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1

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 15.5.2009 työryhmän selvittämään säätietojen laa-
jempaa käyttöä Suomessa. Työn ensimmäisessä vaiheessa työryhmä rajasi työn nykyistä 
avoimemman säätuotepolitiikan vaikutusten tarkasteluun. 
 
Toimeksiannon mukaan työryhmän tehtävä oli: 
 
1. Tarkastella kansainvälisen datapolitiikan kehitystä ja sen suuntaa. 
2. Arvi oida mahdollisen Ilmatieteen l aitoksen nykyi stä l aajemman ilmai sen sääpal velun 
yhteiskunnalliset hyödyt sekä eri tyisesti hyödyt maanti eliikenteen ja meri turvallisuuden 
kannalta. 
3. Arvioida avoimemman tuotepolitiikan vaikutukset sääpalvelumarkkinoihin. 
4. Laatia suositus uudeksi säätuotepolitiikaksi Suomessa. 
 
Työryhmä tarkasteli työssään neljää eri skenaariota, joiden ratkaisuvaihtoehdot vaihteli-
vat nykytilanteen jatkumisesta aina täydelliseen datan, tuotteiden ja palvelujen täydelli-
seen ilmaiseen jakeluun.  
 
Työryhmä arvioi eri  vaihtoehtojen vaikutuksia kansainväliseen säätuotepolitiikkaan sekä  
yhteiskunnallisia h yötyjä su hteessa k ustannuksiin ja pä ätyi esit tämään t oteutettavaksi 
seuraavat toimet: 
 

- Ilmatieteen l aitoksen tuotepol itiikkaa u udistetaan si ten, että säätu otteita 
ja -palveluja tuotetaan Ilmatieteen laitoksen web-sivuille ja ajallisesti ja pai-
kallisesti nykyi stä tar kemmat, i lmaiset pai kallissääpalvelut tarjotaan koko 
maahan. 
- Il matieteen l aitoksen säätuot teiden vapauttami sesta ai heutuvat tulon-
menetykset arvioidaan. Lisäksi selvitetään laitoksen sopeuttavat toimet sää-
tuotteiden vapauttamiseksi k ustannustehokkaasti. Asiaa v almistellaan vuo-
sien 2012–2015 kehysvalmistelun yhteydessä. 

 
Työryhmän puheenjohtajana on toiminut ylijohtaja, osastopäällikkö Pekka Plathan (LVM) 
sekä jäsen inä h allintojohtaja Marko Vilj anen ( IL), joht aja J uhani Damsk i ( IL), li ikenne-
neuvos Mar tti Mäkel ä (LVM), tal ousjohtaja, yksikön pä ällikkö Jaana Kuusi sto (LVM) ja 
liikenneneuvos, yksi kön pääl likkö Anneli Tan ttu (LVM). S ihteereinä ovat toimineet neu-
vottelevat virkamiehet Juha-Pekka Luntama sekä Eija Tanskanen. 
 
Työryhmä on kokoontunut 6 kert aa sekä haas tatellut keskei siä sääal an toimijoita mm.  
Ilmatieteen lait oksen k aupallisen y ksikön edu stajaa, Forecaa,  T iehallintoa, Yle isradio 
Oy:tä sekä Maanmittauslaitosta. 
 
Saatuaan tehtävän päätökseen, työryhmä luovuttaa mietintönsä liikenne- ja v iestintämi-
nisteriölle. 
 
 
Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2010 
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1 TAUSTA JA TAVOITTEET 
 
Nykyisen kaltainen Ilmatieteen laitos perustettiin 1. 1.1968, jolloin astui voimaan laki Il-
matieteen laitoksesta (585/1967). Uuden lain myötä Ilmatieteen  laitos siirtyi Maatalous-
ministeriön alaisuudesta Liikenne- ja viestintäministeriön alaisuuteen. Ilmatieteen laitok-
sen organisaatio 1.1.2008 lähtien  on koostunut  kolmesta tulosalueesta: (1) Sää ja tur-
vallisuus, (2) Tutkimus ja menetelmäkehitys, ja (3) Hallinto.  
 
Ilmatieteen l aitoksella on merki ttäviä turvallisuuteen l iittyviä tehtäviä, kuten m aanpuo-
lustusvalmiuden yl läpitämiseksi annettavat eri tyispalvelut, kansai nvälisen si viili-ilmailun 
yleissopimuksen (SopS 11/1949) perustuvat pakollisiksi määrätyt tai suositeltavat ilmai-
lun sääpalvelut sekä pelastustoimintaa ja ilmansuojeluviranomaisia varten annettavat 
selvitykset ja lausunnot. Laitoksen vaikutus yleiseen, paikalliseen ja yksityiseen turvalli-
suuteen on kuitenkin laajempi. Huomattava osa laitoksen tuottamista säätiedoista, varoi-
tuksista t ai/ja lau sunnoista liittyy jok o su oranaisesti tai  välill isesti joko yhteisöjen tai  
kansalaisten terveyteen tai turvallisuuteen tai julkisen tai yksityisen omaisuuden turvalli-
suuteen v aikuttaviin sää-  ja i lmastomuuttujiin. Esimerkkinä v oidaan main ita l aitoksen 
antamat keli- ja myrskyvaroitukset, UV-säteilyvaroitukset ja metsäpalovaroitukset. (Ran-
tanen, 2009) 
 
Säätietojen nykyistä laajempaa käyttöä sel vitettiin erillisessä konsulttiselvityksessä mm. 
vaikuttavuusanalyysin avulla, jossa tutkittiin neljän eri skenaarion kustannus- ja markki-
navaikutuksia.  T yöryhmän t avoitteena oli ar vioida I lmatieteen la itoksen nykyistä avoi-
memman säätuotepolitiikan yhteiskunnalliset hyödyt sekä v aikutukset suomalaisiin sää-
palvelumarkkinoihin. L isäksi t yöryhmän t ehtävänä oli laatia su ositus u udeksi säät uote-
politiikaksi Suomessa. 
 
2 ILMATIETEEN LAITOKSEN SÄÄTUOTEPOLITIIKKA 
 
Ilmatieteen la itos on valt ion budjettitalouteen kuuluva lai tos, josta on annettu oma la i-
toskohtainen sen toiminnat määrittelevä laki (585/1967, muutos 2 008). Lain mukaan 
laitoksen tehtävänä on: 
 
(I) Tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liiken-
teen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. 
(II) Hankkia ja ylläp itää luotettavaa tietoa ilmakehän ja meri en fysikaalisesta tilasta ja  
kemiallisesta koostum uksesta se kä ni iden vaikutuksista suomal aisen yhtei skunnan eri  
osa-alueilla ja kansainvälisesti. 
(III) Tehdä  ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, fysikaalista mere ntutkimusta, polaari-
alueiden ja lähiavaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.  
 
Ilmatieteen laitoksen sää- ja turvallisuus tulosalueen tehtävänä on huolehtia yleisen tur-
vallisuuden ja elin keinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeiden sää- ja meripal-
veluiden tuottamisesta. Osa pal veluista tuotetaan sopimuspohjaisesti  noudattaen julkis-
oikeudellista omakustannushinnoittelua. Ilmatieteen laitos tuottaa kaupallisin periaattein 
tuotettuja maksullisia sääpalv eluita. M aksulliset erik oissääpalvelut räät älöidään ku nkin 
asiakkaan tarpeista lähtien ja hinnoitellaan maksuasetuksen mukaan. 
 
3 KANSAINVÄLINEN SÄÄTUOTEPOLITIIKKA 
 
Euroopassa on parhaillaan useissa maissa poh dittavana kansallisten meteorologisten lai-
tosten data- ja tuotepoli tiikan muutoshankkeita. Muutokset koskevat mm. säähavainto-
jen sekä säätuotteiden laajempaa maksutonta jakelua. Toteutus on edennyt käytännössä 
pisimmälle Norjassa ja Hollannissa. Norja jakelee säähavainnot sekä säätuotteet omakus-
tannushintaan tai jopa täysin maksutta. Hollannissa sääpolitiikkaa o n vapautettu, mutta  
muutokset eivät ole johtaneet yhtä vapaaseen sääpolitiikkaan.  
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Meteorologian palvelu- ja tutki mustoiminta on järjestetty eri ma issa toisistaan poikkea-
valla tavalla. Käytännössä kuitenkin kaikkialla meteorologinen toiminta on valtion tapah-
tuvaa toimintaa, joka t oteutetaan viranomaisorganisaationa tai kansallisen asiantuntijan 
roolissa. Va ltiovalta on  säi lyttänyt t oiminnot omist uksessaan eri  m aissa n iiden su uren 
yleisen turvallisuusmerkityksen ja yleisten yhteiskunnallis ten hyötyjen perusteella (Ran-
tanen, 2009).  
 
Käytäntöihin vaikuttaa voimakkaasti se miten sääpalvelujen tuottaminen puolustusvoimi-
en käyttöön on toteutettu eri maiss a. Suomessa järjestelmä on kustannussyistä integroi-
tu siten, että sääpalvelut tuotetaa n samalla sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Ilmatieteen 
laitos on l iikenne- ja v iestintäministeriön päätöksel lä nimetty l entosääennustepalvelujen 
ja –varoituspalvelujen tarjoajaksi yksinoikeudella Suomen ilmatilassa.  
 
Meteorologian laitoksille voidaan (Rantanen, 2009):n mukaan tunnistaa kolme päämallia: 
(1) Valtion virasto, joka toimii suoraan ministeriön osastona tai vastaavana organisaatio-
na ja t oteuttaa viranomaistehtävää. (2) Valtion tutkimuslaitos, joka toimii virastona. (3) 
Valtion keskushallintovirasto (Agency), jolla on suhteellisen itsenäinen viranomaisasema 
ministeriön hallinnonalalla. ( 4) Julkisoikeudellinen valtion organ isaatio, joka on  au tono-
minen ja tulosohjattu esimiesministeriön toimesta.  
 
Mallia (1) on selkeimmin toteutettu Kanadassa, mall ia (2) Hollannissa, Saksassa, Tans-
kassa ja Suomessa.  Esi merkiksi Tanskan i lmatieteen laitos DMI on Ilmasto- ja energia-
ministeriön alainen laitos, jonka hallintomalli on perinteinen valtion budjettilaitos. Laitok-
sesta ei ole erityistä la insäädäntöä, mutta vuodelta 1934 peräisin olevassa toimintaoh-
jeessa ja vuoden 1990 sääpalvelumietinnössä on käsitelty laitoksen toimintoja. Laitoksen 
tehtävät m ääritellään valtion budjettilaissa ilmasto- ja energi aministeriön pääl uokassa 
periaatteessa vuosittain, vaikka ydintehtävät ovatkin säilyneet samanlaisina vuosikausia.  
 
Meteorologisen lait oksen mall i ( 3) on  k äytössä It ävallassa sek ä mal li ( 4) E nglannissa. 
Esimerkiksi UK Met Office on Englannin puolustusministeriön hallinnonalalla toimiva ilma-
tieteen alan tutkimus- ja palvelu laitos. La itoksen hal linnollinen rakenne o n ns. Govern-
ment Trading Fund. Trading fund –laki säädettiin vuonna 1973 ja s itä on muutettu vuon-
na 1990. Trading fund on tarkoitettu toimintaan, jossa valtion organisaatio tuottaa palve-
luja, joista se voi laskuttaa ja käyttää tulonsa oman toimintansa rahoittamiseen. Englan-
nissa on  23 eri laista Trading F und:n, joiden  t oimialat v aihtelevat laajast i. E nglannissa 
Trading Fund –mall i on valittu, kun on h aluttu tavoitella välimuotoa valtion osakeyhtiön 
ja v altion v iraston välillä. T rading Fund –hallintomallilla haluttiin jo ustavuutta laitoksen 
operatiiviseen toimintaan, mutta samalla haluttiin säilyttää valtiovallan riittävä ohjausote 
kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. (Rantanen, 2009). 
 
EU:n lainsäädäntö suo sinee jatkossa vapaampaa säätuote- ja säädatapolit iikkaa Yhdys-
valtojen esimerkin mukaisesti. Yhdysvalloissa säähavainnot ja mallituotteet ovat vapaasti 
saatavilla. Säät uotteiden osalt a t avoitteena on  v apaa kilpa ilu. Ain akaan t ällä h etkellä 
säätietojen jakamiseen tai  käyttöön l iittyen ei ole olemassa kansainvälisiä si toumuksia, 
joiden rikkomisesta voisi seurata sanktioita.  Suomen käytäntö voidaankin toteuttaa omi-
en tarpeiden mukaisesti.  
 
4 ILMATIETEEN LAITOKSEN TIETOVARANTOJEN NYKYINEN KÄYTTÖ JA 
HINNOITTELUPERIAATTEET 
 
Ilmatieteen laitoksen säätuotepolitiikka ja hinnoittelu perustuvat valtion maksuperustela-
kiin (150/1992). Valtion maksuperustelain mukaan maksuttomia suoritteita ovat:  

1) suoritteet, joiden tuottamisen e i voida katsoa kohdi stuvan suoranaisesti 
yksittäiseen henkilöön, yritykseen eikä muuten tarkoin rajattuun ryhmään;  
2) suoritteet, joiden ta rkoituksena on toimee ntulon turvaavan etuuden an-
taminen; sekä  
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3) viranomaisten neuvot, ohjeet, opastus ja tiedottaminen, jos näistä aiheu-
tuu vain vähäisiä kustannuksia.  

 
Valtion maksuperustelain mukaan maksullisia suoritteita ovat: 

1) tavarat, jotka valtion viranomainen on tuottanut;  
2) palvelut, jotka on tuotettu tilauksesta tai muusta toimeksiannosta;  

 3) päätökset, jotka on tehty hakemuksesta;  
4) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;  
sekä  
5) muu toiminta, mi lloin suori tteen tuottaminen on se urausta vastaanotta-
jan toimenpiteestä.  

 
Valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla L iikenne- ja v iestintäministeriö on  antanut 
asetuksen Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista (1095/2008).  
 
Ilmatieteen la itos on antanut hinnoitteluohjeet laitoksen asiakaspalveluna tuotettavien 
suoritteiden hinnoitteluperusteista.  
 
4.1 Maksuton sääpalvelusuorite 
 
Valtion maksuperustelain (150/1992) 5 §:ssä säädetään maksuttomista suoritteista (vrt.  
yllä luku 4). 
 
Ilmatieteen laitoksen ohjeen mukaan maksuttomia suoritteita ovat: 
 

1) Havainto-, mittaus-, sääennuste-, meri-, tutkimus- ja varoituspalvelusuo-
ritteet, jotka peruspalveluna luovutetaan yhteiskunnan toimintojen, tieteelli-
sen tutkimuksen, valtakunnallisen tilastoinnin sekä yleisen turvallisuuden yl-
läpitämiseksi.  

 
Näiden suoritteiden tuottaminen ei ko hdistu suoranaisesti yksittäiseen hen-
kilöön, yritykseen eikä muutoin tarkoin rajattuun ryhmään.  

 
2) Havainto-, mittaus- ja tutkimussuoritteet, jotka luovutetaan vastavuoroi-
suuteen tai kansanvälisiin sopimuksiin perustuen tai kansainvälisille järjes-
töille.  
 
Näiden suoritteiden m aksuttomuuden perusteena ovat vastavuoroisuus tai 
kansainväliset sopimukset t ai muu sella inen kansainvälinen yhteistyö, joka 
ei yhteistyöluonteensa vuoksi kuulu maksuperustelain soveltamisalaan eikä 
sillä o le lain t arkoittamassa mie lessä v aikutuksia t oiminnan t uloksellisuu-
teen. Tällaisia kansainvälisiä järjestöjä ovat esim. Maailman ilmatieteellinen 
järjestö WMO, E uroopan keski pitkien sääennus teiden keskus E CMWF, E u-
roopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT, Operatiivisen merentutkimuksen jär-
jestöt BOOS ja EuroGOOS sekä YK:n alaiset alueelliset kansainväliset tutki-
musjärjestöt ja projektit.  
 
Lisäksi tähän ryhmään kuuluvat Nordrad-sopimuksen perusteella tapahtuva 
perusdatan ja –tuottei den vai hto, Hi rlam-projektin tutkimus- ja kehi tystyö 
sekä muihin vastaaviin tutkimus- ja viranomaistehtäviin liittyvät suoritteet.  
 
3) Selvitykset ja lausunnot, jotka annetaan mm. pelastustoimintaa ja ilman-
suojeluviranomaisia varten ja joi sta ai heutuu vai n vähäisi ä kustann uksia. 
Nämä suor itteet liittyvät pääasiassa onnettomuuksien selvittämiseen tai 
muuhun välittömästi kansalaisia koskevaan viranomaistoimintaan.  
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4) Laitoksen tietoaineisto jen ja palveluj en käyttöön  l iittyvät yl eisluonteiset 
neuvonta-, ohjaus- ja tiedotussuo ritteet, jos näi stä ai heutuu vai n vähäisiä 
kustannuksia. 

 
4.2 Maksullinen sääpalvelusuorite 
 
Ilmatieteen laitoksen maksullis ista suoritteista (1095/2008) annetun liikenne- ja viestin-
täministeriön asetukse n 2 §:n m ukaisia maksu llisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista 
Ilmatieteen laitos perii suoritteen omak ustannusarvon mukaiseksi määräämänsä mak-
sun, ovat:  
 

1) maanpuolustusvalmiuden ylläpitämiseksi annettavat erityispalvelut, 
2) kansainvälisen siv iili-ilmailun yleissopimukseen (SopS 11/1949) perustu-
vat pakollisiksi määrätyt tai suositeltavat ilmailun sääpalvelut sekä 
3) pelast ustoimintaa s ekä i lmansuojeluviranomaisia var ten annetta vat eri-
tyistoimenpiteitä ede llyttävät selvitykset ja lausu nnot, jois ta ei aih eudu ai-
noastaan vähäisiä kustannuksia.  

 
Lisäksi Ilmatieteen la itoksella on Valt ion maksuperustelain 7§:n mukaisia muita, li iketa-
loudellisesti h innoiteltavia su oritteita, jot ka Ilmat ieteen la itos h innoittelee it se. N äitä 
ovat: 
 

1) sää-, ilmasto- ja meripalvelu, joka tehdään tilauksesta tai pidetään tieto-
palveluna asiakkaiden saatavina;  
2) tilauksesta tehtävät selvitykset, lausunnot ja tutkimukset; 
3) havai nnot ja mi ttaukset, jot ka tuot etaan t ai luovutetaan t ilauksesta t ai 
pidetään tietopalveluna asiakkaiden saatavina, lukuun ottamatta kansainvä-
lisen käytännön mukaista Yhdistyneiden Kansakuntien ala isen maailman il-
matieteen järjestön vapaaseen jakeluun määrittämiä havaintoja; 
4) Ilmatieteen laitoksen hallinnassa olevien tilojen käyttöä; 
5) asiak irjojen k opiointi, mu u jälj entäminen ja lähettämi nen l ukuun otta-
matta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; 
6) asiakkaiden tilaamat tai heidän saatavinaan pidettävät muut erityispalve-
lut ja suoritteet.  

 
Ilmatieteen lait oksen sääpalv elusuoritteita ovat mm. sää- ja ilma stomittaukset, sää-
mallien tuottama ennustedata sekä säätutkadata. On huomattava, että myös Ilmatieteen 
laitos jou tuu mak samaan mu ilta käyttöönsä s aamasta säädatasta sekä julkis een että 
kaupalliseen k äyttöön. P alvelunhinnoittelu lähtee peria atteesta, et tä k aikki käyttäjät 
maksavat osan käytettävän datan hinnasta valtion maksuperustelain mukaisesti, mukaan 
lukien yhteiskustannukset.  
 
Ilmatieteen laitos osa llistuu kansainväliseen, kaupallisen toiminnan käyttöön soveltuvan 
datan ja tu otteiden hinnoitteluperiaatteita koskevaan ECOMET – yh teistyöhön. ECOMET-
tuotteiden hinnoittelusta vastaa Sää- ja turv allisuus t ulosalueen v iranomaisyhteistyötä 
hoitava yksikkö. 
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5 SÄÄTIETOJEN NYKYISTÄ LAAJEMMAN KÄYTÖN SELVITTÄMINEN 
 
Ilmatieteen l aitos on teettäny t e rillisessä konsulttiselvityksessä v aikuttavuusanalyysin 
datapolitiikan eri vaihtoehdoista sekä eri skenaarioiden kustannus- ja markkinavaikutuk-
sesta (liite 3). Vaikuttavuusanalyysissä tutkittiin neljää eri skenaariota: 
 
Skenaario 1: Skenaariossa ei vapauteta mitään; ei säämittauksia eikä säätuotteita. Tämä 
tilanne olisi itse asiassa nykyistä käytäntöä tiukempi, eikä nykytilanteessa ole tavoittele-
misen eikä kenenkään sääalan toimijan edun mukainen. 
 
Skenaario 2: Skenaariossa vapautetaan tiettyjä, kansantaloudellisesti hyödyllisimpiä sää-
tuotteita esimerk iksi t utkatuotteita yhdenver taisesti kaikkien sääalan toimijoiden sekä  
kansalaisten käyttöö n. Skenaario n 2 mukainen  tuotep olitiikka tarkoi ttaisi käytän nössä 
sitä, että Il matieteen lai toksen ve rkkosivujen kautta t oimiva aja llisesti ja alu eellisesti 
tarkka paikallissääpalvelu olisi käytössä koko Suomessa. 
 
 
 

 
 
 
 
Skenaario 3: Jaetaan Skenaario ssa vapautetaan kaikki Ilmatieteen laitoksen omistamat 
säähavainnot. Esi merkkejä täll aisista havai nnoista ovat: (a) il mastotietokannan hi sto-
riadata, tutka- ja salamamittaukset sekä reaalikannan havainnot ECOMET-periaattein. 
 
Skenaario 4: Skenaariossa vapautettaisiin kaikki säädata ja -palvelut ilma iseksi. Skenaa-
rio ei  ole käytän nössä mahdol linen, koska kaikki säämi ttaukset eivät ole yksin Ilmatie-
teen l aitoksen tuot tamia ja si ten oi keudet niiden jäll eenjakeluun tai  hinnoitteluun ei vät 
kuulu Ilmatieteen laitokselle.  
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6 AVOIMEMMAN SÄÄTUOTEPOLITIIKAN HYÖDYT, HAITAT JA MUUT VAI-
KUTUKSET 
 
6.1 Hyödyt 
 
Työryhmä on tarkasteluissaan ottanut lähtökohdaksi skenaarion 2 mukaisen säätuotepo-
litiikan.  Skenaarion 2 mukaisen säätuotepolitiikan hyötyjä on arvioitu erilaisilla selvityk-
sillä ja vaikuttavuustutkimuksilla. Selvityksissä on tarkasteltu vain www-palveluja.  
 
Ilmatieteen lait oksen teet tämän vaik uttavuusanalyysin mukaan sken aarion 2 mu kaista 
tuotepolitiikkaa nouda ttamalla saavutetaan suuria yhtei skunnallisia h yötyjä. Suurimmat 
hyödyt saavutetaa n l askelmien mukaan ke vyelle liikenteelle, vesilii kenteelle sekä ti elii-
kenteelle. Kevyen liikenteen hyödyiksi arvioitiin keskimäärin 23 milj. euroa, vesiliikenteen 
hyödyiksi 18 milj. euroa sekä tieliikenteen hyödyiksi 9 milj. euroa.  
 
Kevyen liik enteen hy ötyjä lask ettaessa arv ioitiin sää-  ja k elipalveluiden paran tumisen 
vaikutusta talviaikana t apahtuviin jalan kulkijoiden ja pyöräilijöiden liu kastumistapa-
turmiin. Kuluja liukastumisista aiheutui sairaanhoidosta, menetetystä työajasta sekä hy-
vinvoinnin menetyksestä. Laskennassa käytettiin samaa menetelmää kuin VTT:n vaikut-
tavuusanalyysissä. Vesili ikenteessä sää-  ja k elipalveluiden av ulla v oidaan sääst ää k us-
tannuksia ainakin henki lövahinkojen, ympä ristöonnettomuuksien, materi aalivahinkojen 
sekä pel astustoimen n äkökulmasta. Säästä johtuvia onnettomuuksia voidaan estää te-
hostamalla meteorolo gisten tietojen jakamist a eri tyisesti pi enveneilijöille ja si sävesi-
veneilyssä. Kuolonuhrien määrä meri- ja sisävesialueilla olisi 10–20 henkilöä  vähemmän 
jos veneilijöillä olisi käytössä meteorologisia tuotepalveluita.  
 
Tieliikenneonnettomuuksien määrä vuonna 200 5 oli 3291 kpl. Nykyisten palveluid en vai-
kutus henki lövahinkojen määrään on arvioitu olevan 1-2 %. Kehittyneempien tiedotus-
palveluiden ja v iestintävälineiden avulla arvioidaan olevan mahdollista vähentää henkilö-
vahinkoja vielä 2–4 % nykyisestä. 
 
Uuden, skenaarion 2 mukaisen tuotepolitiikan hyödyksi arvioitiin mm. seuraavat: 
 

- Liikenneonnettomuuksien väheneminen ja liikenneturvallisuuden kasvami-
nen säätietojen lisääntyneen käytön vuoksi. 
- Sään huomioimisen paraneminen arjen käyttötilanteissa. 
- Maksuttomasti jaettavaa tietoa koskevan tuotepolitiikan selkiytyminen.  

 
Kokonaisuudessaan potentiaaliset hyödyt maksuttomien kansalaisten palveluiden laajen-
tamisesta olisivat 51 milj. euroa.  
 
6.2 Mahdolliset haitat 
 
Avoimemmalla tuotepoli tiikalla on arvi oitu olevan hai ttoja muun  muassa k aupallisten 
toimijoiden tyytymättömyytenä (nykyisten asiakkaiden menetys) sekä palvelujen lisään-
tyneen käytön myötä i nvestointien l isääntymisenä Ilmat ieteen laitok sella (palve limet ja 
sovellukset) sekä investointien kompensoiminen. Palvelujen siirtyminen entistä enemmän 
kaupallisesta t oiminnasta ju lkiseksi pa lveluksi n ähtiin my ös u hkana: mik äli t uotteilla ei 
ole selkeästi määriteltävää ostajaa, ei ole selkeää kehittämissignaaliakaan. 
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6.3 Vaikutukset sääalan toimijoihin 
 
Kuvattuja hyötyjä ja hait toja pyrittiin selvittämään Liikenne- ja viestintäministeriön suo-
rittamina haastatteluina. Haastatteluja ennen toimijoille lähetettiin saate, jossa pyydettiin 
miettimään vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: 
  

(1) M itä my önteisiä v aikutuksia avoimemmalla t uotteiden jak elupolitiikalla 
olisi toimintaanne?,  
(2) Mitä kielteisiä vaikutuksia arvioisitte tuotteiden vapauttamisella olevan?,  
(3) Mitä muutoksia toivoisitte julkisten tai osittain julkisten tietovarantojen 
saatavuuspolitiikkaan (tuote- ja datatasolla)?  

  
Haastatellut sääalan to imijat olivat: Ilmatieteen laitos, Ilmatieteen laitoksen kaupallinen 
puoli, Foreca, Yleisradio Oy sekä Tiehallinto. Taustaksi keskusteltiin Maanmittauslaitoksen 
edustajan kanssa heidän kokemuksistaan avoimesta data- ja tuotepo litiikasta. Maanmit-
tauslaitoksen kokemukset avoimemmasta data- ja tuotepolitiikasta heidän alallaan olivat 
positiivisia. 
 
Suoritettujen haasta ttelujen perusteell a nykyi stä avoi mempi säätuotepol itiikka koetti in 
tarpeelliseksi. Kai kki haastatel tavat totesi vat nyk yistä avoi memman säätuo tepolitiikan 
tuovan posit iivisia vaikutuksia omaan toimintaansa. Haasteltavat totesivat olevansa val-
miita nopeisiinkin muutoksiin säätuotepolitiikassa, kunhan n iistä t iedotetaan yhteneväi-
sesti kaikille sääalan toimijoill e. Osa haastateltavista toivoi  yhteistyön lisäämistä Ilmatie-
teen laitoksen kanssa yhteisten julkisten palveluiden tuottamiseksi. Tämä edellyttää kui-
tenkin jatkoselvittelyä ja maksuasetuksen muuttamista.  
 
Merkittävimmät kielteiset vaikutukset tuotepolitiikan vapauttamisesta li ittyisivät Ilmatie-
teen laitoksen kaupallisen palvelun toimintaedellytyksiin.  
 
Haastateltujen mukaan Suomessa säätiedon saatavuudessa ei ole ongelm ia. Datan kor -
kea hinta kuitenkin estää osittain tuotteiden tai datan hankintaa ja siten palvelujen kehit-
tymistä. Tilannetta tulisi arvioida uudelleen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta hyö-
ty/kustannus-analyysillä. Suomessa tulee myös tarkasti seurata eurooppalaisen tuote- ja 
datapolitiikan kehittymistä. 
 
6.4 Muut vaikutukset 
 
Maksuttomien säätuotteiden li sääminen kansalaisille tulee vaikuttamaan Ilmat ieteen lai-
toksen asiakaspalveluiden kysyntään ja sitä kautta ao. toimintaan liittyvään liikevaihtoon. 
Liikevaihdon t odennäköinen pien eneminen v astaavasti vaik uttaa palv elutoiminnan k an-
nattavuuteen. Jotta liikevaihdon taso pystytään säilyttämään viime vuosien tapaan liike-
taloudellisesti k estävällä t asolla, t ulee Ilmat ieteen lait oksen asiakaspalv elutoimintojen 
kyetä sopeuttamaan kustannuksiaan alenevan kysynnän mukaan. Kysynnän lasku sinän-
sä laskee myös kustannuksia ns. Ecomet-hinnan laskiessa, mutta tämä ei tule kattamaan 
vaikutusta kokonaisuudessaan.  
 
Samanaikaisesti muut oksen to teutus t ulee vastaavasti vaatimaan henkilökustannusten 
lisäyksiä liittyen erityisesti uusien tuotteiden jakelujärjestelmän kehittämiseen ja  ylläpi-
toon. Ilmatieteen la itoksen tulee pyrkiä hyödyntämään sisäistä li ikkuvuutta, jotta tuote-
politiikan muutoksen kokonaisvaikutukset henkilöstöön jäisivät mahdollisimman pieniksi, 
kokonaan näitä vaikutuksia ei voida kuitenkaan sulkea pois.   
 
Lisäksi on huomi oitava muutokseen l iittyvä epävarmuus. Mikäli vaikutukset Ilmatieteen 
laitoksen kaupalliseen toimintaan osoittautuvat nyt arv ioitua suuremmiksi t ai jakelujär-
jestelmän r akentaminen ja y lläpito k alliimmiksi, t ai t oimenpiteellä ol isi muita n yt v ielä 
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ennakoimattomia vaikutuksia, aiheuttavat ne joko henkilöstövaikutuksia tai paineita tar-
kistaa kompensaatiorahoituksen tasoa. 
 
6.5 Julkisen tiedon saatavuus  
 
Säätiedon laajempaa käyttöä po htivan työryh män työ n ollessa jo käynnissä as etettiin 
liikenne- ja  v iestintäministeriössä t oinen ryhmä tehtävänään määrittää ja käynnistää  
toimia, joiden tavoitteena on jul kisen informaation nykyistä laajempi käyttö. Sen väl ira-
portti valmistui 7.6.2010.  
 
Ryhmän suositukset koskevat monin osin myös säät ietoja ja säät ietojen jakelua kehittä-
vä hanke onkin valittu yhdeksi hankkeeksi hinnoittelu- ja luovutuskäytäntöjen analysoin-
tiin ja pilotointiin. 
 
Ryhmä katsoo, et tä ju lkisen sek torin t oimijoiden t ulisi p alvelutehtävänsä näkökulmasta 
pyrkiä saat tamaan ju lkinen t ietonsa mahdollisimman helppokäyttöisessä muodossa laa-
jasti u lkopuolisten t oimijoiden uudelleenkäytettäväksi. Perustilanteessa t iedon t ulisi o lla 
saatavilla 24/7 –periaatteella automaattisten rajapintojen kautta itsepalveluna. Avoimesti 
ja maksutta saataville tarjottava ju lkinen tieto tarkoittaa siten valmiina olevaa raakada-
taa. Tiedon räätälö innistä ja tietojen poiminnasta aiheutuvat kustannukset voidaan ryh-
män mukaan kattaa maksullisena tietopalveluna.  
 
7 TYÖRYHMÄN EHDOTUS UUDEKSI SÄÄTUOTEPOLITIIKAKSI 
 
Sääpolitiikan työry hmä ehdottaa  maksut tomien säätuotteiden lis äämistä kansalais ille 
skenaarion 2 mukaisesti (ks. 4.2.).  
 
Työryhmä esittää toteutettavaksi seuraavat toimet: 
 

1) Ilmatieteen laitoksen tuotepolitiikkaa uudistetaan siten, että sää tuotteita 
ja -palveluja tuotetaan Ilmatieteen laitoksen web-sivuille ja ajallisesti ja pai-
kallisesti nykyi stä tar kemmat, i lmaiset pai kallissääpalvelut tarjotaan koko 
maahan.  
 
2) Ilmatieteen laitoksen säätuotteiden vapauttamisesta aiheutuvat tulonme-
netykset arv ioidaan. L isäksi selv itetään lait oksen sopeut tavat t oimet sää-
tuotteiden vapauttamiseksi k ustannustehokkaasti. Asiaa v almistellaan vuo-
sien 2012–2015 kehysvalmistelun yhteydessä. 

 
Tässä raport issa main itut säätuotepolitiikan muutokset toteutetaan vaiheittain tämän ja 
tulevien vuosien kuluessa. Peruslinjat on selvitettävä vuoden 2010 kuluessa.  
 
Jatkotyössä huomioida an myös asiaan lii ttyvien, mui den käyn nissä olevi en t yöryhmien 
työn tulokset. 
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