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Viite
Tietopyyntö Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) 13.5.2020 ja siihen 12.6.2020 tehty päätös
THL/2469/3.10.00/2020.
Tietopyynnön kohde
Tietopyynnön esittäjä on pyytänyt THL:ltä sähköisen kopion lähdekoodeista, joilla hallituksen
käyttöön toimitetut asiantuntijaryhmän epidemialaskelmat on tuotettu. Lähdekoodeilla on
tarkoitettu tietokoneella suoritettavaa koodia ja sen tarvitsemia parametreja ja muita tietoja,
jotka suorittamalla THL:n asiantuntijaryhmän laatimat epidemialaskelmat on tuotettu.
Päätös
THL korjaa 12.6.2020 tekemäänsä päätöstä THL/2469/3.10.00/2020. THL luovuttaa sähköisen
kopion pyydetystä lähdekoodista, jota on käytetty mm. valtioneuvoston exit-ja
jälleenrakennustyöryhmän 3.5.2020 antaman raportin (Valtioneuvoston julkaisuja 2020:12)
sisältämien kuvien 18-20 luomisessa.
Perustelut
Hallintolain 50 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan viranomainen voi ratkaista asian uudelleen,
mikäli asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.
12.6.2020 annetussa päätöksessä lähdekoodin luovuttamatta jättämistä on perusteltu sillä, että
lähdekoodin luovuttaminen olisi lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999,
julkisuuslaki) 24 § 1 momentin 21 kohdan mukaan kiellettyä. Kyseisen säännöksen mukaan
asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai
perusaineistoa tai kehittämistyötä ovat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen
niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuksen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden
hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai
kehittämistyön toimeksiantajalle haittaa. Tuolla hetkellä asiaa arvioitaessa ei ollut ilmeistä etteikö
tällaista haittaa tutkimuksen asianmukaiselle hyödyntämiselle, arvioinnille tai tutkijalle voisi
aiheutua. Sittemmin kuva siitä, minkälaisilla mallinnusratkaisuilla - esimerkiksi mallin parametrit ja
väestön kontaktirakenteet - koronamallinnusta tullaan tekemään ja julkaisemaan, on tarkentunut.
Tämän hetken tietojen perusteella on ilmeistä, että säännöksessä tarkoitettua haittaa nyt
luovutettavan lähdekoodin luovuttamisesta ei aiheudu. Julkisuuslain 24 § 1 momentin 21 kohdassa
asetettu salassapitovelvollisuus ei siten enää estä pyydetyn lähdekoodin luovuttamista.
12.6.2020 annetussa päätöksessä on lisäksi todettu, että pyydetty lähdekoodi ei ole julkisuuslain
tarkoittama asiakirja, vaan vertautuu ennemmin julkisuuslain 5 § 3 momentin 2 kohdan
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tarkoittamiin muistiinpanoihin tai luonnoksiin. THL voi kuitenkin luovuttaa koodin sen
asiakirjaluonteesta riippumatta, kun siihen ei enää kohdistu salassapitovelvollisuutta. Tässä
tapauksessa pyydetyn lähdekoodin poikkeuksellista luovuttamista puoltaa tarve valmistelun
erityiselle avoimuudelle SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman epidemian synnyttämissä
poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Tietopyyntö on yksilöimätön sen suhteen mitä keväällä koronamallintamisessa käytettyä
lähdekoodia tarkalleen ottaen pyydetään. Käytettyjä lähdekoodeja on kehitetty ja muokattu kevään
aikana käytännössä jatkuvasti, mikä on johtanut huomattavaan määrään erilaisia enemmän tai
vähemmän keskeneräisiä versioita. Nyt annettu lähdekoodi on arviomme mukaan tietopyynnön
tekemisen hetkellä viimeisin versio koodista, jota oli siinä vaiheessa käytetty päätöksenteon
pohjana olleiden raporttien tuottamiseen. Lisätietoa THL:n koronaepidemiamallintamisessa kevään
aikana ja sittemmin käytetyistä koodeista löytyy mm. THL:n internetsivuilta osoitteesta
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksestacovid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta/koronavirusepidemian-mallinnusta ja THL:n blogista
https://blogi.thl.fi/nain-laskentakoodeja-kaytetaan-koronamallintamisessa/.
Luovutettava lähdekoodi on tekijänoikeuslaissa (404/1961) tarkoitettu teos, jonka tekijänoikeuslain
2 § ja 3 § säädetyt tekijänoikeudet ovat THL:lla ja Markku Nurhosella. Tekijänoikeuslain 25 d § 1
momentin mukaan tekijänoikeus ei rajoita julkisuuslaissa säädettyä oikeutta saada tieto
viranomaisen asiakirjasta. Teoksen luovuttaminen julkisuuslain nojalla ei kuitenkaan poista siihen
liittyviä tekijänoikeuksia, vaan oikeus esimerkiksi teoksen levittämiseen tai kopioimiseen on
edelleen yksin sen tekijänoikeuksien haltijoilla. Lainauksien ottaminen teoksesta hyvän tavan
mukaisessa laajuudessa on kuitenkin tekijänoikeuslain 25 d § 3 momentin nojalla sallittua.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on tämän päätöksen liitteenä.
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