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Tietotekniikan liitossa tapahtuu:
Sytykkeen jäsenenä olet myös Tietotekniikan liiton jäsen. 
Ota kaikki edut haltuun nyt! ttlry.fi/jäsenedut

n  Uutuutena jäsenillemme: Summa-palvelu käyttöösi lehdellisen jäsenyyden hinnalla 
– mukana mm. it-ammattilaisille räätälöity ICT-kanava, joka kerää kuumat it-uutiset 
helposti luettaviksi kotona ja tien päällä.
Tutustu muihin jäsenhintaisiin koulutuksiimme: ttlry.fi/koulutus

n  Certified ScrumMaster (CSM) 31.3.–1.4.2014
Ymmärrä syvemmin, mitä Scrum ja ketterä ohjelmistokehitys tarkoittavat ja miten ne toimivat. 
Kurssi on tarkoitettu myös Scrum-tiimissä tai sen läheisyydessä työskenteleville. Jäsenalennus on 200 €.

n  Kanban ja Lean 7.–8.4.2014
Selvitä mitä Kanban, Lean ja ketterä ohjelmistokehitys tarkoittavat ja miten ja miksi nämä menetelmät toimivat. 
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat oppia lisää keinoja prosessin jatkuvaan parantamiseen, 
erityisesti Kanban-tiimissä tai sen läheisyydessä työskenteleville. Jäsenalennus on 200 €.

n  IT2010-sopimusehtojen perusteet 10.4.2014
Koulutus it-asiantuntijoille, myyjille, ostajille, lakimiehille sekä 
muille IT2010-sopimusehtojen parissa työskenteleville. Jäsenalennus on 155 €.

n  Projektin työmäärän arviointi 23.–24.4.2014
Kurssilla opitaan, miten saadaan ostajat ja toimittajat onnistumaan. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, 
joiden menestyminen työssä riippuu projektin työmäärän arvioinnin onnistumisesta. Jäsenalennus on 180 €.

n  Kaikki irti sosiaalisesta mediasta analysoimalla ja kehittämällä 28.4.2014
Koulutus sopii organisaatioiden someilusta ja sen kehittämisestä vastaaville henkilöille, jotka kaipaavat 
lisäperspektiiviä organisaationsa someviestinnän kehittämiseen. Koulutuksesta saa vinkkejä ja toimintamalleja 
organisaation tavoitteellisen someilun luomiseen. Jäsenalennus on 100 €.

n  Sertifioitu innovaatiojohtaja 8.5 alkaen
Koulutus sopii innovaatiotoiminnasta ja tuotekehityksestä sekä liikeideoiden kehityksestä 
vastaaville johtajille ja päälliköille. Kurssin sisältö sivuaa innovaatiotoiminnan laatuun liittyviä 
kysymyksiä. Jäsenalennus on 478 €.

n  Scope Manager 10.6. alkaen
Pelkäätkö karkaavia kustannuksia? Onnistuuko projektisi ja sen resurssien arviointi? Tarvitsetko työvälineitä onnistumiseen? 
Koulutus sopii kokeneille vaatimusmäärittelyn ammattilaisille, useita toimituksia läpivieneille it-projektipäälliköille ja projek-
tijohdon konsulteille. Jäsenalennus on 380 €.

26.3.2014 klo 16 Avoimet joukkoistetut 
paikkatietoaineistot 
–seminaari ravintola Vaunussa, 
Ratapihantie 9, Helsinki, Pasila, järjestäjinä Sytyke, 
Open Knowledge Finland ja ProGIS.  
Seminaarin jälkeen klo 18 pidetään Sytykkeen 
kevätkokous.

7. - 8.5.2014 ICT-expo Helsingin Messukeskuksessa, 
Sytyke mukana TTL:n lavalla.

14.5.2014  Verkon uudet maksutavat -teemailta. 

13.6.2014 klo 13 Fazer-vierailu

3. - 5.9.2014 Tietotyö+1, laivaseminaari.

5.11.2014 Syysseminaari ja Sytykkeen syyskokous

Tarkemmat tiedot Sytykkeen verkkopalvelussa 
sytyke.org.

Sytykkeessä tapahtuu vuonna 2014
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n  SISÄLTÖ

S
ytykkeellä on aina ollut vankka näkymä alan tulevas-
ta kehityksestä. Sen voi todentaa katsomalla vaikka 
vain laivaseminaarien aiheita. Vuonna 2012 aiheena 
oli “Avoin ja iso data”. Aihe ei ehkä vielä silloin ollut 
jokaiselle tuttu. Vuosi 2013 on ollut big datan vuosi, 

kun yritykset ovat kautta maailman tajunneet valtavien datamää-
rien analyysikeinojen tarjoamat liiketoimintoedut. Näppejään jää 
nuolemaan julkishallinto, joka ei voi viedä dataansa maan rajojen 
ulkopuolelle niin suurten palveluntarjoajien holveihin, että dataa 
voisi tehokkaasti murskata.

Vuonna 2012 nähtiin avoimen datan avaus Suomessa. Hallitusohjelmaan asti kirjattu 
datan avaamiskehote johti vuoden 2011 lopulla vihdoin päätökseen, joka aloitti koko 
julkishallinnon mullistavan avausaallon. Open Knowledge Finland ry perustettiin vuo-
den 2012 lopussa ja se on jo yhden vuoden aikana saanut aikaan uskomattoman paljon.

Tässä lehdessä voit lukea avoimesta datasta: Mitä on tehty, mitä aiotaan tehdä ja 
mitä eri toimijoiden kannattaisi tehdä? Miten sinun organisaatiosi voi hyötyä datan 
avoimuudesta?

Tule mukaan 26.3.2014 OKF Finlandin, ProGIS ry:n ja Sytykkeen yhteiseen kevät- 
seminaariin joukkoistetusta paikkatiedosta.

Systeemityö on monialaista. Parin tekniikka- ja datavuoden jälkeen on aika ottaa 
mukaan pehmeämpi aihe, tietotyön tehostaminen. Syksyn laivaseminaari Tietotyö+1  
antaa sytykeläisille eturivin paikan päästä perille pelillistämisen, tiimityön, mentoroinnin,  
coachauksen ja johtamisen uusista tuulista. Älä missaa tätäkään! Lisätietoja saat tästä 
lehdestä ja Sytykkeen verkkosivuilta sytyke.org.

Kiitokset kaikille sytykeläisille, jotka olivat mukana puheenjohtajakauteni 2013  
toiminnassa! Tänä vuonna vedän vielä laivaseminaarin järjestelytoimikuntaa, sitten 
sääntöjen mukaisesti on aika siirtyä syrjään Sytykkeen hallituksesta. Nähdään Sytykkeen  
tilaisuuksissa ja LinkedInissä! 

Tarmo Toikkanen

JULKAiSiJA
Systeemityöyhdistys Sytyke ry

Tietotekniikan liitto ry
Lars Sonckin kaari 12

02600 Espoo
vaihde: 020 741 9898

PÄÄToiMiTTAJA
Eija Kalliala

Paatoimittaja (at) sytyke.org

TAiTTo
Lönnberg Print & Promo

ToiMiTUSKUnTA 1/2014
Tarmo Toikkanen

Eija Kalliala

LiSÄTieToJA LeHDeSTÄ
http://www.sytyke.org/lehti/

TiLAUKSeT 2014
Sytyke-lehti sisältyy

Sytyke ry:n jäsenmaksuun
Vuositilaus 36 €
Irtonumerot 10 €

VUoDen 2014 nUMeRoT
1. Avoin tieto 20.3.2014

2. Monitoimittajaprojektit 15.5.2014
3. Tietotyö + 1, 9.10.2014

4. Mobiilisovellukset 4.12.2014

PAinoS
Painos 2500 kpl

ISSN 2323-8275 (painettu)
ISSN 2323-8283 (verkkojulkaisu)

2. vuosikerta

iLMoiTUSHinnAT 2014
Takakansi (A4) 1 200€

Sisäkannet (A4) 1 000€
Sisäsivut (1 x A4) 800€

Sisäsivut (1/2 x A4) 600€
Sisäsivut (1/4 x A4) 400€

Arvonlisävero 0%.
Vakiopaikan vähintään vuodeksi  

varanneille 20 % alennus.

Toimitus ei ota vastuuta kirjoittajien 
mielipiteistä eikä asiavirheistä.

ISSN 2323-8275

3    Pääkirjoitus • Tarmo Toikkanen

4   Paikkatietoja avoinna • Antti Rainio 

6   HSL-navigaattori – avoin malli tulevaisuuden reittioppaille
      •  Tuukka Hastrup 

8   Sytyke – kolmas saunaseurani • Ville Availa

9    Uudet avoimen tiedon käyttöluvat, CC 4.0 • Tarmo Toikkanen

10   Kokemuksia avoimen lähdekoodin  

       kehittämisen hankinnasta • Markus Melander

14   Avoin data – yritykset kuntien kannustajina • Elisa Kettunen

16   Avoimet yhtenevät rajapinnat vauhdittavat palvelukehitystä –   

      myös julkisella sektorilla  • Hanna Niemi-Hugaerts

18   Pääkaupunkiseutu tiennäyttäjä data-avauksillaan  
        ja kokeilukulttuurillaan  • Tanja Lahti ja Hami Kekkonen

20  Avoin data Tampereen seudulla • Matti Saastamoinen

22   Horoskooppi

23  Open Knowledge Finland yhdistää  

      avoimuudesta kiinnostuneet • Antti Poikola

24  Ihmiskeskeinen vai yrityskeskeinen ratkaisu henkilökohtaisen 

       datan hyödyntämiseen?  • Kai Kuikkaniemi

26  Kolumni: Kuutamolla

n  PÄÄKIRJOITUS

http://www.sytyke.org/lehti/
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Antti Rainio
on nykyisin itsenäinen konsultti joka työskenteli 
Maanmittauslaitoksessa vuosina 2008-2013. 
Sähköposti: etunimi(at)navinova.fi

PAIKKATIETOjA AvOINNA

V
altioneuvoston periaa-
tepäätös keväällä 2011 
käynnisti Suomessa 
prosessin, jonka seu-
rauksena Kataisen halli-
tus haluaa julkisen tie-
don avaamisen etenevän 

systemaattisesti ja nopeasti. Päätöksessä lin-
jattiin tiedon pääsääntöinen maksuttomuus 
ja selkeiden käyttöehtojen tarve sekä ohjat-
tiin avoimen tietoinfrastruktuurin toteut-
tamiseen, mikä tarkoittaa tietoaineistojen 
tunnistamista ja kuvailua sekä tiedosto- ja 
rajapintapalvelujen toteuttamista.

Periaatepäätöksen toimeenpano

Julkisen tiedon avaaminen ei ole edellyttä-
nyt maksuperustelain uudistamista. Mak-
suttomuus perustuu nyt lain 5 §:n tulkin-
taan, että avoin tieto on maksuton suorite, 
koska sen tuottaminen ei kohdistu yksit-
täiseen henkilöön tai yritykseen tai muu-
ten rajattuun ryhmään, vaan tieto on yh-
täläisin ehdoin kaikkien saatavilla. Vaikka 
avoin tieto on maksutonta, rajapintapalve-
lujen hinnoittelun käytännöt  vaihtelevat 
vielä melkoisesti. 

Käyttöehtojen selkeyttäminen on tuot-
tamassa vihdoin julkisen hallinnon suosi-
tuksen avoimen tietoaineiston käyttöluvas-
ta. Siinä suositellaan Creative Commons 
4.0 Nimeä -käyttöluvan soveltamista. Tä-

Julkisen tiedon avaaminen etenee – etenkin paikka- ja karttatietojen. 
Avoin paikkatietoinfrastruktuuri on jo todellisuutta, joskin monet 

valtionhallinnon ja kaupunkien kartta-aineistot ovat edelleen 
perinteiseen tapaan maksullisia.

mä uusi kansainvälinen lisenssi on valmis-
tunut vuoden 2013 lopussa. 

Avoin tietoinfrastruktuuri on vähitel-
len muotoutumassa. Avoimen tiedon oh-
jelmassa valtiovarainministeriön johdolla 
valmistuu dataportaali sekä tietoaineisto-
jen kuvailun metatietomalli. Toistaiseksi ei 
ole tarjolla ohjeita avoimista tiedosto- ja 
rajapintapalveluista vaan kehitystä ohjaa-
vat lähinnä julkisen hallinnon kokonais-
arkkitehtuurityötä varten tuotetut viiteark-
kitehtuurit.

Julkisen tiedon avaaminen on myös bud-
jettiasia. Valtiovarainministeriö on pyytä-
nyt ministeriöiltä suunnitelmia tiedon 
avaamisesta osana valtion tulo- ja menoar-
vion kehysten valmistelua. Suunnitelmansa 
ovat julkaisseet ainakin liikenne- ja viestin-
täministeriö (LVM julkaisuja 10/2013) sekä 
työ- ja elinkeinoministeriö (TEM raport-
teja 22/2013). Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on jo aiemmin julkaissut Tieto käyt-
töön -tiekartan (OKM julkaisuja 2011:4) ja 
käynnistänyt tutkimusaineistojen säilytystä 
ja metatietojen julkaisua tukevien palvelu-
jen toteutukset.

Paikkatiedon monia avauksia

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kan-
nustettiin pilotoimaan etenkin kartta- ja 
paikkatiedon avaamista. Paikkatietoa tuot-
tavat viranomaiset ovat vastanneet haas-

teeseen ja useita merkittäviä avauksia on 
nähty. Jo aiempina vuosina tieverkon tie-
dot ja ympäristötiedot sekä lajien levin-
neisyystiedot ovat olleet saatavilla ainakin 
lähes avoimina.

Poliittisen tahtotilan pitävyys testattiin 
maastotietojen avaamisessa joulukuussa 
2011, kun valtioneuvoston raha-asiainva-
liokunta hyväksyi kiistellyn maksuasetuk-
sen. Maanmittauslaitos on sopeutunut 1 
– 2 miljoonan euron vuotuisiin tulonme-
netyksiin samaan aikaan, kun maastotie-
don käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti. 
Maastotietoa ladattiin avaamisen jälkeen 
kolmessa kuukaudessa 50 kertaa enem-
män kuin edellisenä vuonna. Ensimmäi-
sen vuoden aikana noin 20 000 henkilöä 
oli ladannut aineistoa yli miljoona tiedos-
toa. Maastotiedolle on ollut selvästi piile-
vää kysyntää.

Paikkatietoa ovat avanneet myös muut 
tiedontuottajat. Kesällä 2012 Museoviras-
to avasi muinaismuistoja, rakennusperin-
töä ja kulttuurimaisemia koskevat tiedot 
ja Geologian tutkimuskeskus maaperä-
kartan sekä pienimittakaavaisia kalliope-
räkarttoja. Marraskuussa 2012 Metsäntut-
kimuslaitos avasi valtakunnan metsien in-
ventointitiedot, mikä synnytti keskustelua 
maanomistajien yksityisyyden suojasta. 
Keväällä 2013 Ilmatieteenlaitos avasi bud-
jettirahoituksen vauhdittamana sää- ja  
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Linkkejä
Liikenteen ja viestinnän avoin tieto - Työryhmän raportti. 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 10/2013: http://
urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-337-4
Tietovarantojen avaaminen TEM:n hallinnonalalla. Työ- ja 
elinkeinoministeriön raportteja 22/2013: http://www.tem.
fi/files/37014/TEMrap_22_2013_19062013.pdf 
Tieto käyttöön - Tiekartta tutkimuksen sähköisten tieto-
aineistojen hyödyntämiseksi. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön julkaisuja 2011: http://www.minedu.fi/export/sites/
default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/okm04.pdf?lang=fi 

Lisätietoa ja muita avauksia löytyy Paikkatietoikkunan 
sivulta www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto.

ilmastohavainnot sekä ennusteet rajapin-
tapalveluineen. Tilastokeskus avasi suuren 
joukon tilastotietoa jo vuoden 2012 tam-
mikuussa ja jatkoi toukokuussa 2013 mm. 
ruutuaineistolla – joskin vain väestötiedon 
osalta. 

Paikkatietoinfrastruktuuri kehittyy

Avoimen tiedon infrastruktuurin toteutu-
minen on paikkatiedoissa jo pitkällä. Läh-
tökohtana ovat alan kansainväliset stan-
dardit (ISO 19100-sarja sekä OGC, Open 
Geospatial Consortium) ja Inspire-direktii-
vi. Suomessa yli 500 paikkatietoaineiston 
metatiedot on viety yhteiseen hakupalve-
luun, Paikkatietohakemistoon. Noin sata 
aineistoa on saatavilla tiedosto- ja rajapin-
tapalveluissa ja eri organisaatioiden kym-
menissä karttakuvapalveluissa on tarjolla 
satoja yhteentoimivia karttatasoja. Kansal-
lisen Inspire-raportin mukaan vuonna 2012 
katselupalveluihin kohdistui yhteensä noin 
475 miljoonaa palvelupyyntöä. Kasvu edel-
lisvuodesta oli noin 70 %. Hakupalvelun 
metatietoihinkin kohdistui yli 1,6 miljoo-
naa palvelupyyntöä. Vaikka paikkatietoinf-
rastruktuurin rakentaminen onkin lakisää-
teistä työtä, tiedon avaaminen on kiistatta 
vauhdittanut merkittävästi infrastruktuurin 
käyttöönottoa.

Maastotiedon  
käyttöönotto on helppoa

Maastotiedon avaamisen vaikuttavuutta on 
selvitetty osana Aalto-yliopiston tutkimus-
ta, joka julkaistaan keväällä 2014. Tutki-
muksen yhteydessä toteutettuun kyselyyn 
vastasi noin 16 % yhteensä 23 000 maas-
totiedon lataajasta. Vastaajista suurin osa 
oli yksityishenkilöitä ja noin viidennes yri-
tyksistä. Vastausten mukaan maastotiedon 
käyttö on lisääntynyt sekä operatiivisessa 
toiminnassa että harrastuksissa. Tietoa käy-
tetään ennen muuta taustakarttana, mutta 
monet yritykset ovat ladanneet aineistoa 
myös tutkimukseen ja kokeiluihin. Merkit-
tävin tiedon käyttöä lisäävä tekijä maksut-
tomuuden ohella on ollut käyttöönoton ja 
käyttöehtojen yksinkertaisuus. Hyödyntä-
misen kannalta tärkeään rooliin nousevat 
helppokäyttöiset välineet kuten Apps4Fin-
land-kilpailussa palkittu Karttapullautin, 
jossa laserkeilausaineistosta syntyy auto-
maattisesti kartta.

Avaamisen haasteita

Paljon tietoa on vielä avaamatta niin val-
tionhallinnossa kuin kunnissakin. Vaikka 
suurimmat kaupungit ovat jo ottaneet mer-
kittäviä askelia tiedon avaamisessa, paik-
katiedon osalta kunnissa on edetty vaati-
mattomasti. Itsehallinnon myötä jokainen 
kunta on vastuussa omasta tietopolitiikas-
taan. Suomessa kaupungit keräävät kartta-
tiedon myynnistä maksuina yhteensä pari 
miljoonaa euroa vuosittain. Mikään kau-
punki ei ole toistaiseksi avannut tarkim-
pia kartta-aineistojaan, ns. kantakarttoja.  
Helsinki on avannut tosin jo rakennusten 
ääriviivat. Suomen Kuntaliitto ehdottaakin, 
että mahdollinen datan avaaminen tulisi 
kompensoida kuntien valtionosuuksissa. 

Mitä hyötyä kuntien aineistojen avaami-
sesta sitten olisi? Oletettavasti vaikutukset 
olisivat varsin samanlaisia kuin Maanmit-

tauslaitoksen maastotietojen avaamisesta, 
joten vastauksia kannattaa etsiä keväällä il-
mestyvästä Aalto-yliopiston tutkimuksesta. 
Ehkä merkittävintä olisi tuotetun tiedon 
hyödyntämisen helppous selkeiden käyt-
töehtojen pohjalta. l

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-337-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-337-4
http://www.tem
http://www.minedu.fi/export/sites/
http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/avoin-paikkatieto
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Tuukka Hastrup aloitti HSL-navigaattorin kehityksen 
viime vuonna HSL:n kumppanikoodarina ja on nykyisin 
HSL:llä järjestelmäsuunnittelijana. 
etunimi.sukunimi (at) hsl.fi

HSL-NAvIgAATTORI
– AVOIN MALLI TULEVAISUUdEN REITTIOPPAILLE

H
SL:n Reittioppaan rajapinnan 
avaamisesta ovat hyötyneet 
kaikki osapuolet:  Matkus-
tajilla on ollut puhelinva-
linnastaan riippumatta käy-

tettävissään ReittiGPS:n ja Androppaan 
kaltaisia innovatiivisia ja kullekin alus-
talle hiottuja Reittiopas-käyttöliittymiä. 
HSL:n ei ole tarvinnut hajottaa resursse-
jaan eri mobiilialustoille eikä ennakoida 
alan teknisen kehityksen käänteitä. Sovel-
luskehittäjät ovat päässeet kokeilemaan ja 
kehittämään palveluita niin itselleen kuin 
muillekin joukkoliikennettä käyttäville.

Ennen avaamista Reittioppaan rajapin-
nalla oli hyvin vähän käyttäjiä. Avaamista 
seurannut sovellusvyöry kertoo siitä, että 
suljettu rajapinta on ollut merkittävä es-
te alan sovellusten kehitykselle ja toimi-
ville sovellusmarkkinoille. Viranomaisil-
la on keskeinen rooli Suomen joukkolii-
kenteen järjestämisessä, mutta he voivat 
toimillaan vaikuttaa siihen, että käytettä-
vissä on laadukkaita yksityisen sektorin 
osaratkaisuja.

Sovelluskehittäjien lisäksi myös tutki-
jat ovat hyödyntäneet rajapintaa, näky-
vimmin ehkä Helsingin yliopiston Met-
ropAccess-hankkeessa, jossa on tuotettu 
malleja saavutettavuudesta ja esimerkik-

si joukkoliikenteen ja yksityisautoilun ver-
tailusta. Rajapinnan avoimuuden ansiois-
ta sitä ovat voineet vaivatta käyttää myös 
yksittäiset opiskelijat opinnäytetöissään.

Valitettavasti HSL:n avointa dataa ei ole 
vielä hyödynnetty yhtä tuloksekkaasti kuin 
avoimia rajapintoja. Rajapinnat mahdol-
listavat aina vain tietyt toiminnot ja vain 
tietyin parametrein, mutta nämä rajoituk-

set olisi mahdollista kiertää hyödyntämäl-
lä suoraan rajapintojen takana olevaa da-
taa. Tuloksekkaina yksittäistapauksina voi 
mainita globaalisti toimivan, näkövam-
maisille suunnatun Blindsquare-sovelluk-
sen sekä HSL:n teknisesti edistyksellisen 
ja kustannustehokkaan Matka-aikakartan. 
Jatkotoiveissa olisi esimerkiksi reittiopas, 
joka ottaisi reittiehdotuksissa huomioon 
liikenteen myöhästymiset, poikkeustilan-
teet ja vaikkapa Ilmatieteen laitoksen avoi-
met säätiedot.

Uusi avoin perusta

Viime vuonna käynnistetty HSL-navigaat-
torin kehitys on tuottanut täysin avoimen 
mallin siitä, kuinka HSL:n avoimen da-
tan ja muiden avointen tietoaineistojen 
päälle on mahdollista toteuttaa uusia reit-
tiopaspalveluita ilman nykyisten rajapin-
tojen rajoituksia. HSL-navigaattorin läh-
tökohdaksi otettiin konsepti, jonka mu-
kaan myös joukkoliikenteen matkustajille 
pitäisi olla autonavigaattoreita vastaavia 
palveluita, jotka neuvoisivat matkan ai-
kana jokaisen käännöksen ja siten lisäi-
sivät varmuuden tuntua ja vähentäisivät  

HSL-navigaattorin aloitusnäkymä.

HSL Helsingin seudun liikenne järjestää suuren osan Suomen joukkoliikenteestä. 
Asiakkaat kokevat tärkeäksi suositun Reittiopas-verkkopalvelun matkustajainformaation. 

Verkkopalvelun tietoaineistot ja reititysrajapinta avattiin vuonna 2009, josta lähtien 
kolmannet osapuolet ovat kehittäneet kymmeniä sovelluksia eri mobiilialustoille. 

Kehittäjäyhteistyön ja avoimen datan hyödyntämisen vahvistamiseksi HSL:llä 
käynnistettiin viime vuonna avoimen lähdekoodin projekti HSL-navigaattori, 

jonka tuloksia kuka tahansa voi hyödyntää uusien reittiopassovellusten pohjana.
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ennakkosuunnittelun tarvetta.
Tätä konseptia ei ollut mahdollista to-

teuttaa nykyisen Reittiopas-rajapinnan 
päälle, sillä siitä puuttuvat muun muassa 
kävelyohjeet. Rajapinnan käyttämä kart-
ta-aineisto ei myöskään ole avointa dataa, 
mikä rajoittaa rajapinnan tulosten käyt-
tökelpoisuutta osana isompaa järjestel-
mää. Olikin luonnollista valita tällä kertaa  
kartta-aineistoksi avoin OpenStreetMap 
(www.openstreetmap.org) ja aloittaa oh-
jelmistokehitys puhtaalta pöydältä.

Aiempaan tapaan linjattiin, että HSL ke-
hittää alustariippumatonta perusratkaisua 
ja erikoistuneet ratkaisut jätetään kolman-
sille osapuolille. Tämän vuoksi toteutus-
teknologiaksi valittiin HTML5.

Toteutuneet avoimuuden muodot

OpenStreetMap sopii erinomaisesti reittio-
passovelluksiin, sillä se sisältää tarkkaa tie-
toa kävelyreiteistä, joukkoliikennepysäkeis-
tä ja -asemista. Tämä mahdollistaa tarkat 
kävelyohjeet ilman saumoja joukkoliiken-
ne- ja kävelyosioiden välissä.

HSL tarjoaa aikatauluaineistonsa helpos-
ti hyödynnettävässä, CSV-pohjaisessa GTFS-

muodossa. Täten aineisto on (OSM-katu-
verkon ohessa) suoraan ladattavissa muun 
muassa avoimen lähdekoodin OpenTrip 
Planner-reitityspalveluun. Kolmannet osa-
puolet voivat hyödyntää myös HSL:n ko-
keilukäytössä olevaa OpenTripPlanner-ra-
japintaa. 

Myös HSL-navigaattorin lähdekoodi on 
avoin. Kehitystä voi seurata ja siihen osal-
listua Github-palvelussa (github.com/HSL-
devcom). Navigaattori on julkisesti testat-
tavissa (dev.hsl.fi). Se toimii nykyisellään 
ainakin uusimpien iPhone- ja Android-
puhelinten selaimissa. Palautetta voi an-
taa Githubin lisäksi myös muissa HSL:n ja 
kehittäjäyhteisön viestintäkanavissa.

Navigaattorista on HSL-alueen lisäksi 
tehty yhteistyönä Oulun ja Liikenneviras-
ton maanlaajuisen Matka.fi-palvelun tiedot 
kattavat testiversiot. Ohjelmistokehitykseen 
on osallistunut kehittäjiä Manchesteristä, 
Tampereelta ja Jyväskylästä. Tiedossa on 
myös, että yksi yritys kehittää versiota puo-
lalaisille ja toinen Pietarin ja Helsingin vä-
liä matkustaville.

Navigaattorin käyttäjät voivat rapor-
toida kartta-aineiston virheitä ja puuttei-

ta suoraan sovelluksen käyttöliittymästä 
OpenStreetMapin palautejärjestelmään ja 
siten osallistua avointen kartta-aineisto-
jen tarkentamiseen ja ylläpitoon. Sovel-
lus lisää tietoisuutta OpenStreetMapista ja 
toivottavasti laajentaa sen hyödyntämistä. 
Vastaavasti sovellus tarjoaa aineiston tuot-
tajille yhden mielekkään mutta haastavan 
käyttötapauksen lisää.

Jatkosuunnitelmia

HSL:llä harkitaan parhaillaan, kuinka pit-
kälti seuraava Reittioppaan uudistus voi-
si perustua Navigaattoriin. Haasteena on 
toisaalta laajan palvelun kaikkien tarpeel-
listen käyttötapausten toteuttaminen uu-
siksi, toisaalta yhteisöllisesti tuotetun ma-
teriaalin ja viranomaismateriaalin hallittu 
yhdistäminen. Lupaavalta taas näyttää, että 
tuloksena voitaisiin saada aiempaa tehok-
kaammin aiempaa laadukkaampi palvelu 
niin, että yhteistyö alan toimijoiden välil-
lä olisi entistä laajempaa, markkinat toi-
misivat entistä paremmin ja kansalaisilla 
olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
entistä enemmän. l

OpenStreetMap sisältää osoitetietoa sisäänkäyntitasolle saakka. 

http://www.openstreetmap.org
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SyTyKE 
– KOLMAS SAUNASEURANI

Kirjoittaja Ville Availa on Sytykkeen puheenjohtaja 
ja Ambientian toimitusjohtaja, joka on toiminut alalla 
pian kaksi vuosikymmentä.

T yö kasvuyrityksen puikoissa on 
vaativaa, joten odotukset harras-
tuksiin ovat kovat. Golf tai ris-

tisanat eivät ole meikäläisen mieleen. 
Tykkään vauhdista ja vaarallisista tilan-
teista. Tosin pahimmat itseni telomiset 
ovat sattuneet sählyssä eikä oikeasti vaa-
tivissa ja vaarallisissa lajeissa.

Yrityksen puikkoihin 18-vuotiaana

Aloitin it-alalla vuonna 1995 hyvin nuo-
rena varsin käytännönläheisellä hom-
malla: asentamalla työasemia ja tulos-
timia asiakkaille. Jo seuraavana vuonna, 
täytettyäni 18 vuotta, perustin oman fir-
man palvelujen rakentamiseksi interne-
tiin. Pian sen jälkeen aloin harrastaa lu-
milautailua. Se olisi pitänyt aloittaa ai-
nakin kymmenen vuotta nuorempana, 
niin olisin selvinnyt opetteluvaiheesta 
huomattavasti vähemmillä mustelmilla. 
Sitkeällä harjoittelulla opin kuitenkin la-
jin. Samaa sitkeyttä tarvittiin myös yri-
tyksen käynnistämisessä. Myöhemmin 
lasketteluharrastus on joka vuosi vienyt 
Alpeille etsimään parhaita koskematto-
mia rinteitä. 

Nuorkauppakamariin liityin it-kuplan 
puhkeamisen jälkeen. Kupla oli pyyh-
käissyt kilpailijat pois maisemista eikä 
kilpailua käytännössä ollut. Töitä paiskin 
tuolloin vielä seitsemän päivää viikossa ja 
ajelin autolla ympäri maata. Oli siis syytä 
hankkia lisää harrastuksia.

Debattia kansainvälisesti 

Nuorkauppakamarissa ei nimestään 
huolimatta ole kyse kauppakamarin 

nuoriso-osastosta vaan järjestöstä, jossa 
nuoret yrittäjähenkiset ihmiset verkostoi-
tuvat ja kehittävät itseään. Järjestö tarjosi 
minulle mielenkiintoisia verkostoja ja vei 
tilaisuuksiin Japaniin, Intiaan, Turkkiin ja 
Monacoon. Pysähdytäänpäs tuon Turkin 
kohdalla, koska se vaikuttaa aika tavalli-
selta muiden rinnalla. Merkityksellisen pai-
kasta tekee sijoittuminen kansanvälisessä 
debattikilpailuissa joukkueeni kanssa toi-
selle sijalle. Aikaisemmin englanninkieli-
nen esiintyminen suurelle yleisölle olisi 
ollut kauhistus. Tästä kokemuksesta on 
omassa työssä ollut merkittävästi hyötyä lii-
ketoiminnan kansainvälistyessä. Nytkin on 
varattuna seuraavat lentoliput Piilaaksoon.

Moottoripyöräily tuli kuvioihini kol-
menkympin jälkeen – onneksi pari vuosi-
kymmentä odotettua aiemmin. Tähän ei 
liittynyt mitään kriisiä, uskokaa pois, olin 
aina halunnut moottoripyörän, mutta kort-
tia kyseisen laitteen kuljettamiseen en vain 
koskaan ollut hankkinut. Ei se uudestaan 
autokoulun penkillä lapsosten kanssa vie-
tetty aika niin kamalaa ollutkaan. Nyt har-
rastuksesta on tullut loistava tapa saada li-
sää intoa ja energiaa pieniltä mutkateiltä 
viikonloppuisin. Tällä alalla moni muukin 
omistaa prätkän.

Opi uutta pysyäksesi mukana

Sytykkeen toimintaan tulin mukaan kaksi 
vuotta sitten; tätä ennen olen ollut muka-
na kahdessa muussa TTL:n yhdistyksessä. 
Heti ensimmäinen tilaisuus, johon menin 
mukaan, oli järjestetty saunatiloissa. Seu-
raavan kevään aikana huomasin, että olen 
kuin olenkin saunaseurassa jälleen, kun 

hallituksen kokouksien yhteyteen sovi-
tettiin saunomismahdollisuus. Olen aina 
pitänyt saunomisesta; perustamani sau-
naseura täyttää tänä vuonna kymmenen 
vuotta. Sen kunniaksi olen pienen jäse-
nistön kanssa aloittanut blogin, jonne 
keräämme tänä vuonna sata erilaista sau-
nakokemusta. Se toinen saunaseura on 
suuri Suomen Saunaseura, jonka koti-
paikka on Lauttasaaressa. Tämä Sytyke 
on sitten se kolmas, mutta järjestys on 
puhtaasti kronologinen. Saunomiseen ei 
muutenkaan pitäisi liittää kilpailullisia 
piirteitä. Saunominen on minulle ren-
toutumista sekä ennen kaikkea sosiaa-
lista ajanvietettä.

Viimeisin harrastukseni alkoi samoi-
hin aikoihin tämän Sytykkeen puheen-
johtajavuoden kanssa. Olen telonut it-
seni perusteellisesti eri urheilulajeissa, 
kuten alussa kerroin, joten tällä hetkellä 
muu liikkuminen kuin uinti on kiellet-
ty. Nyt koitan oppia taas jotain uutta eli 
uimaan oikein. Halu uuden oppimiseen 
on myös työuralla tärkeää, koska maail-
ma muuttuu ympärillä nopeasti – varsin-
kin it-maailma.

Tämän vuoden aikana täytyy oppia pal-
jon. Toivonkin, että lisäämällä Sytykkeen 
jäsentapahtumia voimme tarjota jäsenil-
lemme uusia mahdollisuuksia oppimi-
seen ja oivaltamiseen. Tervetuloa mukaan 
osallistumaan! l

Kuva: MiKKo SuoMinen
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v uosien kansainvälinen verkosto-
mainen lakikonsultaatio huipen-
tui syksyllä 2013 Creative Com-

mons -käyttölupien versioon 4.0, joka on 
ensimmäinen täysin kansainvälinen avoin 
sisältölisenssi. Tässä artikkelissa selvitän, 
miten käyttöluvat muuttuivat ja mitkä nii-
den vaikutukset ovat.

CC-käyttöluvat

Creative Commons tarjoaa useita erilaisia 
käyttölupia eli lisenssejä. Lähtökohta on, 
että CC-lisensoitua aineistoa saa vapaasti 
levittää, esittää, välittää ja muokata mihin 
tahansa tarkoitukseen. Käyttölupien ehdot 
asettavat joitain rajoituksia.

Mitä uutta 4.0:ssa

Jos olet aiemmin käyttänyt CC-käyttölupia, 
peruskuvio ei ole muuttunut. Tutut ehdot 
BY, SA, ND ja NC ovat edelleen käytössä ja 
merkitykset ovat olennaisesti samat. Pin-
nan alla kuitenkin on tehty muutoksia.

4.0-käyttöluvat mainitsevat nyt erikseen 
eurooppalaisen tietokantasuojan. Tämä on 
olennaista avoimen datan julkaisijoille, sil-
lä nyt CC-käyttöluvat soveltuvat myös tie-
toaineistojen avoimeen julkaisemiseen. CC 
BY 4.0:sta on tulossa julkishallinnon suo-
sittelema avointen tietoaineistojen käyttö-
lupa.

4.0-käyttölupia ei enää soviteta eri oi-
keusjärjestelmiin, ainoastaan käännetään. 
Itse englanninkielinen oikeudellinen teksti 
on kirjoitettu niin, että sen pitäisi olla päte-
vä kaikissa maailman oikeusjärjestelmissä. 
Tarkat käännökset auttavat toki käyttöluvan 
ymmärtämisessä, ja lakimieslingvistit laa-
tivat ne tarkassa prosessissa, mutta enää ei 
joka valtiolla ole omaa sovitustaan käyt-
töluvastaan.

4.0-käyttöluvissa edellytetään nyt alku-
peräisen aineiston osoitteen (URI) mai-
nitseminen aina, kun se vain teknisesti on 
mahdollista. Aiemmin linkki oli vapaaeh-
toinen, nyt se on pakollinen. Tämä auttaa 
teoksen käyttäjää löytämään alkuperäisen 
version ja tekijän, ja toisaalta tekijää seu-
raamaan, missä kaikkialla hänen teostaan 
käytetään.

Käyttöluvat sisältävät lukuisia pieniä vii-
lauksia, joissa sopivalla sanamuodolla on 
haettu kansainvälisesti mahdollisimman 
yhtenäistä merkitystä, mutta niihin pereh-
tymisen jätän aiheesta kiinnostuneille har-
joitukseksi.

Totean vielä lopuksi, että kun organisaa-
tion tietoaineistoja julkaistaan ja käyttölu-
paa valitaan, pitää tietenkin konsultoida 
alan ammattilaisia, jotta tietoa julkaistessa 
ei rikota toisten tekijänoikeuksia, yksityi-
syydensuojaa tai muita oikeuksia. l

Tarmo Toikkanen 
toimii mm. tutkijana Aalto-yliopistossa ja 
Creative Commons Suomessa.

Uudet avoimen 
tiedon käyttöluvat, CC 4.0

CC-käyttöluvat ovat jo nyt avoimen sisällön standardi: 
netissä on miljardeja sisältöjä CC-käyttöluvilla avoimesti 
jatkokäytettävänä. Uudet 4.0-käyttöluvat soveltuvat myös 
tietoaineistojen ja tietokantojen julkaisuun, joten niistä 
muodostunee avoimen datan alan käytännön standardi.

Creative Commons Inc. on yhdysvaltalainen 
voittoa tavoittelematon organisaatio, joka 

vuodesta 2001 lähtien on kehittänyt 
avoimia lisenssejä.

Creative Commons -lisenssit ovat 
muodostuneet käytännön standardiksi tie-
don ja sisältöjen avoimessa lisensoinnissa. 

Niitä ei suositella ohjelmistokoodin  
lisensointiin, johon on erinomaiset lisenssit 

tarjolla, mutta kaikkeen muuhun 
sisältöön niitä voi käyttää. 

Ensimmäiset CC-lisenssit julkaistiin vuonna 
2002. Koska lisenssin käyttö ei edellytä 

rekisteröintiä, tarkkoja käyttömääriä ei ole, 
mutta arviot CC-lisensoitujen sisältöjen 
määrästä netissä vaihtelevat kahden ja 

neljän miljardin sisältöobjektin välillä.

Lisätietoja: http://creativecommons.fi

Nimeä-ehto (BY) 
edellyttää, että tekijä, 
linkki alkuperäiseen 
aineistoon sekä 
käytetty CC-lisenssi 
mainitaan.

EiJohdannaisia 
(ND, NoDerivatives) 
kieltää teoksen 
muuntelun.

JaaSamoin 
(SA, ShareAlike) 
edellyttää, että 
muunnelmat jaetaan 
samalla käyttöluvalla 
(vastaa ohjelmisto-
lisenssien copyleft-
periaatetta).

EiKaupallinen  
(NC, NonCommercial) 
rajaa käyttöluvan 
antamat vapaudet 
vain epäkaupalliseen 
käyttöön.

Neljää ehtoa yhdistämällä muodostuu kuusi 
erilaista lisenssiä. Niistä avoimin, CC BY, on 
julkisen avoimen datan suositeltava lisenssi.

Jos haluat luopua kaikista oikeuksistasi, 
myös isyysoikeudesta, voit käyttää CC-
nolla-käyttölupaa.

http://creativecommons.fi
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Tässä artikkelissa pohditaan subjektiivisesta asiakasnäkökulmasta avoimen 
lähdekoodin ohjelmistojen ja niiden kehittämisen hankintaa ketterään 
ohjelmistoprojektiin. Tavoitteena on synnyttää ajatuksia avoimuuden 

eduista ja asiakasjohtoisen kehitystyön hankinnasta 
hankintalainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla.

KOKEMUKSIA 
AVOIMEN LäHdEKOOdIN 

KEHITTäMISEN HANKINNASTA

Onko avoimuus lisäarvo,  
josta kannattaa maksaa ?

Lähtökohtana on avoimen lähdekoodin 
ohjelmistohankinta ja avoimen lähdekoo-
din käyttö julkishallinnon ohjelmistohan-
kinnoissa. Oletetaan, että lisäarvo syntyy 
valmiista liiketoimintaprosessia tukevasta 
tuotteesta eikä menetelmä tai avoimuus 
itsessään ole arvo. Avoimella lähdekoo-
dilla ymmärretään tässä artikkelissa Open 
Source Initiativen (OSI) avoimen lähde-
koodin määritelmän ehdot täyttävää oh-
jelmistokoodia, joka antaa käyttäjälle oi-
keuden käyttää, kopioida, levittää, yhdis-
tellä ja muokata ohjelmaa vapaasti.

Riittävän etäältä arvioituna avoimuu-
den lisäarvo on kiistaton yhteiskunnalli-
sesti ja sosioekonomisesti. Lyhyellä aika-
perspektiivillä ja mikrotalouden tasolla 
on selvää, että avoimuuteen liittyy haas-
teita, joihin ei välttämättä löydy perus-
teltuja vasta-argumentteja. Kuinka vuosia 
riskirahoittajien rahoilla tuotettu ohjel-

mistotuote voitaisiin jakaa kilpailijan käyt-
töön vastikkeetta järkevästi? Tai mikä on 
yrityksen A motiivi tarjota oma tuotteen-
sa avoimesti ja vastikkeetta kilpailijoiden 
hyödynnettäväksi?

Palataanpa takaisin makrotasolle. Olisi 
järkevää, että yhteiskunnallisesti merkit-
tävät järjestelmät tai useamman julkisen 
toimijan tarvitsemat samanlaista palvelua 
tuottavat järjestelmät perustuisivat avoi-
muuteen. Lisäarvo perustuisi siihen, että 
samaa kehitettyä ominaisuutta voidaan ke-
hittää edelleen yhteiskunnan ja kaikkien 
parhaaksi. Ikään kuin kansantarina, joka 
jalostuu eri suuntiin eri puolilla yhteiskun-
taa tai maailmaa. Tarina perustuu samaan 
lähtökohtaan, mutta jokaisessa kylässä tari-
na saa vähän omaa väriä yhdistyäkseen jäl-
leen jossain tai sekoittuakseen toisen kan-
san kansantaruun myöhemmin. Avoimuu-
den ja jakamisen seurauksena lopullinen 
tarina on jalostunut ja hioutunut siten, että 
paras juoni ja jännittävimmät käänteet ovat 
lopputuloksessa mukana, ja kuitenkin sa-

maan aikaan tarinan erilaiset painotukset 
ovat mahdollisia. Lopputulos on osa kult-
tuuria. Tarinan eteenpäin kertominen on 
jotain, mistä päättäjien kannattaisi mak-
saa, koska vain siten voidaan lopulta saa-
da aikaan jotain kestävää ja kaunista. Lu-
kija joka toteaa: "Minua ei kiinnosta kult-
tuuri vaan toimiva tietojärjestelmä", on 
oikeassa. Niin minuakin. Siispä, usein va-
linnat mikrotason virastossa, yrityksessä 
tai yhteisössä perustuvat helppouteen ja 
nopeaan arvontuottoon henkilökohtai-
sella tasolla. Avoimen lähdekoodin kehi-
tys voi tarjota senkin, mutta ei useinkaan 
yhtä suoraviivaisesti ja kauniissa kääreessä 
kuin kaupallinen vaihtoehto. 

Lisäarvo syntyy siis verkostossa ja käy-
tön laajentumisessa organisaation sisällä 
tai laajemmin. Esimerkiksi Liikenneviras-
tossa Tie- ja katuverkon tietojärjestelmän 
kehitys perustuu käyttöliittymän osalta os-
kari.org:n lähdekoodiin. Projektissa tuo-
tettuja ominaisuuksia mahdollisesti hyö-
dynnetään vuonna 2014 käynnistyvissä 

Markus Melander työskentelee ohjelmistokehitysprojektin johta-
jana Liikennevirastolla. Työkokemus ja osaaminen ovat erilaisista 
johtotehtävistä. Näkökulma ICT-kehittämiseen on ennen kaikkea 
johtaminen ja liiketoiminnan kannalta menestyksellisen lopputu-
loksen varmistaminen. Esitetyt mielipiteet ovat tekijän omia. 
markus.melander(at)liikennevirasto.fi
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muissa rekisteriprojekteissa. Jos edellä ku-
vattu toteutuu, avoimen lähdekoodin va-
linta rupeaa palauttamaan siihen kohdis-
tettuja investointeja. 

Pohdintaa avoimen lähdekoodin  
valinnasta

Avoimen lähdekoodin valintaan liittyy 
usein kaksi keskeistä syytä: 1) lisenssikus-
tannusten poisjäämisestä seuraavat kus-
tannussäästöt ja 2) arvopohjainen valin-
ta, jossa halutaan olla tukemassa avoimen 
lähdekoodin kehittymistä yhteisen hyvän 
nimessä. On selvää, että kaiken ICT-han-
kinnan keskiössä on toimivan järjestelmän 
käyttöönotto ja kustannukset. Hankinnas-
sa ensisijainen pyrkimys on yleensä löytää 
sopivin teknologia sovellusarkkitehtuurissa 
haluttuun tehtävään. 

Merkittävän järjestelmän kehityksessä 
avoimen lähdekoodin käyttöön kohdis-
tuu usein muutama epävarmuustekijä tai 
olemassa olevasta teknologia-arkkitehtuu-
rista nouseva ennakko-odotus. Asetelma 
on usein se, että avoin lähdekoodi toimii 

haastajana erityisesti tilanteissa, joissa ti-
laaja on kiinnittänyt teknologioita. Toi-
saalta ainakin Liikennevirastossa, jossa 
kirjoittaja työskentelee, kilpailutuksia on 
usein toteutettu avoimesti niin, että rat-
kaisuehdotuksessa avoimelle ratkaisulle 
annetaan sama asema kuin lisensoiduille 
teknologioille. Tällaisessa tilanteessa avoi-
men lähdekoodin käyttö on toimittajien 
käsissä. Hyvä ratkaisuehdotus, uskottavil-
la tekniikoilla ja sopivalla hinnalla voittaa 
lisensoidun kilpailijansa helposti, varsin-
kin tilanteessa, jossa elinkaarikustannuk-
set on asianmukaisesti otettu huomioon 
vertailuhinnassa.  

Luonnollisesti avoimuus ja projektitoi-
mitusmalli eivät ole riippuvaisia toisis-
taan, eikä sotketa niitä tässäkään artikke-
lissa toisiinsa. Todettakoon kuitenkin, et-
tä avoimen lähdekoodin käyttöön liittyy 
usein hyötyjä avoimuuden tuomien in-
tegraatioetujen ja kustannusten valossa 
pitkällä ja keskipitkällä tähtäimellä. Asi-
akkaan johtama ketterä kehitysmalli pa-
rantaisi onnistumisen todennäköisyyttä.

Kehitystiimi työssään 
Liikenneviraston Pasilan 
toimistolla.
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Kehittämisen hankinta

Kehittäjäresurssien hankinta tai ketterän 
projektitoteutuksen hankinta on se kor-
jausliike, jolla erityisesti julkishallinto on 
päättänyt korjata epäonnistuneita tai kus-
tannuksiltaan hallinnasta karanneita ICT-
järjestelmäkehityshankkeita. Ketterän ke-
hittämisen hankinnalla ymmärretään ti-
lannetta, jossa tilaaja haluaa toteuttaa so-
velluskehitystä iteratiivisesti, pienin koko-
naisuuksin askeltaen kohti valmista lop-
putuotetta. Menetelmässä määrittelyä tar-
kennetaan tietoisuuden kasvaessa. Tähän 
liittyy vapausasteita järjestelmän muutos-
ten toteuttamiseen, kun liiketoiminnan ja 
toimintaympäristön riippuvuudet tarken-
tuvat. Tällaisista projektimenetelmistä käy-
tetään yleisesti termiä ketterä ohjelmistoke-
hitysmenetelmä. Julkishallinnon hankin-
tojen riippuvuus hankintalainsäädännön 
periaatteista asettaa hankintaprosessin kes-
keiseen asemaan menetelmäkehityksessä. 
Tämän vuoksi hankinnan kohteen määrit-
tely on tärkeää, kun järjestelmäkehitystä 
toteutetaan ketterällä menetelmällä. Kir-
joittajan kokemuksen perusteella seuraa-
vat vaihtoehdot ovat mahdollisia ja suo-
siteltavia:

1. Kilpailutetaan osaajia valitulla osaa-
misprofiililla (teknologiaosaaminen, 
menetelmäosaaminen ja 
toimialatuntemus).

2. Hankitaan ohjelmistokehitys-
osaaminen toimittajalta valmiina 
tiiminä. 

3. Rekrytoidaan osaamista vuokraamalla 
tai määräaikaisilla työsopimuksilla.

Vaihtoehdoista kolmantena mainittu ei 
ole varsinainen hankinta eikä sitä käsitellä 

tässä artikkelissa tarkemmin. Tietyissä ti-
lanteissa organisaation pitkäaikaisen muu-
toksen tai järjestelmäkehityksen toteutta-
misen voi olla viisasta toimia nykytrendistä 
poiketen ja hankkia omaa henkilökuntaa 
eikä tukeutua ulkoistettuun tekemiseen. 
Pitkillä määräaikaisilla sopimuksilla tai 
henkilövuokrausfirmoista voidaan jousta-
vasti hankkia hyviä osaajia ja keskittyä ih-
misiin eikä sopimuksiin. Henkilövuokra-
uksessa palkkauksella voidaan houkutella 
todella hyviä osaajia.

Liikennevirastossa on lyhyellä ajanjak-
solla saatu kokemusta kummastakin han-
kinnasta. Kehittäjiä hankittiin omaan työn-
ohjaukseen Pasilaan ja tiimejä toteutta-
maan ketterää ohjelmistokehitystä omalla 
toimistollaan niin, ettei tilaajan ja kehittä-
jien välillä ollut erikoisen tiivistä yhteyttä. 
Yksinkertaisessa kokonaisuudessa ratkaisu 
toimii hyvin ja luottamuksen ilmapiiris-
sä toimittaja saa tuntityönä tehdä hyvää 
jälkeä. Kirjoittajan henkilökohtaiset koke-
mukset kehitystiimin kanssa työskentelystä 
Pasilassa ovat positiiviset. Tulokset moni-
toimittajatiimissä ovat olleet tehokkaita ja 
tuloksellisia. Parhaita kokemuksia ovat ol-
leet ne oivallukset, joilla iteratiivisesti ete-
nevässä kehitystyössä löydetään yksinker-
taistavia ja suoraviivaisempia liiketoimin-
nan ongelmien ratkaisuja kuin alkuperäi-
sessä vaatimusmäärittelyssä oli ajateltu. To-
dellisia kustannussäästöjä syntyy yhteisistä 
oivalluksista. Parhaillaan jopa liiketoimin-
nan prosesseja parannetaan vuoropuhelus-
sa järjestelmäkehityksen kanssa 

Jos avoimen lähdekoodin hankinta ja 
siihen liittyvä pohdinta on vierasta, niin 
asiaan voi tutustua esimerkiksi JHS 169 – 

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö 
julkisessa hallinnossa -suosituksesta. Se an-
taa muutaman erinomaisen vinkin toimit-
tajien teknisen suorituskyvyn tai ammatil-
lisen pätevyyden osoittamiseksi, kun avoin 
lähdekoodi on osa laatuarviointia. Pistey-
tyksessä arvioitaviksi tekijöiksi esitetään 
muun muassa seuraavia asioita:

n  Onko Yrityksenne osallistunut 
tarjotun ohjelmiston kehittämiseen 
luovuttaen siihen lähdekoodia?

n  Osallistutteko ohjelmiston 
kehittämiseen liittyvään toimintaan? 
Mihin ja missä roolissa?

Avoimen lähdekoodin konkreettista 
etua on vaikea mitata. Yhtenä positiivisena  
signaalina ovat kehittäjän sanat: "Koodiin 
ja sen kommentointiin on pakko kiinnittää 
huomiota, kun se menee kaikkien nähtä-
väksi Githubiin."

Empiirinen koe hankinnassa

Kilpailutimme tiimit kahdelle sovellusosa-
alueelle Tie- ja katuverkon tietojärjestelmän 
kehitystyöhön. Toisen osa-alueen tiimit 
haastateltiin perinteisen arviointiprosessin 
lisänä ja toisen osa-alueen tiimit valittiin 
vain CV- ja referenssiarvioinnin perusteella. 
Jo haastatteluissa pystyi huomaamaan, että 
haastatteluiden ja käytännön kokeen mer-
kitys osaamisen ja vuorovaikutuskykyjen 
arvioinnissa on merkittävä. Valinta paperei-
den perusteella tuntui haastatteluihin ver-
rattuna riskipitoisemmalta. Arvioiva ryhmä 
oli täysin papereilla olevan tiedon varassa 
eikä saanut kuvaa esimerkiksi vuorovaiku-
tustaidoista. Haastattelumenetelmän sovel-
tamisesta kerrotaan tarkemmin lähteissä.  
Haastattelussa ehkä tärkein hyvä kokemus 

”Koodiin ja sen kommentointiin on 
pakko kiinnittää huomiota, kun se 
menee kaikkien nähtäväksi Githubiin.”
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Lähteitä
- JHS 169 - avoimen lähdekoodin ohjelmien 
   käyttö julkisessa hallinnossa
- http://www.opensource.org
- Peltola Pekka, Avoimen lähdekoodin käyttö 
   julkisyhteisön tietojärjestelmissä -pro gradu 
  -tutkielma, 2008, 
   http://www.cs.uta.fi/research/thesis/masters/
   Peltola_Pekka. 
   pdf, viitattu 8.2.2014
- Rekrytointimenettelystä:  
   http://larelekman.com/2013/10/22/ 
   liikennevirasto-rekrytoi-koko-kehitystiimin-kerralla/

Tee VAiKUTTAVin 
oPinnÄYTeTYö

Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi 
liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, 
kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, 
mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien 
hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi 
liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen. 

Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan 
voi osallistua opinnäytetyö, joka on 
valmistunut joko yliopistosta (pro gradu) 
tai ammattikorkeakoulusta ja hyväksytty 
1.7.2013 - 30.6.2014 välisenä aikana 
vähintään arvosanalla hyvä.

 
Vaikuttavimman opinnäytetyön 
palkintona on 500 euron stipendi sekä 
vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen 
Tietotekniikan liitto ry:n (TLL) jäsenyyden. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 
15.7.2014 mennessä Sytyke ry:lle 
osoitteeseen opinnaytteet@sytyke.org. 
Hakemuksessa pitää näkyä opiskelijan nimi, 
yhteystiedot, oppilaitos, opinnäytetyöhön 
liittyvän tutkinnon nimi, opinnäytetyön 
otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki 
opinnäytetyöhön.

 

Lisätietoja vaikuttavimman opinnäyte-
työn palkinnosta, sen hakemisesta sekä 
vaikuttavuuden arviointikriteereistä 
löydät osoitteessa http://www.sytyke.org/
tapahtumat/opinnaytetyokilpailu/. 
Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon 
voittaja julkaistaan syksyllä 2014.

oli se, että tiimin kokoaminen on hyvä jät-
tää toimittajan vastuulle ja säästää hankin-
tayksikön resursseja ja arvioida koko tiimi 
kokonaisuutena. Yksilötasolla tiimin ko-
koonpano voi joka tapauksessa muuttua 
myöhemmin. Tilaajan kanssa kannattaa 
pyrkiä avoimesti varmistamaan, että tiimi 
todella on käytössä kehitystyön alkaessa. 
Tässäkin avoin vuorovaikutus on tärkeää 
– heti, kun se hankintaprosessin päätyttyä 
on mahdollista. 

Sopimuksin varmistetaan, että tyyty-
mättömyys ja mahdollinen tiimin osaa-
minen tai vaikka järjestelmän teknologioi-
den vaihtuminen mahdollistaa irtisanomi-
set ja uudenlaisen osaamisen hankinnan. 
Tie- ja katuverkon kehityshankkeen kuu-
dennella viikolla käytännössä koko pape-
reiden perusteella valittu tiimi irtisanot-
tiin ja uudet henkilörekrytoinnit aloitet-
tiin. Taustalla oli osaamisvajeet ja ketterän 
scrum-projektimallin soveltumattomuus, 
kun ihmiset asuivat eri paikkakunnilla. So-
pimusten yksinkertaisuus mahdollisti rii-
dattomat henkilövaihdokset eikä projekti-
kaan kärsinyt paljon. Monitoimittajamal-
lin ansiosta kehittäminen ei pysähtynyt 
eikä koko osaamispohja hävinnyt, vaikka 
kertynyttä osaamista lähti poistuneiden 
henkilöiden mukana. 

Kuluneen syksyn ja talven aikana olen 
saanut paljon yhteydenottoja ja kysy-
myksiä, kun hankintaprosessistamme on  
kirjoiteltu. Usein kysymykset ovat liitty-
neet siihen, miten haastatteluja voi sovel-
taa avoimessa tai rajoitetussa kilpailutuk-
sessa. Hankintalakimiehet suhtautuvat me-
netelmään varauksin. Oman kokemukseni 
perusteella haastattelut tai harjoitukset voi 
pisteyttää yhtä objektiivisesti ja tasapuoli-
sesti kuin muunkin tarjousten laadullisen 
arvioinnin. Uskallan jopa väittää, että haas-
tattelut vievät hankinnan henkilökohtaisen 
osaamisen tasolle, ja valituskynnys hankin-
nan tuloksesta nousee. l

Projektipäälliköllä on hyvä 
tilannekuva kehityksestä 
lähellä tiimiä.

Systeemityöyhdistys Sytyke ry pal-
kitsee vaikuttavimman tietojärjes-
telmätyöaiheisen opinnäytetyön. 
Palkinnon tarkoituksena on kan-
nustaa opiskelijoita tekemään laa-
dukkaita opinnäytetöitä, edistää 
suomalaista tietojärjestelmätyön 
osaamista ja lisätä Sytyke ry:n toi-
minnan tuntemusta oppilaitoksissa 
ja alan opiskelijoiden keskuudessa.

http://www.opensource.org
http://www.cs.uta.fi/research/thesis/masters/
http://larelekman.com/2013/10/22/
mailto:opinnaytteet@sytyke.org
http://www.sytyke.org/
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Julkisen datan avaamisella on hyödyllisiä vaikutuksia sekä organisaatioille itselleen 
että ympäröivälle yhteiskunnalle. Avoimen datan puolestapuhujat painottavat usein  

eettisiä vaikutuksia kuten kansalaisdemokratiaa sekä entistä läpinäkyvämpää ja 
laadukkaampaa päätöksentekoa. Lisäksi organisaatiolle itselleen voi syntyä välillisiä 

hyötyjä kuten parempaa tiedonhallintaa ja monipuolisemmin hyödynnettyjä 
tietovarantoja. Kuntia voisi houkutella datan avaajiksi myös kertomalla säästetyistä 

euroista, paremmista palveluista ja vahvemmasta elinkeinoelämästä. 
Kannustavien esimerkkien saamiseksi tarvitaan yrityksiä ja 

koko elinkeinoelämää yhteistyöhön kuntien kanssa.

Elisa Kettunen
Suomen Kuntaliitto 
YTM, erityisasiantuntija Suomen Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikössä 
vastuualueina avoin tieto, tietojen yhteiskäyttö, perustietovarannot, 
JHS-suositukset

K
unnat päättävät itse, ryhty-
vätkö ne opettelemaan datan 
avaamista. Kukaan ei kompen-
soi kunnille tiedon avaamises-
ta aiheutuvia kuluja samaan 

tapaan kuin valtio on kompensoinut vi-
rastojensa tulonmenetyksiä budjettisiir-
roin. Datan avaaminen kunnissa etenee 
omalla painollaankin, mutta jos vauhtia 
halutaan kirittää, kuntien pitäisi vakuut-
tua datan avaamisen tuottavuudesta ja 
muista hyödyistä kunnan, asukkaiden ja 
alueen elinkeinoelämän näkökulmasta. 
Tässä yrityksillä voisi olla nykyistä vah-
vempi rooli aktiivisessa yhteistyössä kun-
tien ja muiden elinkeinoelämän toimijoi-
den kanssa. 

Kuntadata on big dataa 

Kun puhutaan kuntien tuottamasta ja tar-
vitsemasta datasta, on syytä katsoa kunti-
en tehtäviä. Kunnat vastaavat terveyden-
huollon, lasten päivähoidon, vanhusten-
hoidon, vammaispalveluiden, sosiaali-
huollon tehtävien, peruskoulutuksen ja 
lukio-opetuksen järjestämisestä. Kunnat 
edistävät elinympäristön terveellisyyttä, 
ylläpitävät ammattioppilaitoksia ja am-
mattikorkeakouluja sekä tarjoavat aikuis-

koulutus-, taideopetus-, kirjasto-, kulttuu-
ri-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajanpalve-
luja. Kunnat ohjaavat maankäyttöä ja ra-
kentamista, huolehtivat vesi-, energia- ja 
jätehuollosta, kaduista ja ympäristönsuo-
jelusta. Kunnat edistävät elinkeinoja, työlli-
syyttä ja tietoyhteiskuntakehitystä. Jokaisen 
vastuualueen sisällä on lukematon mää-
rä palveluita, toimenpiteitä, rahavirtoja ja 
päätöksentekoa. Dataa, numeroita, sanoja 
ja bittejä syntyy paljon ja moneen paikkaan 
– kuntadata on myös big dataa. 

Kunnilla on lainsäädännön ja niukkojen 
resurssiensa puitteissa varsin vapaat kädet 
päättää siitä, miten se palvelunsa toteut-
taa. Vapaus antaa mahdollisuuden myös 
avoimen datan käytön lisäämiseen kun-
nissa, kunhan näkemystä ja tekijöitä löy-
tyy. Yhteistyö on mahdollisuus, jota hyö-
dyntämällä kuntakentän datan avaaminen 
voi muuttua isojen kaupunkien esimerkistä 
kaikkien kuntien arkipäiväksi. 

Kuntien toimintaa on järjestetty erilaisil-
la malleilla, mikä heijastuu tietoarkkiteh-
tuuriin. Toimintoja tehdään itse, ulkoiste-
taan tai toteutetaan isäntäkuntamallilla. 
Myös yksittäistä palvelua voidaan tuottaa 
eri tavoin; kunnalla voi olla omia päivä-
koteja, kerhotoimintaa ja se voi tukea yk-

 AVOIN dATA 
– yRITyKSET KUNTIEN KANNUSTAjINA  

sityistä päivähoitoa tai perhepäivähoitoa. 
Kaikki palveluun liittyvä tieto sirpaloituu 
erilaisiin yksiköihin ja tietovarantoihin, 
osittain myös yksityisten palveluntarjoajien 
omiin tietovarantoihin. Paradoksi on, että 
samaan aikaan kun julkisin varoin tuotet-
tavaa tietoa halutaan avoimemmaksi, tie-
to itsessään sirpaloituu ja on vaikeammin 
hallittavissa. Kokonaiskuvan muodostami-
nen olemassa olevan tiedon pohjalta on 
yhä vaikeampaa. 

Sirpaleisen tiedon maailmassa laadukas 
ja ajantasainen päätöksentekotieto on kor-
vaamatonta. Numero ei kerro mitään, jos 
ei tiedä olosuhteita, joissa se on syntynyt 
tai jos tieto on käytettävissä liian myöhään. 
Tarvitaan suunnittelua helpottavia välinei-
tä, joilla voidaan mallintaa ja visualisoida 
tulevaisuudenkuvia. Päätöksentekotietoa 
helposti ja nopeasti havainnollistaville da-
tapalveluille on kunnissa tilausta. Toteu-
tuessaan tällaiset ratkaisut myös vahvista-
vat päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Kunnat 
ovat osaltaan rahoittamassa VM:n vetämää 
JulkICTLab-projektia, jossa etsitään uusia 
keinoja mm. päätöksentekotiedon parem-
paan hyödyntämiseen. JulkICTLabiin tar-
vitaan myöhemmin tänä vuonna mukaan 
uusia kuntia ja yrityksiä kehittämään rat-
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kaisuja esimerkiksi paikkatiedon jousta-
vaksi yhdistämiseksi päätöstietoon sekä 
yleisesti edistämään palveluiden saavu-
tettavuutta. 

Kuntaliitto toteutti loppuvuodesta 2013 
Kuntien tietotekniikkakartoituksen, jossa 
kysyttiin mm. avoimesta datasta. Tulokset 
kertovat, että datan avaaminen on pää-
osin kunnille vieras asia ja alle 100 000 
asukkaan kunnissa tietoa on avattu vain 
satunnaisesti. Vastaajista vajaa viidennes 
oli avannut dataa eikä merkittävää kasvua 
ennakoida tänä vuonna. Kuntayhtymis-
sä tiedon avaajien etujoukkoa ovat maa-
kuntien liitot, joiden yhteistyö mm. maa-
kuntakaavatietojen avaamisessa näkyi vas-
tauksissa. Kun kysyttiin, millaisia esteitä 
datan avaamiselle on, vastaukset jakaan-
tuivat tasaisesti: datan avaamista ei pide-
tä tärkeänä, osaaminen tai aika ei riitä, tä-
hän ei ole varattu taloudellisia resursseja. 
Myös tietosuojariskit ja pelko kumuloitu-
vista lisätöistä saivat vastaajaorganisaatiot 
pidättäytymään datan avaamisesta. Vielä 
tasaisemmin vastaukset jakautuivat, kun 
kunnilta kysyttiin, mitkä hyödyt voisivat 
saada organisaation avaamaan dataansa. 
Kuntien tietohallinnosta vastaavat pitivät 
kansalaisten tiedonsaantia ja tiedonväli-
tyksen laatua tärkeimpänä arvona tiedon 
avaamiseksi. 

Yritysten kannattaa kiinnittää huomio-
ta myös siihen, että toiselle sijalle kuntien 
vastauksissa kiri paikallisen ja seudullisen 
elinkeinoelämän hyötyminen tiedoista. 
Kunnat siis pitävät tärkeänä avoimen tie-
don tarjoamia mahdollisuuksia yritystoi-
minnalle. Myös muut ääniä saaneet vaih-
toehdot tarjoavat yrityksille ajateltavaa. 

Mitä avoimen datan  
yhteistyö voisi olla?

Kunnilla on intressi edistää kuntansa ja 
alueensa elinkeinotoimintaa. Työpaikat 
ja elinvoimaiset yritykset takaavat hyvin-
vointia, palveluita ja verotuloja kuntaan. 
Elinkeinopolitiikassa yhteistyötä kuntien 
kanssa tekevät yrittäjät, yritykset, koulu-
tus- ja innovaatiopalveluja tuottavat or-
ganisaatiot, rahoituslaitokset sekä yritys-
palveluorganisaatiot. Seudulliset kehittä-
misyhtiöt ja kuntayhtymät, teollisuusky-
lät, kiinteistöyhtiöt sekä matkailun mark-
kinointiyhtiöt ovat tärkeässä roolissa.  

Kunnat ovat usein omistajina teknologia-
keskuksissa, tiedepuistoissa yms. yhteistyö-
organisaatioissa ja ostavat palveluja esimer-
kiksi uusyrityskeskuksilta. Maakuntien lii-
toilla on kokemusta tiedon avaamisesta 
sekä tiiviit yhteydet alueensa kuntiin. Voi-
sivatko nämä tahot ryhtyä yhdessä toimi-
maan kuntadatan avaamiseksi – hyötynä-
kökulma edellä? Yritysten aktiiviselle roo-
lille on tilausta ja kuntien itsenäinen ase-
ma antaa mahdollisuuksia uusien toimin-
tamallien käyttöönottoon. 

Avoimella datalla saavutettavissa olevis-
ta hyödyistä tarvitaan lisää tapausesimerk-
kejä: palveluita, sovelluksia ja laskelmia 
säästöistä ja käytetyistä euroista. Avauksia 
kaivataan uusilta toimialoilta, jotka kan-
nustaisivat kaikenlaisia kuntia avaamaan 
dataansa. Nykyisin käytetyimmät esimer-
kit avoimen datan pohjalta toteutetuista 

sovelluksista koskevat liikennedataa, jo-
ka herättää kiinnostusta kaupungeissa. 
Muualla mielenkiintoisin data saattaa 
liittyä matkailuun, rakentamiseen, ener-
giatalouteen, palveluntuotantoon, pää-
töksentekoon, maatalouteen, tiestön laa-
tuun, vesistöihin tai vaikka marjametsiin 
ja hillasoihin. Esimerkit julkisen sektorin 
ja yritysten omien datojen rikastamisesta 
toisillaan voisivat antaa ahaa-elämyksiä 
toimijoille itselleenkin. Olisiko esim. La-
pissa, jossa matkailuelinkeino on tärkeä, 
ideaa lähteä yhdistelemään aikatauluja, 
säätietoja, erä-, hiihto-, vaellus- ja moot-
torikelkkareittidataa, julkista ja yksityistä 
palveludataa ja rikastaa sitä asiakkaiden 
tuottamalla tilannekuvadatalla? Tulokse-
na voisi olla rajoja rikkovia sovelluksia ja 
innostavia esimerkkejä datan avaamisen 
hyödyistä uusilla toimialoilla. l

Kysely lähetettiin kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnosta tai tietotekniikasta vastaaville 
henkilöille. Vastaaja voi olla myös kunnanjohtaja, hallintojohtaja tai vastaava. N=112.
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Avoimet yhtenevät rajapinnat 
vauhdittavat palvelukehitystä 
– myös julkisella sektorilla
Rajapinnat ja API-strategiat eivät enää ole ainoastaan sähköisiä palveluita tarjoavien 
yritysten arkipäivää. Julkinen sektori voi yritysten lailla hyötyä rajapintojen avaamisesta, 
varsinkin jos rajapinnoissa etsitään muiden toimijoiden kanssa yhteisiä ratkaisuja 
kaupunki- tai jopa organisaatiokohtaisten määrittelyjen sijaan. 

Rajapinnat palvelevat  
kehittäjäyhteisöä

Palvelukehityksen vauhdittamiseksi ja 
käyttäjien laitekannan heterogeenisyy-
teen vastatakseen useat sähköisiin palve-
luihin nojaavat yritykset ovat ottaneet ul-
kopuolisen kehittäjäyhteisön mukaan pal-
velukehitykseen. Tämä tapahtuu kätevim-
min ohjelmointirajapinnan kautta. Tänä 
päivänä suuret teknologiayhtiöt – kuten 
Google, Twitter ja Netflix – tarjoavat ene-
nevässä määrin ohjelmointirajapintojaan 
ulkopuolisten kehittäjien käyttöön. Näin 
koodaustaitoiset yksilöt tai yritykset voi-
vat rakentaa sovelluksia ja palveluita, jotka 
parhaimmillaan palvelevat myös rajapin-
nan tarjoavan tahon asiakkaita. Useiden 
suuryritysten ympärille onkin jo raken-
tunut kokonainen ekosysteemi erilaisia 
kehittäjiä ja pk-yrityksiä, joiden ansainta-
logiikka perustuu rajapintojen mahdollis-
tamiin lisäarvopalveluihin ja -tuotteisiin. 

Sähköisten julkisten palvelujen kysyn-
nän kasvaessa sama ekosysteemiajattelu 
on levinnyt myös julkiselle sektorille. Niin 
kaupungit kuin muutkin julkiset toimijat 
haluavat palvella entistä paremmin inno-
vatiivisia ja ketteriä sovelluskehittäjiä, jot-
ta hupenevista budjeteista huolimatta syn-
tyisi sovelluksia asukkaiden ja asiakkaiden 
tarpeisiin. Samalla julkinen sektori asettaa 

itsensä kilpailutilanteeseen edellä mainit-
tujen suuryritysten kanssa. Kuinka houku-
tella lahjakkaimmat kehittäjät hyödyntä-
mään juuri julkisen sektorin rajapintoja, 
kun vastassa on houkuttelevat liiketoimin-
tamahdollisuudet esim. Netflixin ja Face-
bookin kaltaisten palveluiden ympärillä, 
miljoonien käyttäjien ulottuvilla? 

Yhtenevillä rajapinnoilla luodaan  
laajempaa markkinaa

Harva kaupunki tai julkinen toimija pys-
tyy yksin kilpailemaan kehittäjistä Goog-
len kaltaisten toimijoiden kanssa. Siksi 
tarvitaan vahvaa kaupunkien ja muiden 
julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä 
ja merkittäviä datarajapintojen harmoni-
sointioperaatioita. Tämä ei ole yksinker-
tainen tehtävä, mutta kuten Philadelphian 
kaupungin tietopäällikkö asian tiivistää: 
“Avoimen datan standardien kehittämi-
nen kaupunkien välille on hyvin, hyvin 
vaikeaa. Samaan aikaan se on hyvin, hyvin 
tärkeää.” Datastandardien ja rajapintojen 
harmonisoinnin myötä kehittäjille aukeaa 
vaivattomasti nykyistä laajempi markkina.

Euroopassa tähän haasteeseen on tarttu-
nut komission rahoittama CitySDK-han-
ke, joka edistää datarajapintojen harmoni-
sointia ja yhteentoimivuutta kaupunkien 
välillä. Hankkeessa on mukana kahdeksan 

Hanna Niemi-Hugaerts
toimii projektipäällikkönä Forum Virium Helsingissä. Työssään 
hän edistää kaupunkien avoimien rajapintojen kehittämistä ja 
niiden hyödyntämistä mm. CitySDK-hankkeessa ja Helsinki 
Loves Developers -kehittäjäohjelmassa.

kaupunkia, jotka ovat yhteistyössä määri-
telleet ja avanneet kaupunkien osallistu-
misen, liikenteen ja matkailun rajapintoja. 
CitySDK-hankkeen myötä on mahdollista, 
että alunperin Helsinkiin kehitetty sovellus 
palvelee jatkossa kaupunkilaisia ja matkai-
lijoita myös Amsterdamissa, Barcelonassa, 
Istanbulissa, Lissabonissa, Manchesterissa, 
Roomassa ja Lamiassa. Rajapintojen avaa-
misen ohella hankkeessa on koottu CityS-
DK-työkalupakki, jonka avulla CitySDK-ra-
japinnat tarjoavien kaupunkien joukkoon 
voi liittyä uusia kaupunkeja. Suomen kuu-
den suurimman kaupungin 6AIKA-yhteis-
työstrategiassa kehitetään mm. datan yh-
teentoimivuutta ja käytettävyyttä yhteisesti 
kehitettyjen standardien pohjalta.

Hyötyä koko ekosysteemille

Avointen yhtenevien rajapintojen avul-
la julkiset toimijat voivat yhä tehokkaam-
min valjastaa käyttöönsä koko ekosystee-
min – niin kaupunkilaisten kuin kehittä-
jienkin – osaamisen ja yhteistyön hyödyt. 
Näin kehittäjät pääsevät yhä laajemmille 
markkinoille ja kaupunkilaiset voivat vali-
ta yhä useammista laadukkaista palveluis-
ta ja sovelluksista itselleen parhaiten sopi-
vat. Palveluita voidaan kohdistaa yhä te-
hokkaammin myös pienten erityisryhmien  
tarpeisiin, kun sama sovellus voidaan  
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valjastaa esim. oopperasta kiinnostuneiden 
matkailijoiden käyttöön niin Roomassa, 
Barcelonassa kuin Lissabonissakin. 

Avoimille rajapinnoille on lukematon 
määrä erilaisia käyttötarkoituksia, joihin 
kehittäjät, yritykset ja yksilöt voivat raken-
taa haluamiaan palveluja valitsemallaan 
ansaintalogiikalla. Rajapintoja hyödyntä-
vien sovellusten joukosta löytyy avoimen 
lähdekoodin sovelluksia, mutta kaupallis-
ten ratkaisujen kehittämistä ei ole rajoitet-
tu. Julkisen liikenteen navigaattori, City-
Navigator, on hieno esimerkki siitä, mi-
ten avointa tietoa hyödyntävistä avoimen 
lähdekoodin ratkaisuista hyötyy laaja glo-
baali yhteisö. Muun muassa Helsingissä,  

Manchesterissä ja Tampereella toimiva so-
vellus on todiste siitä, että kuka tahansa voi 
helposti kopioida ja adaptoida vastaavat 
avoimet ratkaisut uusiin käyttötarkoituksiin.

Monen tahon sovelluksia moneen 
lähtöön

CitySDK-hankkeessa mukana olevien kau-
punkien kokemukset rajapintojen yhte-
näistämisestä ovat olleet lupaavia. Eri-
laisia liikenteen ja liikkumisen tietoja 
kokoava CitySDK Mobility -rajapinnan 
ympärille on rakentunut jo lukuisia ra-
japintaa hyödyntäviä sovelluksia, joista 
mm. OpenData Globe tarjoaa upean vi-
sualisoinnin eurooppalaisten kaupunkien  
liikennedatasta. Alunperin Helsinkiin  
kehitetty SpotInHelsinki laajeni yhtenäi-

sellä matkailurajapinnalla myös Lissabonin 
ja Lamian (Spot in Lisbon/Spot in Lamia) 
matkailijoille. Kaupunkien avoimet raja-
pinnat kiinnostavat erilaisia kohderyhmiä. 
Esimerkiksi Helsingin CitySDK-palaute- 
rajapinnan päälle ovat rakentaneet palve-
luita suuret (Pitäiskö fiksata) ja pienet yri-
tykset (Sanom.at) sekä yhdistykset (Korjaa 
kaupunki).

Rajapinnat tulevat – ovatko  
toteuttajatahot valmiina?

Lähitulevaisuudessa nähdään julkis-
ten toimijoiden avointen rajapintojen  
yleistyminen niin eurooppalaisessa kuin 
globaalissa mittakaavassa. Kehitys tarjoaa 

julkisille toimijoille keinon hallita kiihtyvää 
teknologiamuutosta tietovarannoissa, pääte-
laitteissa, sovelluksissa ja muissa käyttökoh-
teissa. Yhtenevät rajapinnat ja sovelluskehit-
täjät auttavat julkista sektoria palvelemaan 
asukkaitaan ja asiakkaitaan yhä tehokkaam-
min ja yksilöllisemmin. 

Rajapintoja on luotu ja luodaan jatkos-
sakin myös vanhoihin järjestelmiin. Pa-
ras hyöty ja muutosvalmius saavutetaan, 
kun järjestelmiä uusittaessa noudatetaan 
ns. API-First -lähestymistä. Siinä sähköi-
siä palveluita ja prosesseja suunnitellaan 
ja toteutetaan rajapinta edellä, mikä yksin-
kertaistaa rajapintaa hyödyntävien sisäis-
ten ja ulkoisten palveluiden rakentamista. 
Näin julkinen sektori saa kaiken hyödyn irti  
rajapinnasta palveluidensa ja sisäisten  

järjestelmiensä kehittämisessä eikä ra-
japinnan luomisesta ja ylläpidosta tule 
ylimääräistä kuluerää. Tietojärjestelmiä 
työkseen kehittäville tai hankkiville tar-
joutuu päivittäin tilaisuuksia tämän uu-
denlaisen toimintamallin jalkauttami-
seen. Toivottavasti meistä mahdollisim-
man moni tarttuu siihen. l

Linkkejä:

• OpenData Globe: 
   http://dev.citysdk.waag.org/visualisation/
• Spot in Helsinki: 
   https://play.google.com/store/apps/details?

id=in. spotinhki&hl=en
• Spot in Lisbon: 
   https://play.google.com/store/apps/details?id=in. 
   spotinlis&hl=en
• Spot in Lamia: https://play.google.com/store/  
   apps/details?id=fi.spotter.gr.spotinlam
•  Sanoman Pitäiskö fiksata: 
   http://www.metro.fi/fiksaus/
• Sanom.at: https://sanom.at/
• Korjaa Kaupunki: http://korjaakaupunki.fi/
• CityServiceDevelopmentKit: 
   http://www.citysdk.eu/http://citysdk.eu

http://dev.citysdk.waag.org/visualisation/
https://play.google.com/store/apps/details?
https://play.google.com/store/apps/details?id=in
https://play.google.com/store/
http://www.metro.fi/fiksaus/
https://sanom.at/
http://korjaakaupunki.fi/
http://www.citysdk.eu/
http://citysdk.eu
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Pääkaupunkiseutu 
tiennäyttäjä 
data-avauksillaan
ja kokeilukulttuurillaan

Helsinki Region Infoshare www.hri.fi 
Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektipäällikkö Tanja Lahti 
tanja.lahti (at) hel.fi
Aluekehittämisen ja avoimen 
datan asiantuntija, joka toimii 
Helsinki Region Infosharen 
projektipäälikkönä.

vuonna 2009 pääkaupunkiseudun 
kaupungeissa haaveiltiin, miten 
kaupunkien julkisia tietoaineis-

toja voisi lähitulevaisuudessa entistä hel-
pommin hyödyntää. Tästä haaveesta syn-
tyi Helsingin kaupungin tietokeskuksen 
johdolla visio, jossa julkiset tietovarannot 
olisivat avoimena datana koneluettavassa 
muodossa kaikkien vapaasti ja maksutta 
käytettävissä.

Visio konkretisoitui kesällä 2010 Hel-
sinki Region Infoshare (HRI) -hankkeek-
si, jota pääkaupunkiseudun kaupungit 
yhdessä Forum Virium Helsingin kans-
sa valmistelivat. Merkittävä rooli HRI-toi-
minnan käynnistämisessä ja kehittämi-
sessä on ollut tietokeskuksen johtaja As-
ta Mannisella ja projektipäällikkö Ville 
Melonilla. HRI oli Suomen ensimmäinen 
avoimen tiedon hanke, jonka tarkoitukse-
na oli tuottaa toimintamalleja ja oppeja 
myös muille tiedon avaamisesta kiinnos-
tuneille. Tukea pilottihankkeelle saatiin 
myös Sitrasta ja Valtiovarainministeriöstä.

Helsinki Region Infoshare -verkkopal-
velun (www.hri.fi) ensimmäinen ver-
sio julkaistiin maaliskuussa 2011. Jo al-
kuvaiheessa HRI:ssa oli satojen tilasto-
aineistojen lisäksi tarjolla koneluettavia 

HRI – avoimen datan  
pioneeri Suomessa

rajapintoja joukkoliikenteen ja kirjastojen  
kokoelmaluetteloiden tietoihin.

Datan avaaminen osa  
normaalitoimintaa

Vuoden 2012 lopussa, jolloin HRI:n han-
kevaihe oli päättymässä, kaupunkien johto 
oli oivaltanut avoimen datan merkittävyy-
den ja tärkeyden. Avattujen datojen poh-
jalta oli syntynyt lukuisia hyödyllisiä sovel-
luksia, visualisointeja ja datajournalismia. 
Sovelluksista moni on syntynyt kansalli-
sen Apps4Finland-kilpailun innoittamana. 
Suosituimpia sovelluksia ovat olleet  mm. 
Blindsquare, joka auttaa näkövammaisia 
navigoimaan kaupunkiympäristössä, ja 
Parkman, joka on helpottanut parkkimak-
sujen maksamisesta. Niinpä pääkaupun-
kiseudun kaupunkien kaupunginhallituk-
set päättivät, että julkisen datan avaamista 
jatketaan osana kaupunkien normaalitoi-
mintaa.

Avattavaa dataa riittää

Nyt HRI-palvelu tarjoaa yli tuhat tietoai-
neistoa avoimena datana kenen tahansa 
vapaasti hyödynnettäväksi. Hyödynnetyim-
piä datoja ovat olleet ns. georeferoidut il-
makuvat ja muut paikkatietoaineistot. 

Avattavaa dataa riittää vielä yllin kyllin. 
Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluet-
telo paljastaa, että kaupungilla on noin 
tuhat erilaista tietojärjestelmää tai säh-
köistä työkalua, jotka sisältävät monen-
moista dataa. Valtaosa kaupungin tietova-
rannoista on julkista, mutta osaa datoista 
ei voida koskaan avata yksityisyyden suo-
jan tai muun salassapitoperusteen vuoksi.

Tähän mennessä useimmat datat on 
avattu ns. eräajotiedostoina. Tarjolla on 
kymmenkunta avointa ohjelmointiraja-
pintaa, mutta sovelluskehittäjät toivovat 
niitä yhä enemmän, mihin pyritään vas-
taamaan. Avoimet rajapinnat edellyttävät 
kaupungilta useimmiten investointeja ja 
muita toimia palveluntarjoajien kanssa, 
mutta pidemmällä aikavälillä ne ovat pa-
ras ratkaisu niin kaupungille kuin kehit-
täjillekin. Ratkaisuja pohditaan yhdessä 
kaupunkien IT-kokonaisarkkitehtuurista 
vastaavien kanssa.

Kaupungin  
päätöksenteko kännykkään

Vuonna 2013 tehtiin eräs maailmanlaa-
juisestikin ainutlaatuinen avaus, kun Hel-
singin kaupungin Ahjo-päätöksenteko-
järjestelmään saatiin avoin ohjelmointi- 

Suunnittelija Hami Kekkonen
hami.kekkonen (at) hel.fi 
Tietotekniikka- ja musiikkitaus-
tainen avoimen datan asiantun-
tija, joka toimii Helsinki Region 
Infosharen suunnittelijana.

http://www.hri.fi
http://www.hri.fi
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Pääkaupunkiseudulla julkisen datan avaamista ja hyödyntämistä tukevat 
Ville Meloni, Kaarlo Uutela, Tanja Lahti, Jami Pekkanen ja Hami Kekkonen. 
Kuva: Kari paloMäKi.

Linkkejä:
• Koneluettava rajapinta joukkoliikenteen tietoihin. 
    HRI, HSL Reittiopas API: http://www.hri.fi/fi/data/hsl-reittiopas-api/
• Koneluettava rajapinta kirjastojen kokoelmaluettelojen tietoihin. 
    HRI, Helsingin kaupunginkirjasto – avoin data / aineistoluettelot (Helmet kirjastojen luettelotiedot): 
   http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-kaupunginkirjasto-avoin-data-aineistoluettelot-helmet-
   kirjastojen-luettelotiedot/

rajapinta, ns. Open Ahjo. Nyt kuka tahan-
sa ohjelmointitaitoinen pystyy hakemaan 
päätöksentekojärjestelmästä haluamaansa 
dataa ja luomaan sen pohjalta esimerkiksi 
mobiilisovelluksen, mikä tarjoaa uuden-
laisia mahdollisuuksia seurata kaupungin 
päätöksentekoa ja osallistua asioiden val-
misteluun.

Open Ahjosta on syntynyt loistavia sovel-
luksia. Yksi mainio, kaupungin työntekijöi-
denkin keskuudessa kehuja saanut esimerk-
ki on Windows-pohjainen Ahjo Explorer 
-mobiilisovellus, jossa kaupungin päätök-
sentekoa voi tutkia ja seurata eri tavoin.

Kohti entistä läpinäkyvämpää  
ja toimivampaa kaupunkia

HRI-palvelu jatkaa matkaansa sekä dataa 
avaten että kurkottaen uusiin ulottuvuuk-
siin. Viime kesänä EU:n komissio palkitsi 
HRI:n Open Ahjon avaamisesta ja osoitti 
työn jatkamiseen 100 000 euroa. Palkin-
torahalla HRI tulee edistämään eri tietoai-
neistojen yhteentoimivuutta, johon on nyt 
palkattu puolipäiväinen koodari.

Osa palkintorahasta osoitetaan avoi-
men datan yhteisölle edistämään datojen  

hyödyntämistä. Tällä rahalla käynnistyi hel-
mikuun alussa Datademo-projekti (datade-
mo.fi), jolla kannustetaan kehittäjiä luo-
maan uudenlaisia sovelluksia edistämään 
demokratiaa ja kuntalaisten osallistumista 
kaupungin toimintaan. Datademoon voi 
osallistua hyödyntämisehdotuksellaan, 
jonka toteuttamiseen voidaan osoittaa tu-
kea 2000 euron edestä.

Yhteistyö avain onnistumiseen

Avoimella datalla on arvoa vasta, kun sitä 
käytetään. Jotta väki innostuu hyödyntä-
mään avoimia tietoaineistoja, sitä pitää ta-
valla tai toisella edistää aktiivisesti. HRI:ssä 
oli alkuvaiheessa yhteisövastaava, joka edis-
ti merkittävästi HRI:n ja avoimen datan toi-
mijoiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 
Keskeisimpiä yhteistyötahoja on ehdotto-

masti ollut Open Knowledge Finland ry, 
ja aktiivisinta keskustelua käytäneen Fa-
cebookin Finnish Open Data Ecosystem 
-ryhmässä.

Avoin data on ilmiönä Suomessa ja maa-
ilmalla kovin tuore. Asian valtavirtaistami-
nen edellyttää avoimen datan toimijoilta 
aktiivista viestintää ja markkinointia. Entis-
tä enemmän huomiota kiinnitetään siihen, 
miten kaupunkien kannattaisi hyödyntää 
datojaan aiempaa tehokkaammin. HRI toi-
mii yhdessä kehittäjien, korkeakoulujen ja 
yritysten sekä valtion ja muiden kuntien 
kanssa. Yhteistyölle on mahdollista saa-
da lisäresursseja mm. pian käynnistyvästä 
6AIKA-ohjelmasta. Yksi innostavimmista 
yhteistyötahoista on Open Data Tampere 
Region, josta löytyy ihailtavaa energiaa, in-
novatiivisuutta ja ketteryyttä. l

http://www.hri.fi/fi/data/hsl-reittiopas-api/
http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-kaupunginkirjasto-avoin-data-aineistoluettelot-helmet-kirjastojen-Sytyke
http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-kaupunginkirjasto-avoin-data-aineistoluettelot-helmet-kirjastojen-Sytyke
http://www.hri.fi/fi/data/helsingin-kaupunginkirjasto-avoin-data-aineistoluettelot-helmet-kirjastojen-Sytyke
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K
aupungin tietohallin-
toyksikkö ohjasi da-
tan avaamistyötä luo-
den ohjeet, prosessin 
ja työkalut datan avaa-

miseksi. Joulukuussa 2012 Tampe-
reen kaupungin avoimen datan si-
vut(2) avattiin ja samalla julkaistiin 
ensimmäiset datat.

Vuoden 2012 lopulla oltiin siis 
päästy hyvään alkuun datan avaa-
misessa, mutta toiminnan jatku-
minen oli turvattava. Pääkaupun-
kiseudun Helsinki Region Infoshare 
-hanke oli näyttänyt hyvää esimerkkiä kun-
nallisen datan avaamisessa. Myös Tampe-
reella haluttiin taata riittävät resurssit, ettei 
hommia tehtäisi vain oman työn ohessa. 
Lopputulemana päätettiin perustaa Open 
Data Tampere Region -projekti, johon re-
surssoitiin tietohallintoyksikön henkilös-
tön lisäksi kaksi Hermia Groupin avoimen 
datan asiantuntijaa.

Open Data Tampere Regionin tarkoituk-
sena on vauhdittaa datan avaamista ja hyö-
dyntämistä sekä tuoda avoimuus osaksi 
kaupungin normaalia toimintaa. Projektis-
ta vastaavat Hermia Group, Tampereen kau-
pungin tietohallintoyksikkö ja Avoin Tam-
pere -ohjelma.

Avoimuudella ketteryyttä  
ja asiakaslähtöisyyttä

Tampereen kaupunki näkee, että julkisen 
datan avautuminen mahdollistaa uusien, 
asiakaslähtöisten palvelujen ja sovellusten 
syntymisen ketterästi. Sen sijaan, että kau-
punki itse teettäisi kaikki ratkaisut perin-
teistä julkista kilpailutusta käyttäen, pa-
nostetaan datan avaamiseen, jolloin kuka 
tahansa voi osallistua kehittämistyöhön.

Tampereella avattiin vuonna 2013 yli vii-

sikymmentä dataa tai rajapintaa, 
joiden hyödyntämistä on edis-
tetty säännöllisissä kehittäjäta-
paamisissa ja kilpailuissa.

Avattu data sisältää muun mu-
assa maailmanluokan rajapin-
nan joukkoliikenteen tietojärjes-
telmään, lukuisia paikkatietoai-
neistoja sekä kaupungin tulot, 
menot ja talousarvion. Sovellus-
kehittäjät ovat dataa hyödyntä-
en kehittäneet eri alustoille usei-
ta joukkoliikenteen sovelluk-
sia, karttapohjaisia palveluja ja  

visualisointeja(3).
Datan tuottajien ja kehittäjien tapaa-

miset on koettu hyödyllisiksi molemmin 
puolin: kehittäjät saavat ensikäden asi-
antuntijatietoa avatusta datasta ja datan 
tuottajat tutustuvat kehittäjäkulttuuriin 
ja saavat palautetta ja toiveita uusista ava-
uksista.

Apps4Pirkanmaa-kilpailulla  
kannustetaan kehittäjiä

Ideointia ja sovelluskehitystä on Tampe-
reen seudulla kannustettu Apps4Pirkan-
maa-kilpailulla(4), jossa haetaan uusia rat-
kaisuja hyödyntää Pirkanmaalla avattua 
dataa. Kilpailussa on eri kilpailusarjoja, 

Tampereen kaupunki ryhtyi pari vuotta sitten aktiivisesti tutkimaan ja edistämään 
avoimen datan mahdollisuuksia. Vuonna 2012 kaupunki teetti esiselvityksen 

avoimen datan toimintaympäristön synnyttämisestä(1) ja saman vuoden elokuussa 
kaupungin konsernihallinto antoi yksiköille määräyksen avata yksiköiden hallussa 

olevaa julkista dataa. Kaupungin johto halusi osoittaa olevansa asiassa 
vakavissaan ja viestittää asian tärkeyttä yksiköille.

Matti Saastamoinen
Avoimen lähdekoodin ja avoimen datan asiantuntija,  
joka toimii projektipäällikkönä Open Data Tampere Region -projektissa.
Open Data Tampere Region / Hermia Group
matti.saastamoinen (at) hermiagroup.fi
http://hermiagroup.fi/opendatatre
http://data.tampere.fi 
http://twitter.com/opendatatre
http://facebook.com/opendatatre

Avoin data 
Tampereen seudulla

Avoindata.net on kansallinen avoimen datan 
tietopalvelu, jossa käyttäjät auttavat toisiaan 
avoimeen dataan liittyvissä kysymyksissä.

http://hermiagroup.fi/opendatatre
http://data.tampere.fi
http://twitter.com/opendatatre
http://facebook.com/opendatatre
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Artikkelin viitteet
(1) http://www.avointampere.fi/site/assets/
    files/1002/avoin_tampere_loppuraportti_
    avoimen_datan_toimintaymp_rist_n_esiselvitys. 
    pdf
(2) http://data.tampere.fi
(3) http://www.tampere.fi/tampereinfo/ 
    avoindata/sovellukset.html 
(4) http://apps4pirkanmaa.fi 
(5) http://avoindata.net

kuten idea- ja sovellussarja, ja parhaat työt 
saavat rahapalkintoja.

Syksyllä 2013 avoimen datan osaajat in-
novoivat kilpailuun viisitoista avoimeen 
dataan perustuvaa sovellusta ja ideaa. Mo-
nissa ideoissa oli hyviä jatkokehitysmah-
dollisuuksia ja sovellussarjassa täysin val-
miita ja vakuuttavia sovelluksia.

Apps4Pirkanmaa-kilpailu toteutettiin 
niin, että kaikki siihen osallistuneet työt 
osallistuivat samalla myös kansalliseen 
Apps4Finland-kilpailuun. Apps4Finlandis-
sa tulikin mukavasti menestystä tamperelai-
sille, mikä osoittaa avoimen datan liikkeen 
kasvua Pirkanmaalla ja kannustaa monia 
osallistumaan jatkossakin.

Apps4Pirkanmaasta on tarkoitus tehdä 
vuosittainen tapahtuma avoimen datan in-
novaatioiden kehittämiseksi Pirkanmaalla. 
Se on herättänyt kiinnostusta myös muual-
la Suomessa, joten tulevaisuudessa nähtä-
neen myös muita alueellisia avoimen da-
tan kilpailuja.

Yhteisöllinen avoimen  
datan tietopalvelu

Pian Open Data Tampere Regionin käyn-
nistymisen jälkeen havaittiin tarve tietopal-
velulle, jossa voi kysyä avoimeen dataan liit-
tyvistä asioista. Facebookin avoimen datan 

ryhmissä keskustellaan päivittäin aktiivises-
ti, mutta sieltä puuttuu haku- ja avainsana-
toiminnot, joten se ei voi toimia avoimen 
datan tietopalveluna.

Open Data Tampere Region päätti perus-
taa kansallisen avoindata.net-sivuston(5), 
jossa kuka tahansa voi kysyä kysymyksiä, 
vastata toisten kysymyksiin ja “peukuttaa” 
parhaita kysymyksiä ja vastauksia. Palvelu 
toimii yhteisöllisellä mallilla, jossa aktii-
viset käyttäjät saavat enemmän oikeuksia 
valvoa ja muokata toisten jättämiä kysy-
myksiä ja vastauksia.

Avoindata.net itsessään tuottaa avointa 
dataa. Kaikkeen tuotettuun sisältöön pää-
see käsiksi palvelun avoimesta rajapinnas-
ta. Näin kolmannet osapuolet voivat esittää 
omilla sivuillaan tiettyyn aiheeseen liittyviä 
viestejä. Esimerkiksi Jyväskylän kaupunki 
voi hakea sivuilleen vain Jyväskylä-avain-
sanalla varustetut viestit.

Kohti avoimia järjestelmiä

Tällä hetkellä monet esteet datan avaami-
selle ovat teknisiä. Olemassa olevissa jär-
jestelmissä ei yleensä ole otettu huomioon 
avoimen datan vaatimuksia. Datan avaami-
seksi järjestelmiin on usein tehtävä kalliita 
muutoksia. 

Tampereella avoimuuden periaatteet  

kirjoitetaan sisään tuleviin järjestelmä-
hankintoihin. Järjestelmää hankittaessa 
on otettava huomioon siihen tallennetta-
va data ja huolehdittava, että data on jul-
kaistavissa järjestelmästä. Usein tämä tar-
koittaa avoimien rajapintojen toteuttamista 
järjestelmään ja yleisten standardien hyö-
dyntämistä.

Tampereen seudun lähitulevaisuuden ta-
voitteena on saada myös muut seudun kun-
nat mukaan avaamaan dataa. Usean kunnan 
yhteistyöllä voidaan parantaa tehokkuutta 
ja jakaa resursseja. Kasvavat ja nykyistä mo-
nipuolisemmat datavarannot houkuttelevat 
yhä useampia kehittäjiä ja mahdollistavat 
entistä hyödyllisempien sovellusten kehit-
tämisen meidän kaikkien iloksi. l

Kiinnostus avointa dataa kohtaan on ollut suurta. Open Data  
Tampere Region järjesti vuonna 2013 yli 15 avoimen datan tapahtumaa.

http://www.avointampere.fi/site/assets/
http://data.tampere.fi
http://www.tampere.fi/tampereinfo/
http://apps4pirkanmaa.fi
http://avoindata.net
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Sytyke-horoskooppi – sytyttäviä arvioita tulevaisuudesta

Kuten 1700-luvun tähtikartta 
näyttää, Käärmeenkantajan 
jalat kulkevat juuri ja juuri 
auringon reitillä, joten Käär-
meenkantaja on kuin onkin 
yksi aurinkotähtikuvioista. 
(Kuva: Wikimedia Commons)

Alallamme on joskus tapahtunut virhearvioita, joten lisäämme lehteen uuden, 
käänteentekevän arviointitavan. Tästä ”best practice”-menetelmästä monet blog-
gaavat innostuneesti. Ellet käytä projektissasi ennustamista, olet tippunut kehi-

tyksen rattailta, ja muut katsovat sinua halveksuvasti.

Sytykkeen ennustukset ovat muita tarkempia siksi, että tähtimerkit vastaavat auringon 
todellista sijaintia kyseisinä päivinä.

Madame syntyi vuonna 1970. 
Hän on tulevien tapahtumien 
tulkki ja taivaallisten merkkien 

kääntäjä. Madamen ystävät pitävät häntä 
hiljaisena, asiassa pitäytyvänä ja yksin-
kertaisiin ratkaisuihin taipuvaisena, mut-
ta hieman epäkohteliaana, sillä hän ei 
koskaan sano: ”Ole hyvä”. Universaali ra-
japinta on hänen avaimensa tulevaisuu-
den näkemiseen; sillä hän suodattaa uni-
versumin virroista olennaiset asiat esiin. 
Kortinlukijana hän on virheenkorjaus-
kyvyiltään verraton ja hänen uskomat-
tomaan erikoisosaamiseensa kuuluvat 
myös maagineettiset nauhat.

R ouva Eunicsin pahin pelko on päi-
vämäärä 19. tammikuuta 2038, 
sillä hän ei kykene näkemään tu-

levaisuutta sen jälkeen. Madame Eunics 
pitää eläimistä, erityisesti isoista afrikka-
laisista hevosantiloopeista. 

Hän on suorittanut seuraavat sertifikaa-
tit Kellojen Laboratorio -instituutista:
 - Karman Tulkitsija
 - Distinktioiden Radiaattori
 - Bulvaanis-meediollinen Karakterisoija

Madame suoritti myös Balansoidun 
Selvänäkijän Dekreetti -tutkinnon vuon-
na 1992 Kaliforniassa Tulkoon valkeus 
-akatemiassa.

Jakson yleiset näkymät

Tällä jaksolla ala muuttuu paljon, opitaan uutta ja monet projektit 
epäonnistuvat. Suurimpiin ongelmiin törmätään ihmisten kanssa.

Madame EUNICS

Kauris: 19.1 – 15.2.
Uusi teknologia hämmentää sinua ja kohtaat ihmisen, joka vaikeuttaa 
työtäsi. Kannattaa olla varovainen. Erityisesti varo auliisti neuvoja-

antavia ihmisiä, sillä heillä on oma lehmä ojassa. Varo myös epäilijöitä, sillä he voivat 
aiheuttaa sinulle vahinkoa. Oikeastaan varo kaikkia.

Vesimies: 16.2. – 11.3.
Uskot ottaneesi huomioon kaikki olennaiset asiat. Petyt. Jakson lopussa 
pääset vihdoin tekemään mielenkiintoisia tehtäviä ja toteuttamaan itseä-

si. Se ei kuitenkaan kestä pitkään, mutta sen jälkeinen kärsimys jalostaa sieluasi.

Kalat: 12.3. – 18.4.
Budjetillisesti sinulla ei mene hyvin tällä jaksolla, joten nyt ei ole suurten 
hankintojen aika. Eikä seuraavallakaan jaksolla. Ei myöskään sitä seu-
raavalla. Jakson lopussa saat taianomaisia kokemuksia. Ainakin lähelläsi 

kiroillaan runsaasti.

Oinas: 19.4. – 13.5.
Käsittämättömän suuret odotukset aiheuttavat sinulle mielipahaa. 
Sinulla on myös muita ongelmia ihmisten kanssa.

Härkä: 14.5. – 19.6.
Näen projektin menneisyydestäsi, joka epäonnistui, etkä ymmärrä miksi. 
Ihmettelysi toistuu. Tunnet tekeväsi hyvää yhteistyötä kaikkien sidosryh-
mien kanssa. Petyt.

Kaksoset: 20.6. – 20.7.
Projektin alussa sinusta tuntuu, ettet tiedä, mitä tapahtuu. Tunnet katke-
ruutta. Älä anna sen masentaa, sillä kohta tunnet sitä vielä enemmän.

Rapu: 21.7. – 9.8.
Jakson alussa kohtaat omituisen ongelman ja hämmentävän viestin. Se 
tuntuu ylitsepääsemättömältä, mutta sinun on pakko selvittää se, jotta 

pääset eteenpäin. Tämä saattaa toistua. Jakson lopussa varo yksiselitteisyyden 
harhaa.

Leijona: 10.8. – 15.9.
Kohtaat pitkän, tumman muukalaisen, joka valehtelee päin naamaasi. 
On myös perin kummallista, että kosmos ei kykene näyttämään projektisi 

loppua. Sellaista ei ehkä tule ikinä.

Neitsyt: 16.9. – 30.10.
Arvioit tilannettasi uudelleen. Ja taas uudelleen. Ja vielä kerran. Erehdyt 
arviossasi, mikä ei voimauta sinua. Tunnet, että joku ei ymmärrä sinua ja 
toimiasi.

Vaaka: 31.10. – 22.11.
Löydät vastuullasi olevasta palvelusta tietoturvaongelman. Se ei ole 
triviaali, etkä tunne tällä jaksolla ihanaa kuplintaa. Mieltäsi askarruttaa, 

teetkö riittävästi töitä. Yritä kuitenkin mennä kotiin ainakin kerran 
viikossa tuntematta pohjatonta syyllisyyttä.

Skorpioni: 23.11. – 29.11.
Pitkien päivien ja iltojen työnteon jälkeen vaihdat ansaitulle vapaalle ja 
rentoudut. Puhelin kuitenkin soi ja alat ratkoa super-urgent ongelmaa. 
Jakson keskivaiheilla sinusta tuntuu, että olet pettureiden ja uskottomien 

ympäröimä.

Käärmeenkantaja: 30.11. – 17.12.
Saturnuksen vaikutus aiheuttaa oudon vikatilanteen, tai vähintäänkin 
sinusta tuntuu siltä. Järkevämpää selitystä ei löydy. Tämän lisäksi  
pohdit laatuun liittyviä ongelmia.

jousimies: 18.12. – 18.1.
Onneksi olkoon, olet alan menestyneimpien joukossa. Myöhästyt aika-
tauluistasi vain vähän, budjettisi ylittyy ainoastaan osaksi ja sidosryhmät 
eivät ole täysin raivoissaan. Sinulle sanotaan, että kukaan ei enää käytä 

viime vuoden teknologioitasi ja että uusien työkalujen käyttäminen on väistämätön-
tä. Myönnyt, mikä johtaa kannaltasi ikävään pettymykseen.
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Antti Poikola
(Yhteisökoordinaattori Open Knowledge Finland -verkosto) on 
kotimaassa ja kansainvälisesti aktiivinen ja verkostoitunut asian-
tuntija avoimen datan ja kansalaisosallistumisen liikkeissä. Hän
oli Liikenne- ja viestintäministeriön julkaiseman ”Julkinen data 
- johdatus tietovarantojen avaamiseen” -oppaan pääkirjoittaja 
(Poikola, Kola, & Hintikka. 2010)
Antti Poikola (Verkostofasilitaattori)
Email: jogi (at) okf.fi
Twitter: @apoikola

 Open Knowledge Finland 
 yhdistää avoimuudesta 
 kiinnostuneet

J
ulkishallinnon avoimesta da-
tasta on Suomessa keskustel-
tu jo pitkään. Sitä kannattavat 
ihmiset ja organisaatiot ovat 
verkostoituneet muun muassa  

Facebookissa ja erilaisissa tapahtumissa 
kuten vuotuisissa Apps4Finland-kilpailus-
sa. Maanmittauslaitoksen tietoaineistojen 
avaaminen ja siihen kohdistunut Valtio-
varainministeriön budjettiosaston vastus-
tus oli yksi tapaus, joka vuonna 2011 vi-
ritti verkoston keskustelua aivan uudel-
le vilkkauden tasolle. Sittemmin mukaan 
on liittynyt avoimen tiedon kannattajia 
eri alueilta kuten avoin demokratia, avoin 
tiede, avoin kulttuuriperintö ja avoin op-
piminen.

Vuoden 2013 alusta saakka vapaamuo-
toisen verkoston tukena on toiminut yh-
distys, joka linkittää eri alueiden toimi-
joita ja voi virallisena organisaationa pa-
remmin jalostaa keskustelusta vaikuttavaa 
toimintaa esimerkiksi projekteina. Open 
Knowledge Finland ry. (OKFFI) toimii 
maanlaajuisesti ja on samalla osa Britan-
niasta lähtöisin olevaa ja nykyisin yli 30 
maassa toimivaa Open Knowledge Foun-
dationia. Yhdistyksen tarkoitus on edis-
tää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon 
hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen 
yhteiskunnan kehittymistä.

Liikkeelle lähdettiin julkishallinnon avoi-
mesta datasta, mutta avoin tieto voi ol-
la muutakin – kaikkea geeneistä paikka-
tietoon tai kirjallisuudesta rakennuspii-

rustuksiin. Avoimuus tarkoittaa, että tieto 
on vapaasti kaikkien käytettävissä, muo-
kattavissa ja uudelleen jaettavissa. Laajem-
min ymmärrettynä tiedon avoimuus pitää  
sisällään ajatuksen läpinäkyvyydestä, avoi-
mista toimintatavoista ja jakamisen kult-
tuurista yhteiskunnan eri alueilla.

Verkostomaisen yhdistyksen toiminta-
tapa on yhdistelmä käytännön kokeiluja 
ja vaikuttamista julkiseen keskusteluun, 
lainsäädäntöön, standardeihin ja hallin-
toon. Mukana toiminnassa on monipuo-
linen joukko muun muassa virkamiehiä, 
tutkijoita, hakkereita, yrittäjiä ja kansalais- 
aktiiveja. Yhdistys linkittää eri toimijoita 
yhteen järjestämällä vuorovaikutusta muun 
muassa nettifasilitoinnilla tai hackathon-
tilaisuuksilla.

Yhdistyksen ensimmäisen vuoden mer-
kittävimmät projektit olivat kuuteen kau-
punkiin suuntautunut avoimen tiedon 
kuntakiertue ja datan avaajien valmen-
nustoiminnan käynnistäminen. Jo syksyl-
lä 2012, ennen yhdistyksen virallista pe-
rustamista, suomalainen avoimuusver-
kosto oli järjestämässä yli tuhat henkilöä 
Helsinkiin koonnutta kansainvälistä Open  
Knowledge Festivalia. 

Tänä vuonna tapahtuu paljon. Data-
koulu-nimikkeen (http://datakoulu.fi) al-
la on useita koulutuskokonaisuuksia eri 
kohderyhmille, joista osasta syntyy itse-
opiskelumateriaalia verkkoon. Datademo  
(http://datademo.fi/) puolestaan on ultra-
kevyt vertaisarviointiin perustuva rahoitus-

mekanismi, josta voi hakea ja saada muu-
taman tuhannen euron suuruisia rahoitus-
apuja avoimen datan kokeiluille. Vuoden 
suurin ja kaunein kotimainen avoimuus-
tapahtuma on Valtioneuvoston kanslian 
koordinoima Avoin Suomi 2014 -messu-
tapahtuma 15. – 16.9. Helsingissä, jon-
ka järjestämisessä OKFFI on mukana. Toi-
votamme kaikki mukaan myös OKFFI:n,  
ProGis ry:n ja Sytyke ry:n yhteiseen kevät-
seminaariin 26.3. Helsingissä. 

Helpoin tapa tutustua toimintaan on liit-
tyä eri teemojen ympärille järjestäytynei-
den työryhmien (http://okf.fi/wg) ja paik-
kakuntien aktiiviryhmien (http://okf.fi/
regions) verkkokeskusteluihin. Kullakin 
ryhmällä on omat keskustelukanavansa 
ja tapaamisensa. Koko verkoston ja yh-
distyksen pääviestintäkanava on Finnish 
Open Data Ecosystem -Facebook-ryhmä. 
Yhdistyksen verkkosivulta http://okf.fi/ 
löydät lisää tietoa projekteista ja tapah-
tumista. Jäsenyys on niin yksityishenki-
löille kuin organisaatioillekin maksu-
ton kannanotto avoimen tiedon puo-
lesta (http://okf.fi/membership). Yhdis-
tyksen verkkosivut http://okf.fi/ kerto-
vat olennaisen toiminnasta, mutta jos-
kus tiedon saa nopeimmin kysymällä  
suoraan meiltä. l

Artikkelin joukkoistettuun kirjoitusprosessiin 
osallistui Antti Poikolan lisäksi OKFFI:n puheen-
johtaja Petri Kola.

http://datakoulu.fi
http://datademo.fi/
http://okf.fi/wg
http://okf.fi/regions
http://okf.fi/regions
http://okf.fi/
http://okf.fi/membership
http://okf.fi/
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Kai Kuikkaniemi
Päivätyökseen My Data -työryhmän yhteyshenkilö Kai Kuikkaniemi toimii 
tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:issä tutkijana ja projektipäällikkönä tut-
kimusaiheinaan mm. My Data, live-osallistaminen ja paikkojen ja digitaali-
suuden kokemuksellinen yhdistäminen. Lisäksi hän on ollut perustamassa 
Screen.io live-osallistamis -start-upia ja toimii yrityksen toimitusjohtajana.

+358 50 543 9283, kai.kuikkaniemi@okf.fi, @kaikuikkaniemi

IHMISKESKEINEN VAI YRITYSKESKEINEN 
RATKAISU HENKILÖKOHTAISEN DATAN 

HYÖDYNTÄMISEEN?

Omadata tai My Data on alun perin Britanniasta lähtöisin oleva termi. Sillä viitataan 
käytäntöihin, joilla ihmisille annetaan oikeus ja pääsy heistä kerättyyn dataan 
kuten ostotietoihin,liikennetietoihin, teletietoihin, energiatietoihin ja muuhun 

eri verkkopalveluihin kertyvään dataan. Keskeistä  My Data -ajattelussa on, 
että data on teknisesti helposti käytettävissä ja yksilö voi hallita, 

kuinka sitä hyödynnetään ja jaetaan edelleen.

K
aikki data ei voi olla avoin-
ta. Avoimuus ja yksityisyy-
den suoja ovat kolikon kaksi 
puolta, joita molempia pitää 
edistää tasapainossa. Avoi-

men datan juna liikkuu jo hyvin, mutta 
myös ihmisten henkilökohtaisen datan 
alueella selkeillä datan hallinnan periaat-
teilla, paremmalla yhteentoimivuudella 
ja datan siirrettävyydellä voidaan saavut-
taa mittavia hyötyjä. Esimerkiksi World 
Economic Forum on valinnut henkilöda-
tan "personal data" yhdeksi merkittävim-
mistä tulevaisuuden liiketoimintakenttää 
muokkaavista voimista.

Kun yhdistetään avointa dataa ja ih-
misten henkilökohtaista dataa, voidaan 
vaikuttaa merkittävästi muun muassa 
terveydenhoitoon, kehittää sovelluksia 
oman elämän hallintaan ja itsestä oppi-

miseen sekä toteuttaa eettisesti palvelui-
den räätälöintiä ja kohdistettua markki-
nointia. Esimerkiksi ostodatan pohjalta 
voidaan tarjota palveluita, jotka auttavat 
ihmisiä muokkaamaan kulutustottumuk-
siaan säästävämmiksi, ekologisemmiksi, 
eettisemmiksi tai terveellisemmiksi.

Henkilökohtainen, rikas profiilitieto voi 
olla vaihdannan väline. Kuluttaja antaa pal-
veluntarjoajalle pääsyn osaan hänen hen-
kilökohtaisesta datastaan ja saa vastineeksi 
paremmin tarpeitaan vastaavaa palvelua. 
Tällä hetkellä yritykset käyttävät rahaa, vai-
vaa ja joskus myös huonosti päivänvaloa 
kestäviä keinoja potentiaalisten asiakkai-
den profilointiin, seurantaan ja mainon-
nan kohdentamiseen. Yritykset hyötyisivät, 
jos asiakkaat voisivat itse jakaa haluaman-
sa tiedot itsestään ja kertoa, minkälaisista 
tuotteista tai palveluista ovat kiinnostunei-

ta ja millä ehdoilla. Yksi My Dataan lähei-
sesti liittyvä ajatus on niin sanottu Vendor 
Relationship Management (VRM) eli toi-
mittajienhallinta. Sen lisäksi, että minusta 
on tietoja useiden yritysten asiakasjärjestel-
missä (CRM, Customer Relationship Ma-
nagement), voisin tallentaa omaan järjes-
telmääni tiedot kaikista yrityksistä, joiden 
asiakas olen. Tällainen henkilökohtainen 
toimittajarekisteri voisi sisältää sopimuk-
sia, takuukuitteja ja historian yhteydenpi-
dostani kunkin yrityksen kanssa. Sen avulla 
voisin esimerkiksi muuttaessani jakaa au-
tomaattisesti uudet yhteystiedot kerralla 
kaikille haluamilleni yrityksille.

Henkilötiedon laajempaa hyödyntämis-
tä varjostavat yksityisyyden katoamiseen 
liittyvät tutun synkät tulevaisuudenkuvat. 
Jo nyt yritykset ja valtiot tietävät meistä lii-
kaa, eivätkä yksilöt enää voi kontrolloida 

Meistä  kaikista tallennetaan jatkuvasti valtavia määriä tietoja julkishallinnon
rekistereihin,yritysten asiakasjärjestelmiin ja käyttämiemme verkkopalvelujen

tietokantoihin. Henkilökohtaisen datan hyödyntämisestä povataankin
merkittävää tulevaisuuden markkinaa.

mailto:kai.kuikkaniemi@okf.fi
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sitä, mitä heidän henkilökohtaista dataa 
kenelläkin on. Kehittyvillä My Data -käy-
tännöillä ja lainsäädännöllä pyritään vah-
vistamaan yksilöiden asemaa ja oikeuksia 
heitä koskevien tietojen hallintaan. Samal-
la pyritään toteuttamaan henkilötietoon 
liittyvän liiketoiminnan järjestäytyminen 
ihmiskeskeisesti niin, että synkät skenaa-
riot voidaan välttää.

Avoimella datalla ja My Datalla on pal-
jon yhteistä. Molemmissa tarvitaan yhtei-
sistä periaatteista sopimista, viisasta sään-
telyä sekä koneluettavia rajapintoja, stan-
dardeja ja palveluita tiedon hallittuun siir-
tämiseen, varastointiin, käsittelyyn ja ana-
lysointiin. My Datan puolella kehitys on 
maailmanlaajuisesti vasta alkutaipaleella. 
Eri toimialoilla on aloitteita, kuten Green 
Button oman energiadatan lataamiseen, 
tai vaikkapa terveyspuolella suomalainen 
Taltioni, mutta yhtenäistä tapaa ja stan-
dardia henkilötietojen käsittelyyn ei vielä 
ole. Nyt on oikea aika toimia sen puoles-
ta, että yksityisen datan käsittelyyn synty-
vät käytännöt pohjautuvat avoimiin stan-
dardeihin eivätkä esimerkiksi yksittäisten 
yritysten hallitsemiin datamonopoleihin.

EU:ssa on parhaillaan valmisteilla uusi 
tietosuoja-asetus, joka tulee siirtymäajan 
jälkeen korvaamaan myös voimassa ole-
van suomalaisen henkilötietolain. EU:n 
perusoikeuskirjaan on kirjattu, että "jokai-
sella on oikeus tutustua niihin tietoihin, 
joita hänestä on kerätty, ja saada ne oikais-
tuksi". Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
kun kansalainen pyytää rekisterinpitäjältä 
tietoja itsestään, tämä useimmiten lähet-
tää paperitulosteena otteen, josta tiedot 
käyvät ilmi. Kansalaiset vaativat yhä voi-
makkaammin omien tietojensa saamis-
ta paperitulostetta käyttökelpoisemmassa 
muodossa. On mahdollista, että tietosuo-
ja-asetus antaisikin kansalaisille oikeuden 
saada omat tiedot käyttöönsä koneluetta-
vassa muodossa ja siirtää ne niin halutes-
saan helposti palvelusta toiseen. Muutos 
on kuitenkin herättänyt vastarintaa ja tois-
taiseksi on epävarmaa, kuinka tiukat "My 
Data" -vaatimukset asetukseen loppujen 
lopuksi tulee. Asetusluonnoksia käsitele-
vät sekä jäsenmaiden hallitusten edustajat 
ministerineuvostossa että poliitikot avus-
tajineen Euroopan parlamentissa.

Elinkeinoelämä lobbaa asetuksen tiuk-

kuutta vastaan muun muassa kasvavan hal-
linnollisen taakan pelossa. Lähes kaikki yri-
tykset ja yhteisöt ovat nykyisin tavalla tai 
toisella henkilörekisterin pitäjiä ja tiukke-
nevat säännökset edellyttäisivät investoin-
teja tietojärjestelmiin. Toisaalta asiakastie-
tojen parempaan hallintaan kannattaa si-
joittaa muutoinkin. Post Snowden -maail-
massa kuluttajien luottamuksella on yhä 
suurempi arvo. Ylimääräisen kuluerän si-
jaan My Datan toteuttaminen voidaan 
nähdä osana palveluiden digitalisaatiota 
ja luontevana siirtymisenä API-aikakaudel-
le. Lähes kaikilla startup-maailmassa me-
nestyvillä yrityksillä ja verkkopalveluilla on 
jo ohjelmallinen rajapinta eli API. Rajapin-
nan portinvartijana toimii yleensä palve-
lun käyttäjä, joka päättää itse, mille tahoille 
häntä koskevia tietoja saa luovuttaa.

Tietosuoja-asetuksen voimaantuloa ei 
kannata jäädä odottelemaan vaan henki-
lökohtaisen datan helppoa saatavuutta ja 
parempaa yhteentoimivuutta kannattaa 
tavoitella asetuksista riippumatta. Samal-
la yritykset voivat parantaa kilpailukyky-
ään laittamalla asiakastietojärjestelmän-
sä kuntoon. Vaikka My Data -liikehdintä 
on lähtöisin Briteistä, ollaan sielläkin vie-
lä käytännön toteutuksissa alkumetreillä. 
Suomella on etu puolellaan, sillä pienessä 
maassa eri sektoreiden yhteentoimivuus on 
helpompi saavuttaa. Onnistuneet ratkaisut 
voidaan skaalata maailmalle.

My Data -työryhmä
Open Knowledge Finlandin My Data -työ-
ryhmässä joukko yritysten ja julkishallin-
non edustajia, tutkijoita sekä muita aihees-
ta kiinnostuneita on vuoden verran kas-
vattanut ymmärrystä ihmiskeskeisemmän 
henkilödatan käsittelyn mahdollisuuksis-
ta. Aihetta on kartoitettu niin teknisesti, 
liiketoimintanäkökulmasta kuin ihmisten 
oikeuksienkin kannalta. Tammikuussa lii-
kenne- ja viestintäministeriö tilasi Open 
Knowledge Finlandilta laajemman My 
Data -taustaselvityksen, joka julkaistaan 
syyskuussa 2014. Maanantaina 7.4.2014 
klo 14:00 järjestetään OP-Pohjolan tilois-
sa seminaari My Datasta ja EU:n tietosuo-
ja-asetuksesta, seminaaripuhujana muun 
muassa europarlamentaarikko Nils Tor-
valds. Toiminta on kaikille kiinnostuneille 
avointa. Lisätietoja työryhmästä, seminaa-
rista ja selvitystyöstä saa osoitteessa http://
okf.fi/my-data/. l

Artikkelin joukkoistettuun kirjoitusprosessiin 
osallistuivat Kai Kuikkaniemen lisäksi  
Antti Poikola, Markus Petteri Laine 
ja OKFFI:n My Data -työryhmä.

http://okf.fi/my-data/
http://okf.fi/my-data/


26 Sytyke 1  •  2014

KUUTAMOLLAKUUTAMOLLA

S
anotaan, että luolamiehet olivat yhtä 
älykkäitä kuin nykyihminen. Tätä on 
kyllä hyvin vaikea uskoa, kun katse-
lee nyt vaikka vain joidenkin lajitove-
reidemme toimintaa liikenteessä. On 
joskus hyvin vaikea uskoa, että ihmi-

nen, joka vasta nelisenkymmentä tuhatta vuotta 
sitten tunki tänne Eurooppaan ja selvisi kylmästä 
ja neanderthalilaisista, taantuu ratissa täydellisek-
si apinaksi, vaikka simpansseistakin on parhaiden 
muisteloiden perusteella erottu jo viidestä kuuteen 
miljoonaa vuotta sitten. 

Yhtä kaikki, ylivoimainen älykkyytemme on-
kin siis pelkkää perinnetiedon keräämisen aihe-
uttamaa akkumuloitua viisautta. Nyt tietysti alat-
te huutaa, että viisaus on eri asia kuin älykkyys ja 
säestätte huutoa Flynn-efektillä, g-faktorilla ja kes-
kihajonnalla, joten toteankin, että niinhän se on. 
Älykkyys on monien määritelmiensä myötä selkiy-
tynyt asiaksi, joka yhdistetään luovaan ongelman-
ratkaisuun ennalta valmistautumattomassa tilan-
teessa. Viisaus taas on oppimisen kautta tapahtu-
nutta tiedonlisäystä. Joten jätetään älykkyys tästä 
jutusta sivuun. Niin kuin aina ennenkin on teh-
ty. Keskitytään siihen viisauteen. Ja tietoon. Niin 
ikään vastikään, nelisensataa vuotta sitten, herra 
Pekoni eli Francis Bacon totesi teoksessaan Medi-
tationes Sacrae (1597), että ”Nam et ipsa scientia 
potestas est”. Suomeksihan se tarkoittaa ”Tieto it-
sessään on valtaa”. Tämän pitkäpiimäisen lausah-
duksen lyhensi ytimekkäämpään muotoon nuo-
ruudessaan Baconin sihteerinä toiminut filoso-
fi Hobbes omassa teoksessaan Leviathan (1651). 
Tieto on valtaa.

Tietoahan on pantattu maailman sivu. Jos minä 
tiedän loistavan kala-apajan, niin enpä minä siitä 
juurikaan huutele, ainakaan sellaisille, jotka kalas-
tavat. En edes sano, tiedänkö, joten nytkään ette 
voi tietää, juttelenko lämpimikseni vai tiedänkö oi-
keasti oikein loistavan kala-apajan nuuksiolaisella 
järvellä, josta saa lahnoja, jotka ovat aivan loista-
vanmakuisia kun ne savustaa. Tämäntyyppisen tie-
don panttaus voi joskus olla elinehto. Nykymaail-
massa nuoriso saattaisi ehkä ymmärtää paremmin, 
jos sanoisin, että tiedän, mistä Cheek ostaa alus-
housunsa. Sellaisella tiedolla ei ehkä sinänsä pär-
jää katastrofitilanteissa, mutta vaihdannan välinee-
nä se saattaisi jo ollakin elinehto. Kalsarikaupan 

Scientia potestas est.
paikkatietoinformaatio voi oikeilla markkinoilla 
olla hyvin arvokasta ja sillä voisi saada haltuunsa 
jotain vielä tärkeämpää. Kuten esimerkiksi sen, 
mistä Cheek ostaa sukkansa.

Voidaan siis todeta, että pelkkä tieto ei vielä ole 
valtaa, kovinkaan usein. Tiedon käyttäminen on 
valtaa. Tietenkin on myös tilanteita, joissa tiedon 
salaaminen on vallan väline. Sellaisissa tilanteis-
sa vastapuoli yleensä tietää, että toinen puoli tie-
tää, muttei tiedä tarkalleen, mitä. Joskus ei välttä-
mättä kyllä tiedä. Kuten vaikka joskus aamuyöllä, 
kun vaimosaurus kysyy kotiin kolistelevalta mie-
heltään, että missäs sitä on tullut hummailtua. 
Vähän toinen sovellus vastaavasta tilanteesta on 
elokuvistakin tuttu ”tiedän, mitä teit silloin ja sil-
loin” -tyyppinen puoliuhkaus. Siinä ilmaistaan 
omattavan tietoa, mutta ei spesifioida sitä tarkem-
min, vaan annetaan vastapuolen olla epätietoinen 
omattavan tiedon määrästä, joka liikkuu bluffin 
ja ehdottoman läpitunkevan ja kokonaisvaltaisen 
tiedon välimaastossa.  

Tietoa on kuitenkin kerätty kauan, laskentata-
vasta riippuen miljoonia tai kymmeniä tuhansia 
vuosia. Kauemmin, jos oletetaan, että miljoonia 
vuosia sitten eläneet esikädelliset muistivat ylipää-
tään mitään, lyhyempään, jos vasta nykyihmisten 
tietoperintö lasketaan laarin sisällöksi. Joka tapa-
uksessa, keräämistä on tapahtunut kauan. Ja vasta 
nyt on keksitty termi ”avoin tieto”! Kyllähän tieto 
ennenkin on ollut avointa. Tietoa levitettiin leiri-
tulilla runoilemalla ja ainahan on ollut ihmisiä, 
jotka ovat höpöttäneet aina ja kaikille, jotka vain 
ovat suostuneet kuuntelemaan. Mutta aiemmin 
tiedonkulku on ollut kollektiivisen välineistön 
puutteessa vajavaista. Nyt tietoa ei tarvitse lähteä 
hevoskyydillä viikkokausiksi hakemaan ja tietoon 
perustuvien liiketoimintamallien soveltaminen on 
helpompaa ja tuottavampaa kuin silloin, kun tieto 
tarkoitti sitä, pitääkö rukiin siemenet kylvää uuden 
vai vanhan kuun aikana. Jos silloin meni pieleen, 
meni huonossa lykyssä henki. Mutta vaikka  kaik-
ki meni huimasti putkeen, niin siltikään kukaan 
japanilainen ei tullut ostamaan peltojasi 2,2 mil-
jardilla oravannahalla. Kyllä ennen oli hankalaa 
ja kyllä nyt olisi helppo rikastua. Tietoa, eli val-
taa, on saatavilla ihan ilmaiseksi. Ja valta tarkoit-
taa rahaa. Rahaa ilmaiseksi! Kummaksi on maa-
ilma mennyt.   l
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VARAJÄSENET

Systeemityöyhdistys Sytyke ry yhdistää suomalaiset 
tietojärjestelmätyön ammattilaiset liiketoiminnasta 
teknisiin asiantuntijoihin. Käsittelemme ajankohtaisia 
systeemityöteemoja, keskustelemme ja opimme yhdessä 
– hypetystä tervejärkisesti. Sytykkeen osaamisyhteisöissä 
samoista teemoista kiinnostuneet verkostoituvat 
asiantuntijatapahtumissa.

Sytyke ry on Tietotekniikan liiton (TTL ry) suurin 
valtakunnallinen teemayhdistys, joka jo vuodesta 1979 lähtien 
on kehittänyt tietojärjestelmäalan ammatillista osaamista. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja 
sekä 3 - 5 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä. Ota yhteyttä: 
info (at) sytyke.org.

Mikko Holmberg, 
Codebakers

mikko.holmberg (at) sytyke.org

Tarmo Toikkanen, 
laivaseminaari
NP-Ratkaisut Oy, Aalto-yliopisto
tarmo.toikkanen (at) sytyke.org

Tarmo Toikkanen
tarmo.toikkanen (at) sytyke.org

LIITTOKOKOUSEDUSTAJAT

Anne Isotalo, 
sihteeri
Fennia
anne.isotalo (at) sytyke.org

Heikki Naski, 
tekniikka

Fraktio
heikki.naski (at) sytyke.org

Ville Availa,
puheenjohtaja 

Ambientia
ville.availa (at) sytyke.org

Eija Kalliala, 
lehden päätoimittaja
Otavan Opisto, T:mi Eija Kalliala
paatoimittaja (at) sytyke.org

jussi Nurminen, 
varapuheenjohtaja 
Gofore
jussi.nurminen (at) gofore.com

Timo Piiparinen, 
oppilaitosyhteistyö 

Kymijoen Työterveys Oy 
timo.piiparinen (at) sytyke.org

Minna Oksanen
minna.oksanen (at) sytyke.org

HALLITUS 2014

Timo Piiparinen
timo.piiparinen (at) sytyke.org

Sytyttääkö? - Liity jäseneksi
Jäseniksi voivat liittyä kaikki tietojärjestelmä-
alasta kiinnostuneet henkilöt ja organisaatiot. 
Systeemityöyhdistys Sytykkeen jäseneksi 
liitytään Tietotekniikan liiton sivustolla 
http://www.ttlry.fi/liity valitsemalla jäsenyhdis-
tykseksi Systeemityöyhdistys Sytyke. 
Henkilöjäsenmaksu vuonna 2014 ilman 
lehteä on 58 € vuodessa, nuorelle opiskelijalle 
19 € vuodessa. Jos olet jo Tietotekniikan liiton 
jonkin toisen yhdistyksen jäsen, niin 
Sytykkeen lisäjäsenyys maksaa 15 € vuodessa. 
Lisätietoja: http://www.ttlry.fi/, 
http://www.sytyke.org/, 
ja jasenasiat (ät) ttlry.fi.

http://www.ttlry.fi/liity
http://www.ttlry.fi/
http://www.sytyke.org/


Osallistumismaksu 299 €
Alennus Sytyke ry:n jäsenille: - 50 €

Early bird -alennus 31.5.2014 asti: - 50 €
Yhden hengen hytin lisähinta: + 70 €

Tervetuloa mukaan!

Tule mukaan Sytykkeen 17. laivaseminaariin 
Tietotyö+1 ensi syksynä 3. - 5.9.2014. 

Tietotyöläisen tuottavuuden parantamista lähestytään mm. pelillistämisen, 
tiimityön, mentoroinnin, coachauksen ja johtamisen näkökulmista. 

Ilmoittautuminen on avattu ja ohjelma tarkentuu netissä 
http://www.sytyke.org/tapahtumat/laivaseminaari-2014/. 

Edelleen on myös mahdollisuus sponsoroida seminaaria ja päästä  
esittelemään oman organisaation osaamista tällä  

tietojärjestelmätyön alueella.

2013 Koolla on väliä! - Projektikokit ja softasoppa 
2012 Avoin tulevaisuus! - Uusia uhkia, mahdollisuuksia vai vaan valtavasti dataa?

2011 Muurit murtuu - Oletko valmis muutokseen?
2010 Pilviteknologiat - Ohutta yläpilveä, näkyvyys hyvä

2009 Softaa sutjakasti - Kuinka pitää projektimopo käsissä?
2008 Mielikuvittele - ideoista innovaatioksi

2007 Mikä mahtaa olla in?
2006 Tuottavat ja laadukkaat prosessit

2005 Arkkitehtuuri - taidetta vai tekniikkaa?
2004 Systeemityö ennen, nyt ja tulevaisuudessa

2003 Mallinnus ja menetelmät 
2002 Testaus ja laatu 

2001 Oliot ja komponentit
2000 Internet ja WEB-sovelluskehityksestä

1999 Systeemityön välineet ja menetelmät sekä koulutus
1998 Komponentit, olioteknologia

Sytyke, laivaseminaari 2014

SYTYKKeen AieMMAT LAiVASeMinAARiT

Anna palautetta tästä lehdestä ja osallistu kilpailuun! sytyke.org/lehti

http://www.sytyke.org/tapahtumat/laivaseminaari-2014/

