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1. Johdanto

Johdanto taustatutkimukseen
Taustatutkimus liittyy Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen (TiHA) työpaketin 2
osakokonaisuuteen 1 Toimintamalli hyötypotentiaalisten tietojen tunnistamiseen ja
jakamiseen, jonka tavoitteena on laatia toimintamalli tarjoamaan julkisen tiedon hallinnoijille
selkeän palvelupolun hyötypotentiaalisen tiedon tunnistamisesta tiedon jakamiseen ja
hyödyntämisen aktivoimistoimiin asti.
Taustatutkimus koostuu neljästä kokonaisuudesta: 1) nykytilankartoituksesta, 2) tiedon tuottajia ja
hyödyntäjiä osallistavasta verkkokyselystä, 3) fokusryhmähaastatteluista sekä 4) benchmarkselvityksestä. Taustatutkimuskokonaisuuden tavoitteena on kartoittaa tiedon avaamisen ja jakelun
nykytilaa julkisen hallinnon organisaatioissa, erityisesti kipupisteiden, tunnistettujen kehitystarpeita
ja yleisesti hyväksi havaittujen käytäntöjen näkökulmasta. Taustatutkimus tuottaa tärkeää
taustatietoa toimintamallin ja palvelupolun konseptointivaihetta varten.
Jokaisesta osakokonaisuudesta on tuotettu yksityiskohtainen analyysi, ja niiden kunkin
kokonaisuuden merkittävimmät havainnot yhteenvetoineen on koottu tähän taustatutkimuksen
yhteenvetoon. Taustatutkimus toteutettiin helmikuun 2021 aikana ja sen toteutuksesta vastasi
Deloitte.
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Taustatutkimus koostuu neljästä osakokonaisuudesta

1. Nykytilakartoitus

2. Verkkokyselyt

3. Fokusryhmähaastattelut

4. Benchmark-selvitys

Nykytilakartoituksen tavoitteena
oli kartoittaa millaisia työvaiheita
tiedon tunnistamisen ja
avaamiseen nykyisellään liittyy,
millaisia haasteita tai kysymyksiä
eri vaiheisiin liittyy, miten nykyiset
ohjeistukset vastaavat
kysymyksiin ja miten ohjeistusta
pitäisi kehittää.

Verkkokyselyiden tavoitteena oli
kartoittaa sekä tiedon tuottajien että
tiedon hyödyntäjien näkemyksiä
julkisen tiedon avaamisesta ja sen
hyödyntämisestä, sekä kartoittaa
tunnistettuja haasteita ja
kehitysehdotuksia tiedon
avaamisen ja hyödyntämisen
kiihdyttämiseksi.

Fokusryhmähaastatteluiden
tavoitteena oli kartoittaa valikoitujen
kohderyhmien kokemuksia,
kipupisteitä ja kehitystarpeita.
Fokusryhmä-haastattelujen kautta
osallistettiin 34:a eri julkisen
sektorin organisaatiota.

Benchmark-selvityksessä pyrittiin
kartoittamaan ulkomaisten
julkisen sektorin toimijoiden
toimintatapoja julkisen tiedon
avaamisen ja jakelun ympärillä,
sekä tunnistamaan parhaita
käytäntöjä ja uudelleenkäytettäviä
ratkaisuita useista eri
näkökulmista.
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analysoitua suomalaista
julkisorganisaatiota

146

kyselyvastaajaa

34

haastateltua julkisen
sektorin organisaatiota

11

arvioitua ulkomaista
julkisen sektorin toimijaa

2. Nykytilakartoitus

Nykytilakartoituksessa kartoitettiin julkisen sektorin toimijoiden käytössä
olevia ohjeistuksia ja toimintamalleja tiedon avaamiseen ja jakeluun
Nykytilakartoituksessa analysoitiin useiden julkisen sektorin
organisaatioiden toimintamalleja ja ohjeistuksia julkisen tiedon
avaamiseen.
Nykytilakartoitus koostuu kolmesta osasta:
1.

Julkissektorin toimijoiden nykyisten toimintamallien arvioinnista

2.

Toimintamallien parhaiden käytäntöjen ja keskeisten haasteiden
kuvauksesta

3.

Eri arviointimenetelmien kuvauksesta

Nykytilakartoitus perustuu työpöytätyöskentelynä toteutettiin
materiaalianalyysiin ja se on rajattu koskemaan merkittävien
julkishallinnon toimijoiden tuottamia materiaaleja ja käytössä
olevia toimintatapoja.
HUOM! Nykytilakartoitus perustuu pääasiassa julkisesti sekä osittain
sisäisesti saatavilla oleviin materiaaleihin.
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Toimintamallien ja ohjeistusten parhaita käytäntöjä ja
haasteita tutkittiin seitsemästä näkökulmasta
Roolit ja organisaatio

Kumppanit ja ekosysteemit
Kuvaa organisaatioiden kumppanuuksia tai yhteisiä
ekosysteemeejä tiedon avaamisessa ja julkaisussa
(esim. erilaiset dataportaalit tai yhteiset hankkeet).

Työkalut ja teknologia
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6

Kuvaa organisoitumista tiedon julkaisemisen ympärille
(esim. mitä tiedon avaamiseen liittyviä rooleja ja vastuita
tunnistettu, keskitetty/hajautettu lähestymistapa,
osaaminen).

1

2

TIEDON AVAAMISEN

Kuvaa työkaluja ja teknisiä kyvykkyyksiä, joita
tarvitaan tiedon käsittelyyn, julkaisuun,
ylläpitoon ja käyttäjien tukemiseen.

Kuvaa rakenteita, jotka mahdollistavat tiedon
avaamiseen liittyvät linjaukset, ohjeistukset ja
periaatteiden kehittämisen ja ylläpidon. Kuvaa
päätöksenteko-oikeuksia ja –prosesseja.

TOIMINTAMALLIN
ELEMENTIT

Mittaaminen ja kannustimet
Kuvaa esimerkiksi miten tiedon avaamista mitataan ja
seurataan, mutta myös miten tiedon avaamiseen
motivoidaan esimerkiksi erilaisten kannustimien avulla.
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3
4
Ihmiset ja kulttuuri
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Päätöksenteko- ja hallintorakenteet

Kuvaa henkilöstön ja organisaation suhtautumista
tiedon avoimuuteen ja aktiiviseen avaamiseen sekä
tiedon avoimuutta tukevan kulttuurin kehittämiseen.

Prosessit
Kuvaa prosesseja tiedon avaamisen ja ylläpidon
ympärillä niin teknisestä, operatiivisestä kuin
päätöksenteollisesta näkökulmasta.

Materiaalianalyysin havaintojen perusteella pystyttiin
tunnistamaan keskeisiä haasteita ja parhaita käytäntöjä
Keskeiset haasteet
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Parhaat käytännöt

Kattavien, dokumentoitujen ja käytännönläheisten
toimintamallien ja ohjeistusten puute

Organisaation, roolien ja vastuiden selkeä määrittely
RACI-taulukolla tukee organisoitua kehittämistä

Selkeiden ja helposti tulkittavien linjausten ja
periaatteiden puute

Prosessin kuvaamisen lisäksi sen virtaviivaistaminen
tukee entistä ketterämpää avoimen tiedon kehittämistä

Helposti käytettävien arviointimenetelmien puute

Helppokäyttöiset arviointimenetelmät ja –työkalut
vakioivat ja nopeuttavat päätöksentekoa

Motivaattoreiden puute tukemaan tiedon
avaamista (loppukäyttäjien hyötypotentiaali,
kannustimet, mittarit ja tavoitteet)

Mittareiden ja kannustimien kehittämisen lisäksi ne
tulee sitoa organisaation ja yksilöiden tavoitteisiin

Loppukäyttäjiä osallistetaan tiedon avaamisen
prosessissa heikosti

Loppukäyttäjiä on osallistettava tiedon avaamisprosessiin
koko matkalla (toiveiden määrittelystä datasettien
priorisointiin ja käytön seurantaan)

Avattavan tiedon arvioinnissa on otettu jo edistysaskeleita,
mutta merkittäviä puutteita on edelleen havaittavissa
Arviointimenetelmien heikkoudet

-
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Monelta toimijalta puuttuu edelleen strukturoitu
lähestymistapa hyötyjen, riskien ja kustannusten arviointiin
Arviointimenetelmien käyttö on heikosti esimerkitetty
Arviointi on hyvin subjektiivista eikä kaikissa tapauksissa
yksiselitteistä (esim. riskin suuruus tai todennäköisyys)
Arviointia ei ole aina mahdollista toteuttaa tiedon julkaisijan
toimesta
Tiedon käsittelyn tarvetta, esim. anonymisointi- tai
aggregointitarvetta ( = datan käsittelyn kustannuksia),
arvioidaan hyvin vähän
Jo avatun tiedon vaikuttavuuden arviointiin ei ole tunnistettu
yhtäkään menetelmää
Tiedon hyödyntäjiä ei osallisteta tiedon arviointiin
Tietoturvariskien arviointiin ei löytynyt selkeitä ohjeistuksia

Arviointimenetelmien vahvuudet

+
+
+
+
+
+

Suurin osa toimijoista ilmoittaa arvioivansa hyötyjä, riskejä
ja kustannuksia
Osalla toimijoista strukturoitu ja dokumentoitu
lähestymistapa hyötyjen ja riskien arviointiin
Kustannusten painotus arvioinnissa on pieni

Arviointia on tuettu ohjeistuksilla ja hyvillä käytännöillä
Kokonaisarvioinnissa painotettu riskejä, mutta
arviointimenetelmät pyrkivät tukemaan mahdollisimman
laajojen tietoaineistojen julkaisua
Arviointimenetelmät tekevät eri näkökulmat tiedon
julkaisuun näkyviksi, mikä helpottaa päätöksentekoa

Yhteenveto nykytilakartoituksen havainnoista
Toimintamalleja on käytössä vaihtelevasti
Osalla toimijoista on käytössä selkeät ja dokumentoidut toimintamallit, joiden voidaan olettaa myös jalkautuneen organisaatioon.
Toisaalta suurimmalta osalta julkissektorin organisaatioita taas puuttuu kokonaan strukturoitu toimintamalli ja lähestymistapa
julkisen tiedon avaamiseen, vaikka julkisen tiedon avaaminen sinänsä nähtäisiinkin tavoiteltavana asiana.

Merkittävimmät haasteet ohjeistusten puutteessa ja käyttäjälähtöisyydessä
Monet toimijat olivat tunnistaneet merkittäväksi haastealueeksi selkeiden linjausten ja toimintaperiaatteiden puutteen (esim.
henkilötiedon tai salaisen tiedon käsittelyssä). Toisaalta loppukäyttäjien osallistaminen nähtiin myös varsin heikkona ja osittain
päälleliimattuna tavoitteena.

Parhaita käytäntöjen jakaminen vaatii tukea kansalliselta tasolta
Julkissektorilla on tälläkin hetkellä käytössä paljon hyviä käytäntöjä. Lisäksi avoimen tiedon ympäriltä löytyy hyvin paljon
materiaalia, jonka pilkkominen helposti ymmärrettävään ja käyttökelpoiseen muotoon vaatii esikäsittelyä.
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3. Verkkokyselyt

Taustatutkimuksessa toteutettiin kaksi verkkokyselyä
kahdelle kohderyhmälle
Kysely A – Tiedon tuottajat ja hallinnoijat
Kyselyn kohderyhmänä olivat julkisen sektorin organisaatiot, jotka
tuottavat tai hallinnoivat avointa tietoa. Kyselyn tavoitteena oli
kartoittaa tiedon avaamisen nykyisiä käytäntöjä ja
kehitystarpeista.
Kyselyllä pyrittiin selvittämään minkälaisia toimintatapoja eri
organisaatioilla on nykyään käytössä tiedon avaamiseen sekä
tunnistaa julkisen sektorin organisaatioiden haasteita, toiveita ja
tarpeita tiedon avaamiseen liittyen.

111

Yksittäistä kyselyvastaajaa yli 50:sta eri
julkisen sektorin organisaatiosta

Analysoitua tiedon tuottajien ja
hallinnoijien avointa vastausta
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Kysely B – Tiedon hyödyntäjät
Kyselyn kohderyhmänä olivat julkisen avoimen tiedon hyödyntäjät,
kuten yritykset, tutkimuslaitokset, yksityishenkilöt ja muut julkisen
sektorin organisaatiot. Kyselyn tavoitteena oli kehittää ymmärrystä
tiedon hyödyntäjien avoimen tiedon käyttötottumuksista, tiedon
hyödyntämisen haasteista ja tukitarpeista.

Lisäksi kyselyllä pyrittiin kartoittamaan avoimesta tiedosta koituvia
hyötyjä tiedon hyödyntäjille, avoimen tiedon käyttötarkoituksia
sekä ehdotuksia loppukäyttäjien laajempaan osallistamiseen
tiedon avaamisessa.

35
616

Yksittäistä kyselyvastaajaa
yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

Analysoitua tiedon hyödyntäjien
avointa vastausta

360

Kysely A
Tiedon tuottajat ja hallinnoijat
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Onko organisaatiossanne avattu tietoa julkiseen käyttöön?
Ky llä, tietoa avataan ru tiin in omais e st i.

43,6 %

Kyllä, mu tta tied on avaamin en on vasta kokeilu aste ell a.

E i, mu tta tied on avaamin en on ly h y en täh täimen su u n n itelmi s sa.

16,4 %

5,5 %

E i, eikä toistaiseks i selviä su u n n itelmia tied on avaamise en .

Mu u , mikä?

0,0 %

25,5 %

9,1 %

20,0 %

40,0 %

Tod elliset tu lokset (KA:2.4, Hajon ta:1.47) (Vastau ksia: 11 0)
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60,0 %

80,0 %

100,0 %

Onko organisaatiossanne tiedon avaamiseen selkeää ja
dokumentoitua toimintamallia?
Ky llä

19,1 %

Kyllä, mu tta vain osittain

28,2 %

Ei

E n osaa san oa

0,0 %

47,3 %

5,5 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

Tod elliset tu lokset (KA:2.39, Hajon ta:0.85) (Vastau ksia :1 10 )
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80,0 %

100,0 %

Arvioidaanko organisaatiossanne tiedon avaamisen
hyötypotentiaalia, riskejä, kustannuksia tai vaikuttavuutta?
70%

Kyllä
60%

Ei
Ei

50%

40%

Ei

Kyllä

Ky llä

Kyllä

30%

20%

Ei
E OS

E OS

EOS

E OS
10%

0%

Hyötypotentiaali

Riskit

Kustannukset
Kyllä

17

Ei

EOS

Vaikuttavuus

Mikä tai mitkä tiedon avaamisen vaiheet ovat tuottaneet
organisaatiossanne eniten haasteita?
1. Tied on avaamistarp eid en tu n n istamin en ja avattavan tied on valin ta

47,6 %

2. Avattavan tied on an alysoin ti ja jakelu tap ojen määrittely

28,2 %

3. Tied on arvioin ti (riskit, h y öd y t, ku stan n u kset) ja ju lkaisu sta p äättämin en

48,5 %

4. Tied on käsittely ju lkaisu valm iu t e en ja ju lkaisu

35,0 %

5. Tied on ylläp ito ja p äivittämin en

33,0 %

6. Tied on käy tön seu ran ta ja tietosu ojan toteu tu misen varmistu s
7. Lop p u käyttäjien tu ki

32,0 %
15,5 %

8. Päivity sten lop ettamin en ja ain eiston p oistamin en saatavilta

10,7 %

E n osaa san oa

10,7 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

Tod elliset tu lokset (KA:3.97, Hajon ta:2.25) (Vastau ksia :1 03 )
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60,0 %

80,0 %

100,0 %

Millaista käytännön tukea tiedon avaamiseksi kaipaisit?
Ehdotuksia käytännön tuelle on vastaajilla oli
paljon, mutta eniten kaivattiin konkreettisia työkaluja,
esimerkkeinä tukitarpeista:
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Salailukäsikirja on muutettava julkisuuskäsikirjaksi
Ohjeistuksia tulee saada lisää, samoin olisi hyvä järjestää asiasta ilmaista
koulutusta, jos tiedon avaaminen on kerran pakollista.
Valtakunnallinen hanke tuomioistuimien ratkaisujen anonymisointiin ja
ratkaisuille yhteinen, valtakunnallinen julkaisualusta.

•

Mittarit

•

Ohjeistuksia ja lain tulkintoja

•

Ratkaisumallit

•

Terminologiaa ja sanastoa

•

Avoimen datan perusteita julkisille organisaatioille

•

Esimerkkejä

•

Yhteiskäyttöisiä tietomalleja

•

Parhaita käytäntöjä, standardeita

•

Dokumentointiohjeita (tietoa formaateista, notaatioista)

•

Prosesseja

•

Tietoturva- ja tietosuojatietoutta

•

Koulutuksia ja työpajoja (erityisesti organisaatioiden johdolle)

•

Tietoteknistä osaamista

•

Anonymisointityökaluja

•

Rahoitusta (vain muutama maininta)

Tiedon suojaamiseen yhteiskäyttöisiä algoritmejä, tiedon jakeluun
yhteiskäyttöisiä välineitä, tieto yhteen paikkaan (ainakin tilastotietojen
osalta)
Rahaa. Avointen rajapintojen rakentamien edellyttää rahoitusta.
Konkreettisista malleista olisi eniten hyötyä.
Jonkinlaista ohjausta organisaation johtoryhmälle koko tiedon avaamisen
konseptista.
selkeä ohjeistus miten toimitaan osittain salassa pidettävien asiakirjojen
osalta
Eri ratkaisumallien esittelyä, käytännön esimerkkejä toimialalta
Yhteiset ja yhtenäiset mallit datan avaamiseksi, jolloin eri organisaatioiden
data olisi paremmin hyödynnettävissä samoilla ratkaisuilla.
Selkeät ohjeet käytettävistä standardeista, tekniikoista,
dokumentointimalleista ja prosesseista, käytännön ohjeistusta tietoturvaan
liittyvästä dokumentaatiosta ja vaatimuksista
Käytännön ohjeita, standardeja ja tietomalleja niin, että kaupungit
pystyisivät avaamaan samaa dataa samassa muodossa. Tämä helpottaisi
datan hyödyntäjien työtä ja palvelujen skaalaamista useampiin
kaupunkeihin.

Kysely B
Tiedon hyödyntäjät
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Kuinka usein käytät julkisen sektorin avointa tietoa?
Päivittäin

41,9 %

Viikoittain

34,9 %

Kerran ku u kau d essa

7,0 %

Mu u taman kerran vu od essa

14,0 %

Harvemmin ku in kerran vu od essa

E n ole käy ttän y t tai en tied ä

2,3 %

0,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

Kaikki vastaajat (KA:2.0, Hajon ta:1.12) (Vastau ksia: 43 )
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80,0 %

100,0 %

Kuinka arvokkaana koet julkisen tiedon avoimuuden
omasta tai edustamasi organisaation näkökulmasta?
100,0 %

80,0 %

60,0 %

40,0 %

35,5 %
25,8 %
22,6 %

20,0 %

9,7 %
6,5 %
0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0,0 %
6.00

Kaik k i vas taaj at (KA:8.71, Haj onta:1. 27) (Vas tauk s ia:3 1)
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7.00

8.00

9.00

10.00

Missä muodossa useimmiten hyödynnät avointa tietoa?
Jossakin muussa muodossa, missä?
Oh jelmoin tira jap i n n an kau tta
kon elu ettava s sa mu od ossa (esim. JSON )

48,3 %

Tau lu kkomu od os sa (esim. CSV, XLSX)

62,1 %

Ju lkisesti saatavilla olevin a
sovellu ks in a tai visu aliso in t ein a

62,1 %

Jossakin mu u ssa mu od ossa, missä?

0,0 %

31,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

Kaikki vastaajat (KA:2.37, Hajon ta:1.01) (Vastau ksia :2 9)
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80,0 %

•

Missä tahansa 3D-tiedostoformaatissa, missä nämä
tahot 3D-dataa julkaisevat avoimena datana.

•

Finna.fi ja muut organisaatioiden Finnaverkkopalvelut, Theseus.fi-julkaisuarkisto

•

.shp .mif, WFS, WMS, PDF

•

Paikkatietona, paikkatietorajapintoina

•

Nettisivuilta robotin/skriptin hakemana

•

XML

•

paikkatietorajapinta (WMS/WFS)

•

arkkitehtuuripankin malleina

Yhteenveto verkkokyselyjen tulosanalyysin havainnoista
Tiedon tuottajat ja hallinnoijat
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Tiedon avaamisessa on päästy vauhtiin monessa
organisaatiossa, mutta kypsyystaso vaihtelee erittäin paljon

Tiedon hyödyntäjät



Tietoa avataan kirjavin käytäntein eikä yhteisiä toimintatapoja
käytännössä ole.



Tiedon avaaminen on vastuutettu organisaatioissa vaihtelevalla
menestyksellä, ja monessa organisaatiossa se ei oikeastaan ole
kenenkään vastuulla.



Tietoa arvioidaan, mutta ei systemaattisin käytäntein tai
menetelmin. Arvioinnissa keskitytään tiedon avaamisen riskeihin
eikä niinkään hyötyihin, kustannuksiin tai tiedon vaikuttavuuteen.



Tiedon avaamisen merkittävimmät haasteet liittyvät
avaamisprosessin alkupäähän eli tiedon omistajiin ja
päätöksentekijöihin, ei niinkään tekniseen toteutukseen
Tiedon tuottajat kaipaavat kansankielistä tulkintaa laista ja
mahdollisimman helppoa, yhden luukun periaatteella toimivaa
palvelua.



Kyselyyn vastanneet tiedon hyödyntäjät ovat erittäin aktiivisia
avoimen tiedon käyttäjiä ja tiedon merkitys on heidän
toiminnalleen kriittistä
Tiedon hyödyntäjät ovat erityisen kiinnostuneita tietoaineistoista,
jotka Euroopan komissiokin on määritellyt arvokkaiksi
tietoaineistoiksi (high-value datasets)
Tietoa hyödynnetään melko tasapuolisesti rajapintojen,
dataportaalista saatavien tiedostojen ja valmiiden
visualisointien/sovellusten kautta
Merkittävimpinä haasteina tunnistettiin tiedon käytettävyys
(erityisesti yhteentoimivuuden ja yleisten tiedostoformaattien
käytön näkökulmasta) sekä yhteisen tietokatalogin puute, joka
heikentää tiedon löydettävyyttä
Tärkeimpinä kehitystarpeina tunnistettiin tiedon löydettävyyden
ja tiedosta viestimisen parantaminen sekä ja metatiedon laadun
parantaminen

4. Fokusryhmähaastattelut

Fokusryhmähaastatteluihin osallistui asiantuntijoita 34:sta
eri organisaatiosta
Fokusryhmähaastatteluiden tavoitteena oli kartoittaa
valikoitujen kohderyhmien kokemuksia tiedon avaamisesta,
sekä tiedon avaamiseen ja jakamiseen liittyviä kipupisteitä ja
kehitystarpeita. Fokusryhmähaastatteluihin pyrittiin
valitsemaan laajasti eri sidosryhmiä ja yhteensä
fokusryhmähaastatteluihin osallistui asiantuntijoita 34 eri
organisaatiosta.
Fokusryhmähaastattelut toteutettiin puolistrukturoituina,
vapaamuotoisina haastatteluina, ja niissä käsiteltiin kolmea
pääteemaa:

1.

Tiedon avaamisen nykytilaa organisaatioissa

2.

Haasteita ja kehitystarpeita

3.
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Tavoitetila ja ehdotuksia jatkokehittämiselle

#

Fokusryhmä

Haastateltavat

Ajankohta

1

DVV

Avoindata.fi—palvelun edustajia

Ma 22.2.2021

2

Virastot ja laitokset

IL, MML, SYKE, TK, Traficom

Ke 17.2.2021

3

Hankekaupungit

Kouvola, Kuopio, Kuusamo,
Espoo, Helsinki

Ti 23.2.2021

4

Ministeriöt

LVM, MMM, STM, OKM, TEM, YM

Pe 19.2.2021

5

Liitot ja järjestöt

Kuntaliitto, Medialiitto, OKF,
Teknologiateollisuus ry

Ke 17.2.2021

6

Kuutoskaupungit

Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

To 18.2.2021

7

Keskisuuret
kaupungit

Jyväskylä, Lahti, Pori, Salo,
Vaasa, Hämeenlinna

Ke 24.2.2021

8

Pilotti – TEM

Tutkialueita.fi –palvelun edustajia

To 18.2.2021

9

Pilotti – PRH

PRH:n organisaation edustajia

Ti 16.2.2021

10

Pilotti – VK

Tietokiri -hankkeen edustajia

Ke 17.2.2021

Yhteenveto fokusryhmähaastattelujen havainnoista
Motivaatio tiedon avaamiseen puuttuu

Vastuun siirtäminen kunnilta ”databrokereille”

Valtionhallinto eikä nykyinen lainsäädäntö aseta tiedon
avaamiseen tällä hetkellä vaatimuksia, velvoitteita, tavoitteita eikä
sitä ohjata esim. tulosohjauksella. Avaamista ei mitata, minkä
syystä tiedon avaamista ei nähdä prioriteettina.

Vastuuta tiedon avaamisesta pitäisi siirtää pois kunnilta virastoille tai
vastaaville tiedon välittäjille. Kunnilla ei ole resursseja tiedon
avaamiseen, ja ne toimittavat pitkälti jo dataa virastoille, jotka pystyisivät
tekemään yhteismitallistetun tiedon avaamista.

Tiedon avaamisen hyödyt eivät ole selviä
Tiedon avaamisen hyötyjä ei ymmärretä johtotasolla ja tätä varten
kaivataan konkretiaa avaamisen hyödyistä esimerkkien,
vaikuttavuustutkimusten ja kvantifioituina hyötyinä helposti
hyödynnettävässä muodossa (esim. PowerPoint-esityksinä).

Helppokäyttöisten työkalujen puute
Tiedon avaamiseen ei ole käytössä yhteisiä työkaluja esim. tiedon
hyötypotentiaalin tai metadatan laadun arviointiin. Lisäksi
kaivataan helppokäyttöisiä käyttöliittymiä rajapintoihin ja selkeää
teknistä ja metodologista ohjeistusta esim. videoiden avulla.

Selkeän tiedon avaamisen johtajuuden ja
mandaatin puute
Julkisen tiedon avaamisesta puuttuu selkeä johtajuus ja mandaatti.
Tiedon avaaminen on hyvin hajautunutta, eikä kenenkään nähdä
vastaavan kokonaisuudesta kuten monissa muissa maissa.

Kansalliset rajapinnat siiloutuneiden ratkaisujen sijasta
Suomessa pitäisi ottaa selkeämpi askel kohti kansallisia ratkaisuita, kuten
kansallista tietokatalogia, yhteisiä rajapintoja tiedon hyödyntämisen ja
avaamisen helpottamiseksi, tiedon semanttista yhteentoimivuutta sekä
yhteistä avoimen datan dataportaaliratkaisua.

Selkeän tiedon avaamisen strategian ja velvoitteiden määrittely
Suomella ei nähdä olevan selkeää avoimen tiedon strategiaa ja tästä johtuen
myös resursointi nähdään varsin puutteellisena. Lisäksi nähdään, että
valtiohallinnon on velvoitettava kaikkia osallisia tiedon avaamisen
tukemiseen (kuntia, koordinaattoreita ja järjestelmätoimittajia).

Linjausten ja lainsäädännön tulkintojen puute
Epäselvät ja monitulkintaiset linjaukset nähdään yhtenä
merkittävimmistä haasteista (esim. GDPR, tietosuoja, julkisuuslaki,
tekijänoikeuslaki, toisiokäyttölaki, HVD-tietoaineistot). Nähdään,
ettei kukaan halua ottaa vastuuta lain tulkinnasta, mutta
rangaistukset virheistä ovat silti ankaria.
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Tarve keskitetylle tuelle tiedon avaamiseen
Julkisorganisaatioilla on selkeä tarve keskitetylle tiedon avaamisen
tukipalvelulle, joka tarjoaa asiantuntija-apua niin teknisiin, juridisiin kuin
käytännön kysymyksiinkin.

5. Benchmark-selvitys

Benchmark-selvityksessä analysoitiin 11 ulkomaista
julkisen sektorin toimijaa
•

Benchmark-selvityksessä pyrittiin kartoittamaan ulkomaisten julkisen sektorin
toimijoiden toimintatapoja julkisen tiedon avaamisen ja jakelun ympärillä,
sekä tunnistamaan parhaita käytäntöjä ja uudelleenkäytettäviä
ratkaisuita useista eri näkökulmista. Benchmark-selvitys tuottaa tärkeää
taustatietoa toimintamallin ja palvelupolun konseptointivaihetta varten.

•

Selvityksen toteutustapana toimi tekstianalyysi sekä tiedonhaku verkosta
avoimia tietolähteitä hyödyntäen.

•

•

Tiedonhakuun käytettävissä oleva aika oli rajallinen, joten arvioitavia
toimijoita valittiin vain rajallinen määrä. Toimijat valittiin EDP:n Open
Data Maturity Report 2020 –kartoituksen ja asiantuntijasuositusten
perusteella. Selvityksen puitteissa ei ollut mahdollisuutta luoda
täydellistä kuvaa kaikista arvioitujen toimijoiden olemassa olevista
ratkaisuista.

•

Toimijoiden omien sisältöjen lisäksi selvityksessä lähteenä
hyödynnettiin EDP:n Open Data Maturity Report 2020 –kartoituksen
havaintoja.

Arvioidut toimijat olivat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Irlanti
Ruotsi
Espanja
Hollanti
Puola
Tanska

7.
8.
9.

Yhdysvallat
Kanada
Vancouverin
kaupunki
10. New Yorkin
kaupunki
11. Seattlen kaupunki

Yhteenveto benchmark-tapausten parhaista käytännöistä
Avoimen datan hyötyjen konkretisointi

Kattavat, käytännönläheiset ohjeet ja työkalut

Lähes kaikki benchmark-toimijat ovat pyrkineet konkretisoimaan
avoimen datan hyötyjä esim. vaikuttavuustutkimusten, caseesimerkkien, käyttötapausten tai valmiiden sovellusten esittelyn
avulla.

Resursseja tiedon avaamiseen ja jakamiseen on olemassa valtavasti: esim.
arviointimenetelmiä ja datan käsittelyratkaisuita. Tärkeintä on kuitenkin
käytännönläheisesti kuvatut ja ennen kaikkea esimerkitetyt ohjeistukset ja
linjaukset.

Käyttäjien osallistaminen ja avoin kehitys

Valmiit, helppokäyttöiset ratkaisut datan
hyödyntämiseen

Käyttäjiä pyritään aktiivisesti osallistamaan kehityksessä ja
kehitysputken priorisoinnissa, esim. pyytämällä käyttäjäpalautetta,
toteuttamalla äänestyksiä, tai avaamalla datasettien kehitysputki
kaikkien nähtäville.

Selkeät hallinnolliset roolit ja vastuut
Monessa tapauksessa avointa dataa koordinoi yksi taho (kuten
Digiministeriö tai -virasto), mutta kehitysroolit ja -mandaatti on
hajautettu selkeästi eri organisaatioihin.

Strateginen priorisointi
Avain onnistumiseen on avoimen datan priorisointi. Käytännössä
tämä tarkoittaa avoimen datan nostamista strategiselle tasolle,
strategian toteuttamisen aktiivista seurantaa ylimmästä johdosta ja
riittävää resursointia ja investointeja esim. avoimen datan
kansallisen kehitystiimin kautta.
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Benchmark-toimijat ovat julkaisseet useita ratkaisuita datan
hyödyntämiseen, jotta kynnystä tiedon käyttöön voitaisiin laskea. Tällaisia
ovat erilaiset visualisointi- tai karttatyökalut.

Tukiverkostot
Monet toimijat ovat perustaneet kansallisia, keskitettyjä tukipalveluita
tai task forceja tukemaan julkisia toimijoita datan avaamisessa.

Keskitetyt ratkaisut siiloutumisen sijasta
Kaikki toimijat ovat useiden eri verkkosivujen ja eri toimijoiden omien
portaalien sijasta pyrkineet keskittämään kaiken avoimeen dataan
liittyvän yhteen paikkaan estämään siiloutumista ja helpottamaan
datan hyödyntämistä.

6. Taustatutkimuksen tulosten
yhteenveto

Taustatutkimuksen osakokonaisuuksien havaintojen
perusteella tunnistettiin yhdeksän kehitysteemaa
Keskitettyjen ratkaisuiden kehittäminen

1

2
3
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Julkissektorin organisaatiot näkevät, että siiloutuneiden
ratkaisujen sijasta pitäisi kehittää yhteisiä kansallisia
ratkaisuita, kuten kansallisia rajapintoja ja yhteisiä
dataportaaleja erillisratkaisuiden sijaan. Tätä halutaan
lisäksi tuettavan siirtämällä vastuuta tiedon avaamisesta
heikosti resursoiduilta pieniltä toimijoilta nk. ”tiedon
välittäjille”.

Kansallisen organisoitumisen
tehostaminen
Organisaatioissa on tunnistettu tarve tiedon
avaamisen selvemmälle johtajuudelle niin
hallinnollisten roolien ja vastuiden kuin strategisen
priorisoinnin ja selkeiden velvoitteiden muodossa.

Tiedon avaamisen tuen
keskittäminen
Organisaatioissa kaivataan kansallista tukipalvelua
tiedon avaamiseen, joka tukisi eri organisaatioita
clearing house –toiminnon tyyppisesti kaikissa
avoimeen dataan liittyvissä kysymyksissä (esim.
teknisissä, juridisissa tai käytännön tekemisessä).

4

5
6

Linjausten ja lainsäädännön
tulkintojen selkeyttäminen
Helposti ymmärrettävien linjausten ja lainsäädännön
tulkintojen puute estää ja vaikeuttaa tällä hetkellä
monen organisaation tiedon avaamista. Haasteita
liittyy esim. henkilötietoon, tietosuojaan, julkisuus- ja
tekijänoikeuslakiin sekä arvokkaisiin tietoaineistoihin.

Tiedon avaamisen prioriteetin
kasvattaminen
Valtaosassa julkishallinnon organisaatioita avointa
tietoa ei tunnisteta prioriteettina; erityisesti johdon
toimesta. Tämän nähdään johtuvan pitkälti
motivaattoreiden (esim. tavoitteiden, velvoitteiden,
mittareiden tai kannustimien) puutteesta, mutta
myös avoimen datan hyötyjen epäselvyydestä.

Tiedon hyödynnettävyyden
helpottaminen
Avoin tieto halutaan tehdä entistä saavutettavammaksi
sen hyödyntäjille. Merkittävinä haasteina alueella
tunnistetaan tiedon heikko löydettävyys (tietokatalogin
puute), tiedon yhteentoimivuuden heikkous ja
metatiedon laadun vaihtelevuus ja valmiiden
sovellusratkaisuiden niukkuus.

7

8
9

Loppukäyttäjälähtöisyyden
parantaminen
Loppukäyttäjien osallistaminen tiedon avaamisessa on
yleisesti heikolla tasolla eikä se suurimmassa osassa
organisaatioita ole muodostunut arkipäiväiseksi
toiminnaksi. Osallistamisen ei pidä rajoittua vain
aktiivisiin tiedon käyttäjiin eikä se saa rajoittua vain
osaan tiedon avaamisen vaiheista.

Yhteiskäyttöisten työkalujen
kehittäminen
Organisaatioissa kaivataan työkaluja ja menetelmiä
tuomaan lisää systemaattisuutta ja rakennetta tiedon
avaamiseen esim. erilaisten arviointimenetelmien
muodossa (hyötypotentiaali, riskit, kustannukset,
vaikuttavuus, käyttäjätyytyväisyys, tiedon laatu).

Ohjeistusten ja parhaiden käytäntöjen
saatavuuden parantaminen
Organisaatioissa kaivataan selkeitä ja
käytännönläheisiä ohjeistuksia tiedon avaamiseen
(esim. prosessien, toimintatapojen, työkalujen, roolien
ja avoimen datan perusteiden muodossa). Lisäksi
kaivataan esimerkitettyjä parhaita käytäntöjä auttamaan
päätöksenteossa.

