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Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus  

 

Avoimen tietopolitiikan linjaukset 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa on linjattu, että julkishallin-

non tietovarantoja avataan kansalaisten, yritysten, koulutuksen ja tutkimuk-

sen käyttöön. Avoin tieto ja tiedon yhteiskäyttö ovat julkisen hallinnon 

ICT:n hyödyntämisstrategian päälinjauksia. Tavoitteena on, että julkiset tie-

tovarannot saadaan mahdollisimman laajasti koko yhteiskunnan käyttöön 

maksutta, avoimin käyttöehdoin ja koneluettavassa muodossa. Pääministeri 

Alexander Stubbin hallitusohjelmassa todetaan, että julkisten tietovaranto-

jen määrätietoinen avaaminen edistää osaltaan avointa tiedettä ja luo mah-

dollisuuksia uudenlaisen yrittäjyyden ja palveluinnovaatioiden syntymisel-

le. 

 

Tietovarantojen avaamisella halutaan uutta liiketoimintaa ja innovaatioita 

koskevien tavoitteiden lisäksi vahvistaa demokratiaa ja kansalaisyhteiskun-

taa, tehostaa hallintoa ja monipuolistaa koulutuksen ja tutkimuksen käytet-

tävissä olevia tietoaineistoja. Tietovarantojen avaamisen tavoite on vahvis-

tettu monessa yhteydessä Suomessa ja kansainvälisesti, esim.  

 

 Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 

 Hallitusohjelma 

 Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja 

yritysten käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunni-

telman kärkihankkeena, VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuminis-

teriöt VM, TEM, LVM, OKM 

 EU:n avoimen datan strategia  

 EU:n PSI (Public Sector Information) direktiivi ja sen muutos 2013 

ja Inspire-direktiivi  

 Open Government Partnership – Avoimen hallinnon kump-

panuushanke 

 Julkisen hallinnon ICT:n  hyödyntämisstrategia 

 Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012 

 ICT2015 –työryhmän ehdotukset 
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 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta: Suomen sata uutta mahdolli-

suutta 2013 

 Rakennepoliittinen ohjelma 2013: Julkisten tietovarantojen avaamista 

jatketaan 

 

Julkishallinnon avoimen datan kehitys on kansainvälinen ilmiö. Sen rinnal-

la arvioidaan taloudellisesti merkittäväksi ilmiöksi big data eli massadata. 

Se on dataa, jota on paljon, jota tulee nopeasti lisää, joka on muodoltaan 

vaihtelevaa ja jota voidaan hyödyntää nykyteknologian keinoin. Eniten ta-

loudellista potentiaalia arvioidaan olevan niissä julkisissa tietoaineistoissa, 

joissa yhdistyy massadata ja avoin data. Esimerkkejä tällaisista tietovaran-

noista ovat sää- ja paikkatieto, joista Suomessa on avattu laajat Maanmitta-

uslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen tietoaineistot. 

 

 

Lainsäädäntö 

 

Tietovarantojen avaamisen kannalta ajankohtaisia meneillään olevia lain-

säädäntöhankkeita ovat EU:n ns. PSI- (Public Sector Information) direktii-

vimuutoksen toimeenpano, arkistolain uudistus ja EU:n tietosuoja-asetus.  

 

PSI-direktivin muutos 2003/98/EY, joka koskee julkisen sektorin hallussa 

olevien tietojen uudelleen käyttöä, on tullut voimaan 17.7.2013. Muutoksen 

pääperiaatteena on, että kaikkien julkisten tietovarantojen tulisi olla vapaas-

ti uudelleen käytettävissä, ellei siihen ole lainsäädännön rajoituksia. Direk-

tiivissä määritellään poikkeukset pääperiaatteesta. EU:n jäsenvaltioiden on 

hyväksyttävä ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, ase-

tukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 18.7.2015. Säännöksiä on 

myös sovellettava siitä lähtien. Direktiivin keskeiset muutokset koskevat 

sen laajentumista kulttuurisektorille, uudelleenkäyttöä koskevien maksujen 

määräytymisperusteita ja puolueetonta muutoksenhakuelintä. Direktiivi 

velvoittaa myös tiedon uudelleenkäyttöä helpottaviin järjestelyihin, kuten 

tietoaineistojen ja metatietojen luettelointiin.  

 

Valtiovarainministeriö asetti alkuvuodesta 2014 työryhmän valmistelemaan 

hallituksen esitystä PSI -direktiivimuutoksen täytäntöönpanosta. Työryh-

män toimikausi kestää vuoden loppuun asti. 

 

Arkistolain uudistustyö on meneillään ja siinä tulee ottaa huomioon julkis-

ten arkistoaineistojen uudelleen käyttö. Työryhmä tekee ehdotuksensa ar-

kistolain uudistamisesta vuoden 2014 loppuun mennessä. 

 

 

Eteneminen tietovarantojen avaamisessa 

 

Viime vuosien aikana Suomessa on huomattavasti edetty tietovarantojen 

avaamisessa. Jo vuonna 2008 toteutettiin ympäristöhallinnon tietovaranto-

jen maksuttomuus.  

 

Valtionhallinnossa on tähän asti on avattu etenkin infrastruktuuria ja ympä-

ristöä koskevia tietovarantoja maksuttomana käyttöön, kuten   
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 Maanmittauslaitoksen maastotiedot. 

 Ilmatieteen laitoksen sää-, ilmasto-, ja meridata sekä ilmastomalleja. 

 Tilastokeskuksen aineistoja, Veron yhteisöverotiedot, liikenne- ja vies-

tintädata 

 Lisäksi mm. Puolustusvoimat (sota-ajan kuva-aineisto), Metla (valta-

kunnan metsien inventoinneissa tuotettuja tietoaineistoja), Museovirasto 

(kulttuuriperintöjä kuvaavia aineistoja), taidemuseoiden kokoelmatiedot 

ym. avauksia osana virastojen normaalia toimintaa. 

 

Tuoreita esimerkkejä tietovarantojen avaamisesta ovat Tilastokeskuksen 

tieliikenneonnettomuuksien paikkatietoaineiston avaaminen sekä Trafin 

ajoneuvojen teknisiä tietoja sisältävän pilottiaineiston avaaminen. 

 

Merkittävä asia hallinnon tehokkuuden kannalta on myös, että vuodesta 

2013 alkaen on siirrytty maksuttomuuteen viranomaisten kesken alkaen tie-

tohallintolaissa mainituista tietojärjestelmistä kuten väestötietojärjestelmä 

ja kiinteistötietojärjestelmä. Maksuttomuus koskee sekä kuntasektoria että 

valtionhallintoa. 

 

Kunnissa tietovarantojen edelläkävijä on ollut pääkaupunkiseudun Helsinki 

Region Infoshare ja sen tuottama verkkopalvelu www.hri.fi.  Aktiivisia 

kuntia ovat myös mm. Tampere, Oulu ja Jyväskylä. Kuntien päätöstietojen 

avaaminen on demokratian kannalta tärkeä kehittämiskohde. 

 

Avoimen tiedon ohjelmaa viedään eteenpäin verkostomaisena yhteistyönä. 

Avoimessa toimintamallissa on mukana ministeriöitä, virastoja ja laitoksia, 

kuntia, tutkimusorganisaatioita ja avoimen datan kehittäjiä eri tahoilta. 

Avointa tietoa edistetään myös useissa yhteistyökumppanien ohjelmissa ja 

hankkeissa, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen tieteen ja tutki-

muksen ohjelma, valtiovarainministeriön avoimen hallinnon hanke ja lii-

kenne- ja viestintäministeriön Kide-projekti. Tietovarantojen avaamisessa 

ja yhtenäisten käytäntöjen kehittämisessä tehdään yhteistyötä kuntien ja 

Kuntaliiton kanssa. 

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt ministeriöiltä hallinnonalakohtaiset tie-

tovarantojen avaamisen suunnitelmat vuosittain valtion tulo- ja menoarvion 

kehysvalmistelun yhteydessä. TEM, LVM ja STM ovat tähän mennessä 

myös julkaisseet suunnitelmansa. Laajoja usean organisaation kattavia tie-

tovarantokartoituksia on laadittu ja saatavilla mm. sosiaali- ja terveysminis-

teriön (STM) hallinnonalan tutkimusyhteenliittymä SOTERKOn sekä luon-

nonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin kautta. Viran-

omaiset tekevät tietovarantojen kartoituksia osana tietohallintolain mukaista 

kokonais- ja tietoarkkitehtuurityötä.  

 

Suomi on v. 2014 pisteytetty 6. sijalle Open Knowledge Foundationin Open 

Data Census –mittauksessa: 

http://census.okfn.org/country/http://census.okfn.org/country/overview/Finl

and/. Avoimuutta mitattiin seuraavien tietojen osalta: liikennetiedot, valtion 

budjetti ja menot, vaalitulokset, yritysrekisteri, karttatiedot, tilastotiedot, 

lainsäädäntö, postinumerot ja –alueet, ympäristöpäästöt. Suomen edellä 

ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Tanska, Norja ja Alankomaat. Suomen jäl-

keen tulevat Ruotsi, Uusi-Seelanti ja Australia. Pisteytys on tehty verkossa 

http://www.hri.fi/
http://census.okfn.org/country/
http://census.okfn.org/country/
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joukkoistamalla eikä tietojen oikeellisuutta ja vertailukelpoisuutta välttä-

mättä ole varmistettu. Kuitenkin voi päätellä, että Suomi sijoittuu kansain-

välisesti suhteellisen hyvin tietovarantojen avaamisessa. 

 

Jatkosuunnitelmat 

 

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosuunnitelman 

29.11.2013 mukaan tietovarantojen avaamisen valmistelua jatketaan minis-

teriöiden laatimia ehdotuksia hyödyntäen. Siltä osin, kun esitys edellyttää 

muutoksia määrärahoihin, muutokset tuodaan osaksi valtiontalouden mää-

rärahakehyksiä normaalin kehysmenettelyn puitteissa. Päätöksen mukaan 

tietovarannot avataan vaiheittain 2014-2018. 

 

Tietovarantojen avaamista koskeva esitys 

http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/ministerioi

den-materiaalit-15112013/vm/VM-aineistot-5-15112013.pdf 

 

Tietovarantojen avaamista jatketaan suunnitelmallisesti. Avaamalla laajasti 

erityyppisiä tietoaineistoja tavoitellaan taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

vaikutuksia sekä parannetaan kansalaisyhteiskunnan toimivuutta, demokra-

tiaa ja julkishallinnon tuottavuutta.  

 

Tietovarantojen avaaminen on otettu huomioon vuosien 2013-2016 ja 

2014-2017 valtiontalouden kehyksissä ja Julkisen talouden suunnitelmassa 

2015-2018. Vuosille 2014–2017 on valtiontalouden kehyksissä kohdistettu 

tietovarantojen avaamiseen 3-6 milj.euroa vuodessa. Näillä kehyspäätöksil-

lä on avattu esim. sää-, ilmasto- ja meridataa sekä liikenne- ja viestintäda-

taa.  Määrärahoja on osoitettu Ilmatieteen laitokselle, Liikennevirastolle, 

Liikenteen turvallisuusvirastolle, Verohallinnolle, Tilastokeskukselle, Pa-

tentti- ja rekisterihallitukselle ja Arkistolaitokselle. Julkisen talouden suun-

nitelmassa kohdistetaan vuosille 2015–2018 tietovarantojen avaamiseen yh-

teensä 1,2—4,2 milj. euroa lisämäärärahaa vuosittain, jotka osoitetaan Ve-

rohallinnolle, Tilastokeskukselle, Väestörekisterikeskukselle, korkeakoulu-

laitoksen yhteisiin menoihin, Taiteen edistämiskeskukselle, Suomenlinnan 

hoitokunnalle, Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille, Liikenteen tur-

vallisuusvirastolle, Säteilyturvakeskukselle ja Terveyden- ja hyvinvoinnin 

laitokselle. Kehyskaudella 2015–2018 avaamista jatketaan mm. elintarvik-

keiden koostumustietojen sekä kulttuuriperintöaineistojen ja Tilastokeskuk-

sen aineistojen osittaisella avaamisella, esimerkkinä postinumeroalueet. 

Avoimen tiedon ohjelmalle on vuoden 2014 talousarviossa myönnetty 500 

000 euroa.  

 

Yleisesti voi sanoa, että tietovarantojen avaamisen prosessi julkisessa hal-

linnossa on lähtenyt laajasti käyntiin ja etenee. Tavoitteena on, että avoi-

men datan periaate on osa normaalia hallintoa ja otetaan huomioon tietojär-

jestelmien hankinnoissa ja kehittämisessä. Tietorakenteiden ja avoimien ra-

japintojen toteuttamisessa on runsaasti tehtävää. Tietovarantojen avaami-

sessa tulee ottaa huomioon tietosuoja, tietoturvallisuus ja varautuminen laa-

timalla tarvittavat riskianalyysit. Jatkuvasti tarvitaan vaikutusten seurantaa 

ja arviointia, käyttäjien tarpeiden ja eri toimijoiden roolien täsmentämistä, 

koulutusta, ohjeistusta, viestintää ja tietoisuuden lisäämistä. Tietovarantojen 

avaaminen merkitsee myös muutoksia toiminta- ja tietokulttuuriin. Tämä 

http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/ministerioiden-materiaalit-15112013/vm/VM-aineistot-5-15112013.pdf
http://valtioneuvosto.fi/etusivu/rakenneuudistus395285/tiedostot/ministerioiden-materiaalit-15112013/vm/VM-aineistot-5-15112013.pdf
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tulee ottaa huomioon johtamiskäytännöissä ja niiden kehittämisessä avoi-

men hallinnon tueksi. 

 

 

Avoimen tiedon ohjelman vuoden 2014 toimenpiteitä 

 

Vuoden 2014 keskeisiä toimenpiteitä avoimen tiedon ohjelmassa  

ovat seuraavat: 

 

Avoindata.fi:n eli kansallisen dataportaalin julkistaminen, käyttöönotto, si-

sältötuotanto ja jatkokehitys 

- Avoimen tiedon ohjelman yhteydessä toteutetaan kansallinen datapor-

taali avoindata.fi, jonka kautta avatut tietovarannot ovat jatkossa keski-

tetysti löydettävissä. Avoindata.fi on ollut testikäytössä (be-

ta.avoindata.fi)  ja  julkistetaan Avoin Suomi 2014 -messuilla. Julkista-

misen jälkeen virastoja ohjeistetaan kuvailemaan avoimet tietoaineis-

tonsa avoindata.fi:hin. Vuoden aikana tehdään päätökset portaalin hal-

lintamallista ja jatkokehityksestä.  

- Julkaistaan avoindata.fi:ssä verkkomateriaalia ja opastusaineistoa avoi-

mesta datasta ja tietovarantojen avaamisesta. Hyödynnetään jo valmiina 

olevaa materiaalia mahdollisimman paljon. 

 

 

JulkICTLab 

- JulkICTLab on julkisen sektorin palvelujen kehittämisen alusta, jonka 

VM tarjoaa vuoden 2014 aikana innovatiivisia julkisia palveluja kehit-

tävien pilottihankkeiden käyttöön. Ensimmäisen vaiheen pilotteja ovat 

hallinnon karttapalvelut, tietojohtamisen karttapalvelu ja paikkatiedon 

palvelualusta.   

 

JHS -suositus avoimen tietoaineiston käyttöluvaksi 

- Tavoitteena on, että julkishallinnon avoimissa tietoaineistoissa sovelle-

taan yhtenäistä avointa ja kansainvälisesti yhteentoimivaa käyttölupaa, 

jonka perusteella käyttäjä voi vapaasti kopioida, muokata ja jakaa luvan 

kohteena olevaa tietoaineistoa.  

- Työryhmän laatima suositus Julkisen hallinnon suositus avointen tieto-

aineistojen lisenssiksi eli käyttöluvaksi on tarkoitus viedä JHS-jaoston 

hyväksyttäväksi syksyllä 2014 ja julkaista Avoin Suomi 2014 –

messuilla. Suositusteksti on valmis, mutta odottaa sen kohteena olevan 

Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttöluvan suomentamista. Suosituk-

sesta on julkaistu tutustumista varten väliversio  

- http://www.jhs-

suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=59208dbd-e396-495d-

a838-b7ca01c7f4af&groupId=14 

 

Avoimen tiedon sanasto ja viitearkkitehtuuri 

- Avoimeen dataan ja tietovarantojen avaamiseen liittyvistä termeistä 

laaditaan sanasto määritelmineen. Sanasto laaditaan osana avoimen tie-

don viitearkkitehtuurin laadintaa. 

- Tietovarantojen avaamisen käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja avoimen 

tiedon infrastruktuurin muodostamiseksi laaditaan avoimen tiedon vii-

http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=59208dbd-e396-495d-a838-b7ca01c7f4af&groupId=14
http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=59208dbd-e396-495d-a838-b7ca01c7f4af&groupId=14
http://www.jhs-suositukset.fi/c/document_library/get_file?uuid=59208dbd-e396-495d-a838-b7ca01c7f4af&groupId=14
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tearkkitehtuuri. Viitearkkitehtuurista tulee osa julkisen hallinnon yhteis-

tä tietoarkkitehtuuria. 

 

Avoimen tiedon hyödyntämisen messut 15.–16.9.2014 

- Valtioneuvoston kanslia organisoi laajan yhteistyöverkoston kanssa 

Avoin Suomi 2014 –messut. Avoimen tiedon ohjelma on mukana mes-

sujen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä avoimen hallinnon hank-

keen kanssa. Hallinnon avoimet tietovarannot ovat laajasti esillä mes-

suohjelmassa ja näyttelyissä. 

 

Vaikutusten arviointi- ja seurantamallin kehittäminen 

- Avoimen tiedon ohjelmassa laaditaan seuranta- ja arviointimalli, jossa 

otetaan huomioon vaikutukset talouteen, yhteiskuntaan, tietoon ja hal-

lintoon. Mahdollisia riskejä ennakoidaan ja kartoitetaan. Vertailukel-

poisten mittarien laatimiseksi seurataan ja hyödynnetään kansainvälistä 

kehitystä ja yhteistyötä. Suunnitelma vaikutusanalyysin laatimiseksi on 

hyväksytty avoimen tiedon ohjelman valmistelu- ja koordinointiryh-

mässä. Esitutkimus vaikutusten analysoinnista laadintaan vuoden 2014 

aikana. Sen perusteella muodostetaan jatkokysymykset ja keskeiset jat-

kotutkimuksen teemat. 

 

Tietovarantojen avaamisen pilotoinnit 

- Projektit talousdatan avaamiseksi, kohteena talousarvioesitykset (Bu-

ketti-järjestelmän julkiset tiedot) ja Valtiokonttorin talous- ja henkilös-

töjärjestelmä Netra ovat käynnistyneet. Talousdatan hyödyntämisestä / 

käytöstä julistetaan ideakilpailu Avoin Suomi 2014 -tapahtumassa 15.-

16.9.2014. 

 

Avoimen datan edistäminen, seminaarit, koulutus ja kilpailut 

- Avoimen datan edistämiseksi osallistutaan ja järjestetään yhteistyössä 

sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa seminaareja, kuten tie-

tosuojaa koskeva seminaari, koulutusta ja muita tapahtumia. Vuoden 

aikana näitä tilaisuuksia ovat olleet esimerkiksi avoimen tiedon ohjel-

man ja avoimen hallinnon hankkeiden esittely Turussa (Lounais-

Suomen aluetietopäivä), Lahdessa, Lappeenrannassa ja Pietarsaaressa. 

Avoimen tiedon ohjelmaa on esitelty useissa sidosryhmien tilaisuuksis-

sa. Liikenne- ja viestintäministeriön Kide-päivässä avoimen tiedon oh-

jelma järjesti tietovarantojen avaamista koskevan työpajan, johon osal-

listui valtion, kuntien, yritysten ja järjestöjen edustajia. Työpajassa kar-

toitettiin tietovarantojen avaamisen vaikutuksia, hyötyjä ja riskejä. 

 

- Valtiovarainministeriö osallistuu avoimen tiedon ohjelman puitteissa 

järjestäjäkumppanina vuoden 2014 Apps4Finland –kilpailuun. Innova-

tiivisia kilpailutöitä toivotaan etenkin avoindata.fi –portaalin kehittämi-

sestä sekä talousdatan hyödyntämisestä. 

 

Viestintä 

- Avoimen tiedon ohjelman viestinnässä käytetään avoindata.fi:tä sen 

valmistuttua, VM:n uudistettavia verkkosivuja, otakantaa.fi –palvelua ja 

avoindata.net-palvelua. Laaditaan viestintäsuunnitelma vuodeksi eteen-

päin ja tuotetaan yhteiseen käyttöön tietovarantojen avaamista koskevaa 

viestintämateriaalia. Vuoden aikana on julkaistu avoimen tiedon ohjel-
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man painetut esitteet suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielinen esite 

valmistuu elokuussa. 

 

Yhteistyö avoimen hallinnon hankkeen (Open Government Partnership) 

kanssa 

 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa julkinen hallinto sitoutuu toi-

mimaan entistä avoimemmin, selkeyttämään hallinnon kieltä, avaamaan 

hallinnon tietovarantoja ja lisäämään kansalaisten osallistumismahdolli-

suuksia. Avoimen hallinnon hanke ja avoimen tiedon ohjelma toimivat yh-

teistyössä avoimen tiedon edistämiseksi. Syksyllä 2014 avoimen hallinnon 

hankkeessa toteutetaan  yhdessä avoimen tiedon ohjelman kanssa keskuste-

lutilaisuus, jossa mm. käsitellään avoimen hallinnon hankkeeseen saatuja 

ilmoituksia tiedon avaamisen esteistä. Tilaisuutta valmistellaan yhteistyössä 

tietosuojavaltuutetun kanssa. 

 

 

Tietovarantojen avaamisen linjaukset ja tiekartta avoimelle tiedolle ohjelman loppukaudeksi ja sen jäl-

keen 

 

 

Syksyllä 2014 laaditaan suunnitelma ja täsmennetään linjauksia ohjelman 

loppukaudelle 30.6.2015 asti ja tiekartta siitä eteenpäin vuoteen 2018. 

 


