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• Vuoden 2017 alusta vastuussa kansallisesta
avoindata.fi palvelusta. Päivätöissä
kehityspäällikkönä Digi- ja 
väestötietovirastossa.

• Suomen EU:n avoimen datan työryhmän
edustaja. Virallisesti PSI:n aliryhmä.

• Avoimen hallinnon työryhmän jäsen.

• Ennen virkamiesuraa mm. 
kansalaisjärjestöissä ja tekemässä
valtioneuvoston kanslialle avoimen tiedon
selvitystä, töissä Aalto-yliopistossa ja startup-
yrityksissä.

• Intohimoni on ollut edelliset 20 vuotta
tietotalous, johon avoimuus sopii hyvin. 

Lyhyt esittely: Mika Honkanen
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Avoindata.fi –

tietoyhteiskunnan digitaalinen kirjasto



Agenda

• Tausta

• Direktiivi pähkinänkuoressa (kuvana)

• Mitä muuttaa Suomen lainsäädännössä

• Mihin ei vaikuta

• Katsotaan yhdessä hieman taustaa läpi

• Aikaa jää kysymyksille ja keskusteluille runsaasti

• Vaikka kalenteriaikaa on varattu 2h, niin tarkoitus ei ole puhua sitä koko aikaa
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Tausta 1/3

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä (EY) 2003/98 (jäljempänä PSI-direktiivi, sanoista 
”Public Sector Information”), annettiin 17.11.2003. Direktiivi oli osa 
komission laatimaa eEurope 2002 -toimintasuunnitelmaa COM (2001) 607, 
jonka tarkoituksena oli unionin laajuisten puitteiden luominen julkisen sektorin 
tiedon hyödyntämiselle.

• Joulukuussa 2011 komissio antoi ehdotuksensa PSI-direktiivin muuttamisesta 
COM (2011) 877, ja kesäkuussa 2013 Euroopan parlamentti ja neuvosto 
antoivat direktiivin julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 
annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta (EU) 2013/37. Muutoksilla 
saatettiin joitain uusia julkisen sektorin hallussa olevia tietokokonaisuuksia 
uudelleenkäytettäväksi sekä tarkennettiin tietojen esitysmuotoja ja 
hinnoittelua. Lisäksi PSI-direktiivin soveltamisalaa laajennettiin museoihin, 
kirjastoihin sekä arkistoihin.
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Tausta 2/3

• PSI-direktiivin soveltamista oli direktiivin mukaan tarkasteltava uudelleen ennen 

heinäkuuta 2018. Komissio käynnisti syyskuussa 2017 julkisen kuulemisen PSI-

direktiivistä, joka päättyi joulukuussa 2017. Kuulemisessa komissio pyysi näkemyksiä 

siitä, ovatko direktiivin tavoitteet toteutuneet, ja miten direktiiviä olisi jatkossa 

kehitettävä.

• Suomi piti yleisesti tärkeänä edistää datan hyödyntämistä, saatavuutta, 

uudelleenkäyttöä ja yhteentoimivuutta Euroopan unionin datatalouden rakentamiseksi.

• Komissio julkaisi huhtikuussa 2018 arviointiasiakirjan SWD (2018) 145 sekä 

ehdotuksen COM (2018) 234 uudelleenlaadittavaksi direktiiviksi julkisen sektorin 

tietojen uudelleenkäytöstä. Arvioinnissa komissio totesi, että PSI-direktiivi on ollut 

tehokas ja olennainen väline pääasiallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Näitä 

tavoitteita ovat julkisen sektorin tietoihin perustuvien digitaalisten sisältöjen 

markkinoiden luominen, tiedon hyödyntäminen yli jäsenvaltioiden rajojen, sekä 

kilpailun vääristymisten ennaltaehkäiseminen.
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Tausta 3/3

• Arvioinnissa kuitenkin todettiin, että teknologian kehittymisen myötä julkisen sektorin 

tietojen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää ohjelmointirajapintojen käyttöä, ja 

että direktiivin soveltamisalan ulkopuolella on edelleen useita tietoaineistoja, joiden 

uudelleenkäytöstä olisi merkittävää hyötyä. Lisäksi komissio katsoi, että 

yksinoikeusjärjestelyt ovat erityisen ongelmallisia, että tietojen luovuttamisesta 

perittävistä maksuista olisi säänneltävä tarkemmin.

• Valtioneuvosto antoi komission ehdotuksen johdosta eduskunnalle 7.6.2018 

U-kirjelmän U 35/2018 vp. Valtioneuvosto suhtautui ehdotuksen tavoitteisiin 

myönteisesti, erityisesti direktiivin ulottamiseen julkisiin yrityksiin sekä tutkimustietoon. 

• Valtioneuvosto kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, että direktiivin taloudellisia 

vaikutuksia olisi selvitettävä tarkemmin, ja että ehdotus sisälsi useita 

tulkinnanvaraisia kohtia ja muotoiluja, joita olisi jatkovalmistelussa selkeytettävä. 

Hallintovaliokunta ja suuri valiokunta yhtyivät valtioneuvoston kantaan. 
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Direktiivi EU/2019/1024
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Avoimesta datasta ja 

julkisen sektorin 

hallussa olevien 

tietojen 

uudelleenkäytöstä

annettu direktiivi (EU) 

2019/1024

Jäsenvaltioiden on 

yhteistyössä komission 

kanssa jatkettava 

toimia…erityisesti 

tarjoamalla keskitetty 

yhteyspiste

→ avoindata.fi
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Direktiivi ja Suomen lainsäädäntö
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Mihin direktiivi ei vaikuta?



• Julkisuuslain mukaisesti kaikki julkisen

hallinnon keräämä ja luoma tieto on 

julkista, jos ei sen salaamiseen ole 

laissa määriteltyä perustetta. 

• Avoin data on dataa, jonka ainoa

käyttöehto (JHS-189 / CC BY 4) on se, 

että sen alkuperä mainitaan (mm. 

kopiointi, jakelu ja kaupallinen käyttö on 

sallittu).

• Datan arvo kasvaa, mitä enemmän

sitä käytetään.

”Jo kerran tehtyä työtä voidaan

hyödyntää useita kertoja”.

• Käyttölupa: JHS-189 / CC 4 BY.

Mitä on julkisen hallinnon avoin data?
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Kaksi sanaa (käsitettä), otetaan sana kerrallaan:

‒ “Avoin” = Tiedossa on avoin käyttölupa (JHS-189, joka on käännetty 

Creative Commons BY 4.0) eli lisenssi → avoimesti saatavilla ja 

vapaasti käytettävissä

‒ “Data” = koneluettavan tiedostomuodon sisällä olevaa tietoa 

(esimerkiksi taulukkoja, tekstiä, kuvia, karttoja, videoita, äänitiedostoja 

yms.)

Avoimeksi dataa voi yleensä kutsua, jos se sallii laajasti uudelleenkäytön ja 

se on vapaasti saatavilla.

Mitä on “avoin data”?
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Direktiivi on yleissäätelyä

• Paikkatietojen osalta INSPIRE-direktiivi on tarkempaa lainsäädäntöä

• Kaikki EU maat käyttävät paikkatietoja

• Paikkatieto: kaikki tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen 

tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen, kuten osoitteet, 

liikenneverkot, korkeus ja maankäyttö

• Kuvaavat pohjavettä, liikenneverkkoja, väestöä, maankäyttöä ja ilman

lämpötilaa

• Sisältää yhteiset standardit 34 paikkatietotyypille, esim: 

Hallinnolliset yksiköt, liikenneverkot, suojelualueet, korkeuserot, 

väestönjakautuminen, energiavarat, yleishyödylliset ja julkiset palvelut ja 

luonnonriskialueet
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Avoimen datan direktiivi ja INSPIRE-direktiivi

• Paikkatietoja on avattu INSPIRE-direktiivin ja sitä toimeenpanevan 
paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain johdosta

• Avoimen datan direktiivin tarkoituksena on edistää eurooppalaisten 
sisämarkkinoiden syntyä tiedon hyödyntämisessä. Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta annetun direktiivin 2007/2/EY 
(INSPIRE-direktiivi) täytäntöönpanon jälkeisten kokemusten perusteella 
avoimen datan harmonisointi unionin tasolla parantaa suomalaisten yritysten 
mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa muihin jäsenvaltioihin

• Erityisalojen tiedon avaamista koskeva sääntely (INSPIRE-direktiivi), ovatkin 
jo vaikuttaneet positiivisesti tiedon saatavuuteen ja yritysten mahdollisuuksiin 
hyödyntää sitä

• Kuntien ja kuntayhtymien hallussa olevat tiheästi päivittyvät tiedot 
painottuvatkin valmistelussa tehtyjen selvitysten mukaan liikenne- ja 
paikkatietoihin
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Eli

• Pääosin vaikutuksia voi tulla korkean lisäarvon tietoaineistojen kautta (osa

niistä voi olla myös paikkatietoja)

• Sovitetaan metatietojen yhteentoimivuutta DCAT-AP kautta (siitä lisää

myöhemmin)
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INSPIRE-direktiivin jatkoa mietitään

• JULKINEN KUULEMINEN ON KÄYNNISSÄ (19.4.2021 – 12.7.2021):

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-

INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive/public-consultation_fi

• Kuuleminen on avoin kaikille julkisille tai yksityisille organisaatioille tai 

henkilöille, joita asia koskee

• Arvioinnin avulla komissio pyrkii tarkastelemaan direktiivin täytäntöönpanosta 

saatuja kokemuksia ja sen johdonmukaisuutta muiden asiaankuuluvien 

välineiden, kuten direktiivin 2003/4/EY (direktiivi ympäristötiedon julkisesta 

saatavuudesta) ja direktiivin 2019/1024/EY (direktiivi avoimesta datasta ja 

julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä) kanssa
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Avoimen datan direktiivin keskeinen sisältö

• Uudelleenlaadittu direktiivi perustuu yleiseen periaatteeseen, jonka mukaan 

julkisia ja julkisrahoitettuja tietoja olisi voitava käyttää uudelleen 

kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

• Julkisen sektorin elinten ja julkisten yritysten on asetettava asiakirjansa 

saataville kaikissa jo olemassa olevissa esitysmuodoissa ja kaikkina jo 

olemassa olevina kielitoisintoina ja, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, 

sähköisesti sellaisissa esitysmuodoissa, jotka ovat avoimia, koneellisesti 

luettavissa sekä saatavissa, löydettävissä ja uudelleenkäytettävissä, 

metatiedoilla täydennettynä.

• Asiakirjojen uudelleenkäytön olisi oltava maksutonta.
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Mikan epäviralliset vinkit tietojärjestelmien

hankkimiseen

• Kun ostatte tietojärjestelmiä, niin niiden sisältämä tieto on todella arvokasta

• Tehkää yhteistyötä → Tunnistakaa mikä osuus tiedoista on monikäytöstä

• Ajatelkaa, miten saatte tiedot helposti tietojärjestelmästä ulos

• Millainen tietomalli on käytössä? → Tarvitsette tämän, kun jos tieto alkaa

liikkua eri järjestelmien välillä
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Avoimen datan direktiivi = minimiehdot

• Komissio suosittaa tekemään näitä ylittäviä toimenpiteitä
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Suuntaa antavat

metaforat

Tiedosto

“Vesipullo”

“valokuva”

Rajapinta

“vesihana”

“video”

Tiedon

muutosnopeus

Korkeintaan kerran päivässä Tiedot päivittyvät

useita kertoja päivässä

Tyypillinen hyödyntäjä Ihminen Toinen ohjelma

Mitä tiedon käsittelytapoja tuetaan?

*riippuen pääsyoikeuksista

Haku Haku

(muokkaus, lisääminen

ja poisto)*

Tyypistä riippuen jo kutsuihin perustuva 

(REST / GraphQL) tai striimaava (Websockets).

Tyypillinen

tiedostomuoto

CSV JSON

Tiedon sisältö Vakioitu.

Selkeä alku ja loppu.

Räätälöitävissä.

Ei aina selkeää

alkua ja loppua.

“tietovirta”

Käsittelyn vaikeus datan hyödyntäjälle 1 (helpompi) 2 (vaikeampi)

Datan hyödyntämiseen vaadittava sovellus-

kehitystyö

Tiedostoja pystyy usein käsittelemään 

esimerkiksi toimisto-ohjelmilla suoraan.

Jos rajapinta on suunniteltu helppokäyttöiseksi, voi 

sen käyttö onnistua ilman ohjelmointia. Yleensä 

tarvitaan ohjelmointitaitoa.

Esimerkkejä

datan avaamisista

Postinumerot, kadunnimet, 

äänestystulokset ja tilastot

Julkisen liikenteen kulkuneuvojen reaaliaikaiset 

sijainnit, sääennusteet ja yritystiedot

Tyypillinen tiedon

jatkohyödyntäminen

Visualisointi ja laskenta Sovellukset, visualisointi, tietojärjestelmien 

edelleenkäyttö, yhdistäminen, analytiikka, 

koneoppiminen (tekoäly) ja äänikäyttöliittymät



Dynaaminen ja reaaliaikainen data

• Taustalla huomio siitä, että reaaliaikaisen datan määrä kasvaa yhteiskunnassa 

ja sitä on avattu toistaiseksi vielä vähemmän kuin muita tietoja.

• Dynaaminen ja reaaliaikainen data on heti sen keräämisen jälkeen asetettava 

saataville uudelleenkäyttöä varten sovellusrajapintaa (Application 

Programming Interface, API-rajapinta) käyttäen ja tarvittaessa useana kerralla 

ladattavana tiedostona (bulk download).
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Arvokkaat tietoaineistot (liite 1)

• Euroopan komissiolle mahdollisuus luoda luettelo arvokkaista 

tietoaineistoista, jotka olisi asetettava saataville koneellisesti luettavassa 

muodossa ja maksutta rajapintojen (API) kautta. Tietoaineistot valitaan 

kuudesta teemaluokasta:

1. paikkatiedot

2. maan havainnointi ja ympäristö

3. säätiedot

4. tilastotiedot

5. yritys- ja yritysten omistustiedot 

6. liikkuvuustiedot

7. … (komissio voi lisätä lisää teemaluokkia delegoidulla säännöksellä)
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Ensimmäinen versio arvokkaista

tietoaineistoista puuttuu vielä(kin)

• Merkittävin haaste: henkilötiedot. Esimerkiksi yritystiedot.

• Muita haasteita:

‒ Eri maiden erilaiset rekisterit (mitä tietoja on kerätty)

‒ Tietomallit (tietojen semantiikka)
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EI SOVELLETA

Direktiiviä ei sovelleta:

• asiakirjoihin, joihin kohdistuu kolmansien osapuolten teollis- ja 

tekijänoikeuksia.

• asiakirjoihin, joka eivät ole saatavilla tai joiden saatavuutta on rajoitettu 

jäsenvaltion asiakirjojen saatavuutta koskevien menettelysääntöjen tai 

elintärkeän infrastruktuurin suojaamisen perusteella.

• Kaikissa palveluissa syntyy tietoa, joka ei ole henkilötietoa (tilastoja jne.)

• Se tieto voisi olla avointa dataa. Sitä voisi julkaista Avoindata.fi palvelussa.

• Avoin data tapa saada omalle asialle huomiota ja levittää sitä.
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Tiedon yhteentoimivuus:

DCAT-AP

EU:n laajuinen tapa kuvailla avoimet tietoaineistot



DCAT-AP

• Avoimen datan tietoaineistojen kuvailuun luotu standardi

• Erityisesti eurooppalaisille datakatalogeille suunnattu sovellusprofiili (Application Profile).

• Tavoite: EU- ja ETA-maat kuvaavat tietoaineistonsa yhteismitallisesti ja yhteensopivasti
→ Parempi ylikansallinen löydettävyys
→ Datan rajat ylittävä hyödyntäminen

• 5 luokkaa (kuvattu seuraavalla kalvolla)
‒ Jokaisen luokan sisällä pakollisia, suositeltuja ja valinnaisia kuvailutietoja

▪ Mandatory (pakolliset tiedot) – varmistavat minimiyhteensopivuuden
▪ Recommended (suositellut tiedot) – parantavat datan löydettävyyttä ja 

helpottavat hyödyntämistä
▪ Optional (valinnaiset tiedot) – kattavammat metadatakuvaukset

• Avoindata.fi tukee tietoaineiston ja jakelun kaikkia pakollisia ja suositeltuja 
metadatakenttiä. Valinnaisia tietoja tuetaan vain soveltuvin osin. 

• Avoindata.fi DCAT-AP toteutuksen tekninen kuvailu, tuetut metatiedot, ja oman metadatan 
validointityökalut: https://www.avoindata.fi/ns/
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DCAT-AP luokat

Luokka Kuvaus

1. Katalogi

(Catalog)

Katalogin kuvailu: Avoimen datan tietoaineistoja jakavaa ja säilyttävää 

katalogia tai tietovarastoa (repository) kuvaavat metatiedot

2. Tietoaineisto 

(Dataset)

Yksittäistä avoimen datan tietoaineistoa ja sen julkaisua kuvaavat tiedot

3. Jakelu 

(Distribution)

Yksittäistä tietoaineiston jakelumuotoa (esim. Tiedosto, dokumentti tai 

rajapinta; ”resurssi”) kuvaavat tiedot

4. Luettelotietue

(Catalogue

Record)

Tekninen luokka: Yksittäisen tietoaineiston katalogiin liitettäviä tietoja 

kuvaavat tiedot (esim. catalog entry, tai päivämäärä, jolloin tietoaineisto 

lisättiin katalogiin)

5. Datapalvelu

(Data Service)

Yksittäistä rajapintaa kuvaavat tiedot 

(uusi DCAT-AP 2.0 kategoria)
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DCAT-AP vs. Avoindata.fi- laajennokset
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Avoindata.fi 

laajennos

• Kuvaus

• Nimi

GeoDCAT-AP 

laajennos

(esim.) 

• Julkaisija

• Yhteyshenkilö

• Avainsanat

• Maantieteellinen ja 

ajallinen kattavuus

Valinnaiset tiedot

Suositellut tiedot

Pakolliset

tiedot

(esim.) 

• Kieli

• Päivitystiheys

• Tunniste (URI/vast.)

• Julkaisupäivä

• Versionumero

• Avoimen datan

sovellus tai palvelu

• Avointa tietoa

tarjoavan rajapinnan

tarkempi kuvailu kuin

DCAT-AP 2.01

Inspire – DCAT-AP minimiyhteensopivuus

• (esim. Geographic bounding box)

• ISO 19112 yhteensopiva lokaation ilmaus

(esim. WGS84 koordinaatit)
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Metatiedot käytännössä esimerkiksi

Kun tietoja

lisätään, 

kuvaillaan

data.
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Avoimen datan hyötyjen

mittaaminen

Open Data Maturity
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Mitä esityksestä tulisi muistaa

1. Viranhaltijana teette tietotyötä. Tuottavuus: käytätte mahdollisimman paljon
jo tehtyä työtä hyväksi. Usein joku on jo tehnyt samaa osittain / kokonaan. Ei
kannata olla liian ahkera väärissä asioissa ☺

2. Voitte mahdollistaa oman työnne uudelleenkäytön (se kannattaa tehdä).

3. Avoimessa datassa ei pääsääntöisesti voi olla henkilötietoja tai salassa
pidettäviä tietoja → opetelkaa tietojen luokittelu. Se on virkamiehen
perusosaamista.

4. Suomen perustuslaki velvoittaa toimimaan avoimesti. Tässä on suuri ero
esimerkiksi elinkeinoelämän työpaikkojen verrattaessa.

Oma motivaatio? Jatkuva sparraus / oppiminen myös oman organisaatiorajojen
ulkopuolelta. Kukaan ei ole koskaan valmis ja osaaminen on paras hyvän elämän
vakuutus. Virkamiehenä voi rakentaa julkista osaamisportfoliota.
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Lisätietoja

• EDUSKUNNAN TIETOPAKETTI AVOIMEN DATAN DIREKTIIVISTÄ:

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_

oikeus/LATI/Sivut/avoimen-datan-direktiivin-kansallinen-taytantoonpano.aspx

• Hallituksen esitys HE 74/2021 avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa 

koskevaksi lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 6.5.2021: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_74+2021.p

df

• The official portal for European data:

https://data.europa.eu/en
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