
 
Avoimen tiedon ohjelma  
2013-2015 (LUONNOS) 

 
”Julkisen tiedon hyödyntämistä edistetään avaamalla julkisin varoin 

tuotettuja tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön. Näin avataan 
markkinoita uusille palveluille ja liiketoimintamahdollisuuksille.” 

 (Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma: 
Strateginen painopistealue II: Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja 

kilpailukyvyn vahvistaminen) 
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Avoin tieto elvyttää yhteiskuntaa 
 Data on avointa, kun se on uudelleenkäytettävissä laillisesti (avoimesti lisensoitu eli 

käyttöä ei rajoiteta käyttäjäryhmän tai käyttötarkoituksen mukaan, teknisesti (riittävän 
rakenteellisessa muodossa (koneluettava) ja avoimessa tiedostoformaatissa sekä ladattavissa 
ilman  rekisteröitymistä ja maksutta (datan käytöstä ei peritä maksua). 

 

Kansantaloudelliset hyödyt 
 Palvelujen raaka-ainetta, lisää tuotekehityksen ja uuden 

liiketoiminnan mahdollisuuksia, sitä kautta uusia työpaikkoja ja 
innovatiivisia palveluja 

Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia 
 Lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä 
 Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uusia mahdollisuuksia 
Hallinnon sisäinen tehokkuus 
 Parantaa hallinnon sisäistä tehokkuutta, tuottavuutta ja 

vaikuttavuutta sekä tietovarantojen näkyvyyttä, luovutaan 
päällekkäisestä tietojen keruusta ja tuotannosta 
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Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen 
linjauksia 

 Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011 
 Hallitusohjelma  
 Julkisin varoin tuotettujen tietovarantojen avaaminen kansalaisten ja yritysten 

käyttöön hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeena, 
VN periaatepäätös 5.10.2011, vastuuministeriöt VM, TEM, LVM, OKM 

 Tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt –raportin ehdotukset 2012 (VM 2/2012) 
 EU:n avoimen datan strategia  
 PSI direktiivi ja Inspire-direktiivi 
 Open Government Partnership, avoimen hallinnon hanke 
 Julkisen hallinnon ICT –strategia 
 Kehysvalmistelu 2013-2016 ja 2014-2017 
 ICT2015 
 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan visio 2030 
 
 Taustalla myös 

 Open Data ja Linked Open Data – globaali kehitys 
 Big Data, julkishallinto katalysaattorina 
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Missä Suomessa mennään? 
 Julkishallinnon tietopolitiikka on linjattu, systemaattinen eteneminen. 
 Datan avaamisen edelläkävijöitä: Helsinki Research Infoshare HRI,  geoportaalit, ympäristöhallinto,  

Digitraffic, data.suomi.fi, kirjastot… 
 Esimerkkejä avauksista: ympäristöhallinnon tietovarannot v. 2008, maastotiedot 1.5.2012, Tilastokeskuksen 

aineistoja 2012, Ilmatieteen laitoksen data 2013 -, Verohallinto 2012, Metla 2012, Museovirasto 2012.  
 Tietovarantojen kehittämisohjelmia: esim. OKM:n Tutkimuksen tietoaineistot -hanke, Sosiaali- ja terveysalan 

yhteenliittymän tietovarantojen kehittämisohjelma 
 Avattujen tietoaineistojen käyttäjämäärät kasvaneet huomattavasti. Esim. maastotietojen avaaminen 

toukokuussa 2012 lisäsi maastotietojen kysyntää huomattavasti. Aineistoja hankittiin viime vuonna 
monikymmenkertaisesti aiempaan verrattuna. Miljoonan ladatun tiedoston raja rikottiin tammikuussa 2013. 

 Kehysvalmistelu 2013-2017: maksuttomuus julkishallinnon sisällä v. 2013  alusta koskien TH-laissa mainittuja 
tietojärjestelmiä (VTJ, KTJ, YTJ). 

 Aktiivinen kehittäjäyhteisö ja osaavia yrityksiä. 
 Merkittävää tutkimustyötä, esim. Aalto-yliopiston Linked Data Finland -hanke, useita julkisen sektorin 

organisaatioita mukana. 
 Kehysvalmistelu 2014-2017: ministeriöiden selvitykset siitä, mitä tietovarantoja aikovat avata ja missä 

aikataulussa.  Tietovarantojen avaamista jatketaan 
 
Julkishallinnon tietovarantojen avaamisen haasteita:  
 toiminta- ja tietokulttuurin muutos, kokonaistaloudellinen tietovarantojen kehittäminen, 

tietoprosessit, tekniset ratkaisut, tietorakenteet, tieto-osaamisen kehittäminen 
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Ehdotus: Käynnistetään avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 

Tietovarantojen avaamisen  
periaatteet, 

ohjaus, 
lainsäädäntö 

Datan käytön  
edistäminen 

Tietovarantojen  
avaamisen  prosessi 

organisaatioissa Datan avaamista, löytämistä  
ja käyttämistä tukevat rakenteet,  

palvelut ja käytännöt 

Koulutus, osaamisen 
edistäminen 

Tutkimus, 
kehitys ja  

innovaatiotoiminta 

Vaikutusten  
seuranta ja  

arviointi 

Avoimen tiedon ohjelman 
yhteistyöalueita 

Tavoitteet:  
Julkishallinnon tuottamat julkiset tiedot ovat  
hyödynnettävissä käyttökelpoisessa  
ja koneluettavassa muodossa taloudellisesti ja  
turvallisesti, ottaen huomioon yksityisyyden suoja 
ja muut lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset.  
 
Keskeisimmät julkisen hallinnon tietovarannot ovat  
avoimesti saatavilla verkossa ja niitä käytetään  
laajasti ja monipuolisesti.  
 
Puretaan tiedon käytön esteitä ja luodaan kannustimia  
tiedon avaamiselle sekä palvelujen kehittäjäverkostojen  
ja ekosysteemien työlle.  
 
  
 

Tehtävä: koordinoidaan ja vauhditetaan  
julkisen hallinnon tiedon avaamiseen ja käytön lisäämiseen  
tähtääviä toimenpiteitä. 
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Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 

 Käynnistetään VM:n johdolla 
 VM asettaa ohjausryhmän sekä valmistelu- ja koordinointiryhmän 
 Muodostetaan avoimen tiedon yhteistyöverkosto 
 VM varaa tarvittavat resurssit, organisoi kokonaisuuden ja käynnistää työn. 
 

 Toteutetaan verkostomaisena 
yhteistyönä 
 Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM 
 Ministeriöt omilla toimialoillaan kokoavina solmuina 
 Valtion virastot ja laitokset 
 Kunnat, HRI 
 Sitra, Tekes, Tieke,yiopistot ja tutkimuslaitokset, koulutuslaitokset 
 Kehittäjäyritykset ja –yhteisöt, kansalaisyhteisöt, tutkijayhteisöt 
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Avoimen tiedon ohjelman organisointi 
ICT-2015 toimeenpanon 

seurantaryhmä 
JulkICT –strategian 

johtoryhmä 
HALKE JUHTA 

Valmistelu- ja koordinointityöryhmä 

Yhteistyöverkosto 
Yhteistyöohjelma 1 

Esim. Avoimen 
hallinnon hanke 

Asiantuntijaryhmä : 
Esim. Avoimen 

datan lisenssimalli Projekti  

Asiantuntija-
ryhmä  

JulkICT-Labs 
Kehittämis-
ympäristö 

Dataportaali- 
projekti 

Projekti  
Asiantuntija- 

Ryhmä  

Virastot 
ja laitokset 

Kunnat 

Kehittäjäyhteisöt 
Yritykset 

Tutkijayhteisöt 
Yliopistot,  
oppilaitokset 

Ohjausryhmä 

Kansalaisyhteisöt 
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