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Avoimen tiedon ohjelman puolivuosikatsaus 2015 

 

Yleistä Avoimen tiedon ohjelma päättyy kesäkuun lopussa 2015. VM asetti oh-

jelman vuonna 2013 tukemaan tietovarantojen avaamista julkishallin-

nossa. Ohjelman tavoitteena oli luoda edellytyksiä uudelle liiketoimin-

nalle ja innovaatioille sekä vahvistaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskun-

taa, tehostaa hallintoa ja monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen käy-

tettävissä olevia tietoaineistoja.  

Avoimen tiedon ohjelma toimi yhteistyössä ministeriöiden, virastojen ja 

laitosten ja muiden julkishallinnon sekä avoimen tiedon yhteisöjen toi-

mijoiden kanssa. 

Ohjelman päätöstilaisuus pidetään syyskuussa 2015, jolloin julkistetaan 

ohjelmassa luodut jatkolinjaukset sekä niihin liittyvät tavoitteet ja konk-

reettiset toimenpiteet tiedon edelleen avaamiseksi, tiedon hyödyntämi-

seksi ja tieto-osaamisen lisäämiseksi. 

Ohjelmassa suunniteltuja ja aloitettuja tehtäviä toteutetaan vielä loppu-

vuoden 2015 aikana. 

Tietopoliitti-

set linjaukset 

Avoin tieto on otettu huomioon toukokuussa 2015 muodostetun halli-

tuksen hallitusohjelmassa. Hallitusohjelmaan on sisällytetty tavoite luo-

da avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä 

edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Hallitusohjelmassa halutaan 

myös vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta. 

 

Avoimen tiedon ohjelman jatkolinjauksia ja tavoitteita esitetään halli-

tuksen toimintasuunnitelmaan mahdollisuuksien mukaan. 

 

Kesäkuussa päättyvän avoimen tiedon ohjelman taustalla on ollut useita 

tietopoliittisia linjauksia, muun muassa: 

 VN periaatepäätökset 3.3.2011 ja 5.10.2011 

 PM Kataisen hallitusohjelma ja PM Alexander Stubbin hallitus-

ohjelma 

 EUn avoimen datan strategia 

 EUn julkisen sektorin tiedon direktiivit 2003 ja 2013 (ns. PSI-

direktiivi) sekä paikkatietoa koskeva direktiivin (ns.   INSPIRE 

mailto:valtiovarainministerio@vm.fi
http://www.vm.fi/
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direktiivi) 

 Open Government Partnership –ohjelmaan kuuluva avoimen 

hallinnon hanke vuodesta 2013 lähtien 

 Rakennepoliittinen ohjelma 2013. 

 

Avoimen tiedon ohjelman puitteissa on edistetty viranomaisten tietova-

rantojen uudelleen käyttöä ns. PSI-direktiivin (Public Sector Informati-

on) tavoitteiden mukaisesti. 

 

Tietovaranto-

jen avaami-

nen ja hyö-

dyntäminen 

Valtionhallinnossa on vuodesta 2011 lähtien avattu merkittäviä tietoai-

neistoja: paikkatietoja, sää-, ilmasto- ja meridataa ja ilmastomalleja, lii-

kennedataa, ajoneuvotietoja, Tilastokeskuksen aineistoja, julkisia vero-

tietoja (yhteisöverotiedot), talousdataa ja kulttuuriaineistoja.  

Tietovarantojen avaamista valmisteltiin osana valtiontalouden kehysten 

ja talousarvion sekä julkisen talouden suunnitelman valmistelua. Minis-

teriöiltä pyydettiin suunnitelmat siitä, mitä tietovarantoja hallinnonaloil-

la avataan ja mitkä ovat taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. 

 

Viranomaisille on tarjottu tukea ja kannustusta omien tietoaineistojen 

avaamiseen. Tiedon avaamisen prosessi on kuvattu yhdessä keskeisten 

tietoa laajasti avanneiden viranomaisten kanssa. Prosessin perusteella on 

suunniteltu jatkuvasti ylläpidettävää verkkokäsikirjaa ja kurssimateriaa-

lia datan avaamisen ja hyödyntämisen tueksi koko julkishallinnossa. 

Käsikirja julkaistaan ohjelman päättymisen jälkeen Avoindata.fissä. 

 

Valmistelu

elimet 

 

Ohjelman ohjauksen ja valmistelun eliminä ovat toimineet VM:n aset-

tamat ohjausryhmä ja valmistelu- ja koordinointiryhmä. Ohjausryhmän 

puheenjohtajana toimi ohjelman loppukauden kesäkuusta 2014 alkaen 

valtiosihteeri Sami Paatero.  

Ohjelman ja sen toteutuksen tukena on ollut laaja yhteistyöverkosto jul-

kishallinnossa ja muualla avoimen datan kentässä. 

 

  

Avoimen tiedon ohjelman tavoitteet ja tulokset 1.1.-30.6.2015 

 

Tavoite 

 

 

Tulokset 

Kansallisen dataportaalin Avoindata.fin julkaiseminen, käyttöönotto, 

sisällöntuotannon vahvistaminen ja jatkokehittäminen 

 

Avoindata.fi-palvelun tavoitteena on tarjota avatut tietovarannot ja yh-

teentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet keskitetysti löydettäviksi ja edel-

leen käyttöön. Palvelusta vastaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakes-

kus Valtori.  

 

Viimeisen puolen vuoden aikana Avoindata.fissä on keskitytty palvelun 

sisällön laatuun ja yhteisiin käytäntöihin muun muassa yhteisten meta-

tietomallien käyttöönottoon muiden dataportaalien kanssa. Palvelun 

käyttöliittymiä on uudistettu ja teknistä käyttövarmuutta parannettu. Ai-

neistojen käyttäjät voivat kommentoida aineistoja ja käyttäjien osallis-

tumismahdollisuuksia parannetaan edelleen. Datan avaamisen oppaan 

käyttöliittymiä on valmisteltu julkaisua varten. Palvelun markkinointia 

tehtiin Pohjoismaisen avoimen datan viikolla touko/kesäkuun vaihtees-

sa, muun muassa Twitter-tilin kautta. 
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Käyttömäärät: 

 

 
 

Toukokuussa käyttömäärät kasvoivat hetkellisesti, sillä 

Helsingin Sanomat julkaisi perjantaina 15.5.15 nimikoneen 

http://www.hs.fi/elama/a1305954920351 ja linkin VRK:n 

tietoaineistoihin Avoindata.fissä. Uutinen aiheutti kävijä- ja 

latauspiikin Avoindata.fissä muutamaksi päiväksi. 

 

Istunnot = yksittäisen käyttäjän saman päivän aikana tekemät käynnit 

Käyttäjät = yhdestä IP-osoitteesta tulevat yksittäiset käyttäjät 

Sivukatselut = Avattujen (katseltujen) sivujen määrä 

 

Avoindata.fi otettiin käyttöön Avoin Suomi 2014 –messuilla 15.9.2014. 

 

Tavoite 

 

 

Tulokset 

JulkICTLabin hyödyntäminen innovatiivisia julkisia palveluja kehit-

tävien pilottihankkeiden käyttöön 

 

Julkisen sektorin palvelujen kehittämisympäristössä (JulkICTLab) pilo-

toitiin avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia.  

 

JulkICTLabissä on käynnissä kehitysprojekteja, joissa suunnitellaan ja 

pilotoidaan kuntatalouden ohjaukseen liittyvää tiedonkeruun ratkaisua, 

rakennetaan työkaluja eri tietolähteiden välisen semanttisen yhteentoi-

mivuuden mahdollistamiseksi, kehitetään karttapalvelua havainnollis-

tamaan  luonnossa esiintyvien lajien monimuotoisuutta ja mahdolliste-

taan paikkatietojen laajempaa hyödyntämistä palveluväylän rajapintojen 

kautta. 

 

Vuoden 2015 aikana toteutetaan käynnistysprojektin aikana tunnistetut 

ja priorisoidut kehittämistarpeet. 

 

JulkICTLabin verkkosivut www.julkictlab.fi 

http://www.hs.fi/elama/a1305954920351
http://www.julkictlab.fi/
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Tavoite 

 

Tulokset 

JHS-suositus 189 avoimen tietoaineiston käyttöluvaksi 

  

Seminaari julkisen hallinnon suosituksesta (JHS 189) avoimen tietoai-

neiston käyttöluvaksi pidettiin 25.3.2015. Suosituksen tavoitteena on, 

että julkishallinnon avoimissa tietoaineistoissa sovelletaan yhtenäistä 

avointa ja kansainvälisesti yhteentoimivaa käyttölupaa Creative Com-

mons 4.0 (CC BY 4.0), jonka perusteella käyttäjä voi vapaasti kopioida, 

muokata ja jakaa luvan kohteena olevaa tietoaineistoa. http://www.jhs-

suositukset.fi/suomi/jhs189 

 

Käyttöluvan ruotsinkielistä käännöstä valmistellaan Ruotsin OKF:n 

toimesta. 

 

Yhä useammat tietovarantojaan avanneet viranomaiset ovat ottaneet 

suositellun käyttöluvan käyttöön.  

Tavoite 

 

Tulokset 

Avoimen datan edistäminen, seminaarit, koulutus, kilpailut ja tapah-

tumat 

 

Ministeriöiden Digiturnaus  

Liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä ministeriöiden älystrate-

giatyön päätöstapahtumassa eli digiturnauksessa 13.3. yritykset, virka-

miehet ja start-up-yrittäjät ratkaisivat pelillisin keinoin ennalta määritel-

tyjä digitalisaatioon liittyviä haasteita. 

 

VM:n haastetta ratkaissut joukkue valittiin turnauksen parhaaksi idealla 

”Data infrasta kuin vettä hanasta!”.  Joukkue visioi ratkaisua ongel-

maan, jossa yritykset eivät uskalla investoida avoimen datan päälle ke-

hitettäviin palveluihin, koska varmuutta datan saatavuudesta ja hyödyn-

nettävyydestä ei ole. 

 

Pohjoismainen Avoimen datan viikko 29.5. – 7.6.2015 

Pohjoismaissa järjestettiin Avoimen datan viikko (Nordic Open Data 

Week) 29.5. - 7.6.2015. Viikon aikana pidettiin erilaisia avoimeen da-

taan liittyviä seminaareja, tietoaineistojen esittelyjä ja järjestettiin kil-

pailuja ja muuta toimintaa. 

 

Pohjoismaisen avoimen datan viikko oli ensimmäinen Pohjoismaiden 

välinen tapahtuma, jossa kehitettiin ja vahvistettiin avoimeen dataan liit-

tyvää yhteistyötä. Viikon tapahtumien toteuttajina Tanskassa, Ruotsissa, 

Norjassa ja Islannissa on digitalisaatiota edistäviä viranomaisia, tutki-

muslaitoksia ja kansalaisjärjestöjä. Suomesta mukana Open Knowledge 

Foundation OKF, Avoimen tiedon ohjelma sekä useita julkisen hallin-

non ja alan muita toimijoita. 

 

Tavoite 

 

Tulokset 

Vaikutusten arviointi- ja seurantamallin kehittäminen 

 

Esiselvitys tietovarantojen avaamisen vaikuttavuudesta valmistui maa-

liskuussa (KTT Heli Koski ETLA) suomeksi ja englanniksi. Avoimeen 

tietoon, massadataan ja digitalisaatioon liittyviä seurantakysymyksiä on 

viety valtiovarainministeriön tietohallintokyselyyn sekä Tilastokeskuk-

sen CIS-kyselyyn yrityksille. 

 

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs189
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Ohjelman päättymisen jälkeen keskitytään avoimen tiedon vaikuttavuu-

den seuranta- ja arviointimallin suunnitteluun. 

 

Tavoite 

 

Tulokset 

Tietovarantojen avaamisen pilotoinnit 

 

Ohjelman viimeiseksi tiedon avaamisen pilotiksi sovittiin Finlexin lain-

säädäntötiedon esittäminen linkitettynä datana jo aiemmin tehdyn de-

moaineiston pohjalta. 

 

Tavoite 

 

Tulokset 

Yhteistyö Avoimen hallinnon hankkeen kanssa 

 

Avoimen hallinnon hankkeen (Open Government Partnership) ensim-

mäisessä toimintasuunnitelmassa esiin tulleita tietovarantojen avaami-

sen tarpeita on edelleen käsitelty Avoimen tiedon ohjelmassa.  

 

Tavoite 

 

Tulokset 

Viestintä, verkostoyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö 

 

Avoimen tiedon ohjelman edistymisestä on viestitty ohjelman verk-

kosivuilla (www.vm.fi/avointieto), VM:n tiedotteilla ja uutiskirjeissä 

sekä useissa erilaisissa tilaisuuksissa.  

 

Verkostoyhteistyö ohjelman eri ministeriöiden, valtion virastojen ja lai-

tosten kuten myös Suomen Kuntaliiton kanssa on ollut aktiivista. Avoi-

men tiedon muut toimijat ja kehittäjäyhteisöt ovat viestinnän tärkeä 

kohderyhmä. 

 

Avoimen tiedon ohjelman edustaja on osallistunut Share-PSI 2.0 –

toimintaan. Share-PSI on hanke, jonka tavoitteena on tukea kansallista 

PSI-direktiivin toimeenpanoa mm. kehittämällä yleisiä avoimen datan 

parhaita käytäntöjä.  

 

 

http://www.vm.fi/avointieto

