisesta 13 §

HE 176/1991. Hallituksen esitys valtion maksuperustelaiksi

Haarman, Pirkko-Liisa, Tekijänoikeudet ja lähioikeudet 1999

Informaatio- ja maksujärjestelmätyöryhmän loppuraportti

Kartat ja paikkatiedot – osa toimivaa yhteiskuntaa, Yleisten kartastotöiden strategia
2001–2010, Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2002

Kemppinen, Jukka, Digitaalisen palvelun oikeudellinen suoja 2001

Komitean mietintö 2002:5, Tekijänoikeudet tietoyhteiskunnassa

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Talous ja- ja sosiaalikomi-
tealle ja alueiden komitealle. eEurope 2002: EU:n laajuisten puitteiden luominen julki-
sen sektorin hyödyntämiselle

LVM 1/2000. Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025

LVM 48/2001. Ilmatieteen laitoksen liiketoiminnan yhtiöittämisen edellytykset

LVM mietintöjä ja muistioita B 15/2002. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon-
alan maksupolitiikka

LVM mietintöjä ja muistioita B 26/2002. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmä – Digiroad.
Ehdotus hallituksen esitykseksi

VVM 8/2001. Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta – maksuperus-
telain soveltamisesta hallinnonalalla
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VIITATUT RATKAISUT

Kuluttajavalituslautakunta päätös Dnro 01/35/2109

Kuluttajavalituslautakunta päätös Dnro 98/35/545

Kuluttajavalituslautakunta päätös Dnro 98/35/2145

Kuluttajavalituslautakunta päätös Dnro 01/35/1986

MUUT LÄHTEET

Kemppinen, Jukka. Tietotekniikka oikeuden jatkokoulutusseminaari, luennot 2001

Haggrén, Henrik, Fotogrammetrinen kartoitus, luennot 2001, Teknillinen Korkeakoulu

Saarikivi, Pirkko. ECOMET principles – past and present 28.5.2002
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Haastattelut ja niiden aikatalutus LIITE 1

YHTEYSHENKILÖ YHTEYDENOTOT

Matti Roine, LVM Kirjallinen vastaus 27.2

Petri Jalasto, LVM Keskusteltu 26.2

Sami Luoma, Tiehallinto
(käsitteli kysymykset yhteisyössä Lea Virtasen,
Martin Johanssonin ja Jorma Helinin kanssa)

Haastattelu 8.2

Lassi Hilska, LVM, Haastattelu 14.6

Seppo Öörni, LVM Haastattelut 6.2 ja 26.3

Jari Pentti, Pekka Nykänen, Haastattelu 11.6.

MONA-ohjelma

Maritta Polvinen, Jorma Helin Haastattelu 24.4

Tiehallinto

Petri Ellmén, Jari Jakonen, Sampo Hietanen, Tieliikelaitos Haastattelut 5.3 ja 12.4.

Heidi Hirvonen, Ratahallintokeskus Kirjallinen vastaus 26.2

Kristiina Soini ja Marko Viljanen, Ilmatieteen laitos Haastattelu 22.4

Jukka Lähesmaa, SysOpen Oyj Haastattelut 5.3

Matti Koskivaara, Ilmailulaitos Kirjallinen vastaus 27.2

Risto Kulmala, VTT Haastattelu 1.3

Sohvi Puro, Novo Meridian Oy Kirjallinen vastaus 4.3

Jan Juslén, Tiehallinto Haastattelu 11.4

Kimmo Sinisalo, YTV Haastattelu 5.3

Tampereen paikallisliikenteen hallintajärjestelmän 2002
johtoryhmä, Matti Rainio/TKL, Heikki Ikonen/TIEH,
Seppo Öörni/LVM,

Käsitelty kokouksessa 6.2

Kimmo Leskinen/ Instrumentointi,
Reijo Väliharju/ Tampereen kaupunki

Mikko Salonen, Genimap Haastattelu 21.5

Pirkko Saarikivi, Foreca Oy Haastattelu 30.5

Rolf Backström, PORTNET Puhelinkeskustelu 26.8

Manu Mesimäki, Seasam House Kirjallinen vastaus 7.3

Anne Herneoja, RHK Keskusteltu asiasta

Antti Rainio, Navinova Keskusteltu asiasta
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Muita tutkimuksellisesti mielenkiintoisia
aihealueita

LIITE 2

Lisäarvopalveluihin liittyvät ongelmat

Tutkimuksen aikana nousi esille lukuisia ongelma-alueita, jotka liittyvät tutkimuksessa
käsiteltyjen perusaineistojen jatkojalostamiseen liikennetelematiikan tuotteiksi ja pal-
veluiksi. Esille nousseita erityisiä ongelma-alueita on kuvattu ja luetteloitu alla:

Rajapintaongelmat

Rajapintoja hyödynnetään julkisen sektorin tuottaman tiedon päivittämisessä, ylläpitä-
misessä, muokkaamisessa sekä siihen liittyvien lisäarvoa tuottavien palvelujen ja tuot-
teiden toimittamisessa. Rajapinnan tulisi olla tekniikasta riippumaton siten, että eri tek-
niikoilla toteutetut tietojärjestelmät olisivat yhteen toimivia. .104

Julkinen sektori mahdollistaa uusien liikennetelemaattisten palvelujen ja tuotteiden
syntymisen. Kartta-aineiston lataamisessa hyödynnetään rajapintaa, DIGIROAD, sää- ja
kelitiedot, sekä muut perusaineistoja sisältävät tietokannat edellyttävät mahdollisimman
avointa rajapintaa, jotta niitä voidaan hyödyntää laajasti. Uusien tuotteiden ja palvelujen
implementoinnissa tulisi huomioida kaupalliset, tekniset, juridiset, tekniset ja käytän-
nölliset seikat.

Rajapintoihin liittyvät ongelmat liittyvät kiinteästi muihin tutkimuksessa esitettyihin
teemoihin. Tietoaineistojen julkisuuteen kohdistuu kysymys tietosuojasta ja yksityisyy-
den suojasta. Tietosuojavaatimusten perusteella voi olla tarpeen salata tietoliikenne tai
tietojen saatavuus järjestelmätasolla ja sovellustasolla. Tällä on merkitystä rajapintoihin,
sillä avoin rajapinta voi olla tietoturvariski. Hallinnollista julkista tietoa koskevat omat
julkisuuden rajoitukset. Liikesalaisuuksien suojan ja tekijänoikeuksien osalta järjestel-
män toimittajilla on kilpailuteknisistä syistä erityinen intressi valmistaa tuotteensa raja-
pintojen osalta suljetuiksi.

Omistajuus, hinnoittelu, maksuperusteet ja tekijänoikeudet liittyvät rajapintoja koske-
viin ongelmiin ja ratkaisuihin. Rajapintojen ongelmat ovat kaupallisia, organisatorisia,
juridisia mutta myös teknisiä. 105

Mobiilipalveluiden ansaintalogiikka

Mobiilien päätelaitteiden käyttäminen tulee jatkossa näyttämään merkittävää osaa lii-
kennetelemaattisten tuotteiden ja palveluiden hyödyntämisessä.

                                          
104 Ks. aiheesta lisää Valtiovarainministeriön työryhmämuistio 27/2001, valtion tietotekniikan rajapin-

tasuosituksia.

105 Ks. lisää teknisistä näkökohdista esimerkiksi David S. Linthicum, B2B Application Integration; e-
Business - Enable Your Enterprise
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Mobiilipalveluiden hinnoitteluun vaikuttavat tietoliikennekustannusten lisäksi koko ar-
voketjun osapuolten kustannukset ja katetavoitteet. Palvelu syntyy hinnoittelun näkö-
kulmasta monesta eri tekijästä aina sisällön omistajasta palvelun tuottajaan. Työn aikana
tuli esille mm. seuraavia mobiilipalveluiden hinnoitteluun liittyviä ongelmia:
– Mobiilikanavan kustannukset ovat usein korkeat (sms)
– Palvelun volyymi ei vaikuta riittävästi marginaalikustannuksiin
– Kuluttajansuojan asettamat vaatimukset palveluille ja niiden toiminnalle (tietolii-

kennekustannuksen kerrannaisvaikutukset korostuvat palveluiden käytön vaatimien
varmistusviestien myötä)

– Hinnoitteluun vaikuttaa myös mobiilipalvelun sisältämän tiedon oikeellisuus.

Mobiilipalveluiden ansaintalogiikkaa on tutkittu Tieliikelaitoksen mobiilimaksamista
koskevassa selvityksessä. 106

Muita ongelma-alueita ja mahdollisia tutkimuskohteita

a) Yhteiskunnan/yksityisten kannalta optimaalinen (liike)toimintamalli

b) Kameraseuranta
– kuvaaminen liikennevälineissä (taksit, bussit, junat yms)
– henkilöautojen kuvaaminen/kuljettajien kuvaaminen
– kuvaaminen pysäköintialueilla (mm. liityntäpysäköinti)
– kuvaaminen asemilla ja terminaaleissa
– ulkona kuvaaminen

c) Ajoneuvojen ja henkilöiden seuranta
– yksityisyyden suoja
– henkilötietojen käsittely
– tavara- ja henkilöliikenteen logistiikka

d) Vastuukysymykset elektronisessa maksamisessa, elektronisessa kuittauksessa,
tunnistamisessa

e) Vastuukysymykset liikennettä ohjaavissa palveluissa

f) Toimialakohtaiset selvitykset
– organisatoriset ongelmat
– markkinavääristymät
– vastuusuhteen tietojen oikeellisuudesta

                                          
106 Ks. Aiheesta lisää Ideasta markkinoille – liikenteen tietopalveluiden käyttäjäkeskeinen tuotteistus.

FITS-selvitys  2002
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