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Avoin tieto ja tilastotoimi
－ Tavoitteet
– Tiedon käytön tukeminen ja edistäminen
– Tiedon käyttö päätöksenteon tukena
– Aineistojen saatavuus, saavutettavuus ja käytettävyys
– Aineistojen mahdollisimman laaja käyttö, tiedon
vaikuttavuuden lisääminen
－ Eurostat laatinut suosituksen Euroopan tilastojen
mahdollisimman laajasta avoimesta jakelusta 2013
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Why open data?
－ Open Knowledge International: “A world where
knowledge creates power for the many, not the few.”
－ Open data, especially open government data, is a tremendous
resource that is as yet largely untapped. Many individuals and
organizations collect a broad range of different types of data in
order to perform their tasks.
－ Government is particularly significant in this respect, both
because of the quantity and centrality of the data it collects, but
also because most of that government data is public data by
law, and therefore could be made open and made available for
others to use.
Source: OKF Open Data Handbook; licence
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What is Open Data?
－ Open data is data that can be freely used,
re-used and redistributed by anyone –
subject only, at most, to the requirement
to attribute and sharealike.
－ If you’re wondering why it is so important to be clear about what
open means and why this definition is used, there’s a simple
answer: interoperability.
－ Interoperability denotes the ability of diverse systems and
organizations to work together (inter-operate). In this case, it is
the ability to interoperate - or intermix - different datasets.
－ Vuonna 2004 Open Knowledge määritteli ensimmäisenä
maailmassa “avoimen datan” käsitteen ja sisällön
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Open government data creates value
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Transparency and democratic control
Participation
Self-empowerment
Improved or new private products and services
Innovation
Improved efficiency of government services
Improved effectiveness of government services
Impact measurement of policies
New knowledge from combined data sources and patterns in
large data volumes
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Avoimen datan taloudellinen vaikuttavuus
－ Avoimen datan suoriksi hyödyiksi on arvioitu 40 miljardia ja
välillisiksi 100 miljardia euroa vuosittain EU-alueella
－ Avoimen datan taloudellisen vaikuttavuuden tutkimisen
suurimpana haasteena on systemaattisen tiedonkeruun
puute avoimen datan hyödyntämisestä
－ Tutkimuksen aineistoanalyysi osoittaa, että sekä avointa dataa
että massadataa innovaatiotoiminnassaan hyödyntävät
yritykset tekevät muita yrityksiä huomattavasti
todennäköisimmin uusia tuoteinnovaatioita
－ Dataa uusien palveluiden ja/tai tuotteiden kehittämisessä
hyödyntäneet yritykset ovat kasvaneet muita yrityksiä nopeammin
joillakin tietointensiivisillä sektoreilla

7

25.9.2017

Markku Huttunen

Avoimen datan taloudellinen vaikuttavuus
－ Ronald Reagan määräsi satelliittipaikannusdatan avattavaksi
vuonna 1983 ja 30 vuotta myöhemmin noin 3,3 miljoonaa
työpaikkaa USA:ssa perustuu tämän datan hyödyntämiselle
－ Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) paikkatietoaineistopaketeista
maksettiin 300 kertaa ennen datan avaamista. Avoimen datan
julkaisun jälkeen 2008 aineistolatauksia oli noin 3 000. Vuoteen
2015 mennessä kasvua oli noin 20 000 käyttäjään ja 47 000
lataukseen. SYKE:n kokemuksen mukaan ”pienikin maksu
(datan hyödyntäjille) vähentää käyttöä”.
－ Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineiston avaaminen on
parantanut julkisen sektorin yhteistoimintaa mm. vähentämällä
lupamenettelyä ja julkisen sektorin keskinäistä laskutusta. Osa
maksuista, joka näkyi ennen Maanmittauslaitoksen tulona, näkyi
toisissa virastoissa menoina.
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EU:n vaikutus avoimeen dataan
－ Vielä vuonna 1999 Tilastokeskuksen piti erikseen perustella se, että
StatFin-tietokanta avattiin verkossa veloituksetta
– Taustalla maksuperustelain tulkinta, jonka mukaan tietokantamuodossa
julkaistun tiedon tulee olla maksullista
– Sen jälkeen veloituksetonta tietoakin koski ns. luettelosuoja, jonka
mukaan Tilastokeskuksella oli oikeudet veloituksettomaan
tietokantatietoon
– Kaupallinen käyttöoikeus tietokantatietoon piti pyytää ja ratkaistiin
tapauskohtaisesti
－ EU-tason suositukset
– EU:n PSI-direktiivi 2000-luvun alussa oli merkittävä linjanveto (2003)
– INSPIRE-direktiivi määritteli avoimien kartta-aineistojen minimin ja
käytettävät standardit (2007)
– Eurostat laatinut suosituksen Euroopan tilastojen mahdollisimman
laajasta avoimesta jakelusta (2013)
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EU:n vaikutus avoimeen dataan
－ EU on määritellyt viideksi tärkeimmäksi avoimen datan osaalueeksi tilastot, paikka-, liikenne- ja yritystiedot sekä
maapalloa koskevan havaintotiedon
－ Datan hyödyntäjän näkökulmasta data-aineiston arvo perustuu
erityisesti käyttö- ja uudelleenkäyttöpotentiaaliin, joka voi johtaa
uusiin liiketoimintamalleihin
－ Tiedon julkaisijan näkökulmasta korkean lisäarvon data- tai
tietoaineistoja ovat puolestaan aineistot:
–
–
–
–
–
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jotka lisäävät läpinäkyvyyttä
joiden julkaisuun on laillisia velvoitteita
jotka liittyvät suoraan organisaation julkiseen tehtävään
joiden julkaisusta avoimena datana on suoria kustannushyötyjä
joilla on laaja käyttäjäkunta
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Datan avaamisen priorisointi kysyntä- ja
vaikuttavuuslähtöisesti
－ Osin tietoaineistojen avaamista on priorisoitu avaamisen
helppouden perusteella. Esimerkiksi Väestörekisterikeskus on
avannut nimidataa eli kuinka yleisiä tietyt henkilöiden nimet ovat
väestön joukossa. Tämä on helppo ja kysytty aineisto, mutta
voidaan kysyä, kuinka merkityksellinen se on, eli onko sen
vaikuttavuus suurta.
－ Kun uusia tietojärjestelmiä hankitaan, avoin data tai avoimet
rajapinnat on usein määritelty osaksi toteutusta eikä avaamista
siten välttämättä tarvitse erikseen priorisoida (esim.
Liikennevirasto).
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Tunnetaanko käyttäjät?
－ Suomessa yksi esimerkki avoimen datan verkkoyhteisöstä on
Facebookissa toimiva Finnish Open Data Ecosystem -ryhmä,
jossa on yli 4 000 jäsentä
－ Moni organisaatio on ollut mukana esimerkiksi
sovelluskilpailuissa (mm. Apps4Finland ja Open Finland
Challenge) tai hackathon-tapahtumissa (mm. Ultrahack,
IndustryHack, Junction ja omat hackathonit).
－ Ainakin Verohallinto, Kela, Tilastokeskus, THL, PRH,
Liikennevirasto ja Trafi ovat kannustaneet datan hyödyntäjiä
käyttämään niiden avaamaa dataa ja rajapintoja hackathoneissa
－ Tilastokeskuksen avoimen datan kurssi järjestetään nyt syksyllä
neljännen kerran
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Vaikuttavuuden mittaaminen ja kv-vertailu
－ Eräs olennainen kysymys, johon pelkkä tieto datan lataamisesta
ei anna vastausta, on mihin hankittua tietoa käytetään vai
käytetäänkö sitä mihinkään
－ Datan hyödyntämistä koskevia kysymyksiä tulisi lisätä
Tilastokeskuksen säännöllisesti toteuttamiin lakisääteisiin
kyselytutkimuksiin
－ Kansainvälisyydessä olisi hyvä huomioida esimerkiksi Open
Government Partnership -kumppanuusohjelma ja Open Data
Charter -julistus sekä kansainväliset avoimen datan vertailut
kuten Open Data Barometer ja Global Open Data Index, jotka
kaikki auttavat kehittämään ja ylläpitämään laadukasta toimintaa
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Global open data index (Open Knowledge
International)
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Kattavat arviot puuttuvat
－ Avoin data barometri –projektin raportoiman selvityksen
mukaan vuonna 2013 missään tutkimuksen kohteena olleesta
77 maasta ei oltu arvioitu kattavasti datan avaamisen
vaikuttavuutta tai hyötyjä.
－ Esimerkiksi Espanjassa perustettiin maaliskuussa 2003 OVC
(“Virtual Office of Cadastre”), jonka kautta maantieteellistä
tietoa oli laajalti saatavissa ilmaiseksi. Esimerkiksi karttojen
käytön määrä kasvoi vuodesta 2004 vuoteen 2005 noin 700
prosenttia. Vuonna 2010 vastaava luku oli yli 124 miljoonaa, eli
kysyntä oli yli 100 kertaa suurempi vuoteen 2004 verrattuna.
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Avaamisen taloudellisia vaikutuksia
－ Datan avaamisen taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida
yritysten, kansalaisten (ja kotitalouksien), julkisen sektorin sekä
koko kansantalouden tasolla:
– yritys- ja toimialavaikutuksia arvioitaessa tarkastelukohteena ovat
esim. kilpailukyky, innovaatiotoiminta, tuottavuus sekä kilpailu ja
markkinadynamiikka (yritysten markkinoille tulo ja sieltä poistuminen,
yrittäjyys)
– vaikutukset kansalaisiin, kuten vaikutukset kulutukseen,
tulonjakoon ja erilaisten väestöryhmien (esim. palkansaajat,
erilaisten etuuksien saajat) asemaan.
– julkistaloudelliset vaikutukset, kuten vaikutukset valtion ja kuntien
talouteen ja viranomaisten resurssien käyttöön, julkisen sektorin
työllisyys- ja tuottavuusvaikutukset, vaikutukset julkisiin palveluihin
– kansantaloudelliset vaikutukset, kuten vaikutukset tuottavuuteen
ja kasvuun kansantalouden tasolla sekä työmarkkinavaikutukset.
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Kattava mittaaminen on vaikeaa
－ Suomessa on tavoitteena avata kaikki merkittävät
julkishallinnon keräämät ja hallinnoimat tietovarannot
vuoteen 2020 mennessä.
－ Julkisen datan avaamisen yhteiskunnallis-taloudellisen
vaikuttavuuden tutkimus on kuitenkin vasta aluillaan.
－ Tällä hetkellä avoimen datan vaikutuksista ja parhaista
käytänteistä tiedetään vain yksittäisiltä alueilta ja niiltäkin suureksi
osaksi case-esimerkkien valossa.
－ Tiettävästi missään maassa ei ole vielä arvioitu kattavasti
avoimen datan toteutunutta vaikuttavuutta ja hyötyjä.
－ Suurimpia syitä tähän ovat mittaamisvaikeudet ja se, ettei
julkisten tietojen käytöstä ole olemassa tilastoitua tai
systemaattisesti kerättyä tietoa.
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Esimerkkejä avoimen datan vaikuttavuudesta
－ Julkisten palvelujen tehostuminen/kustannussäästöt (Iso-Britannia:
sairaaloiden infektiotilastojen (&pahimpien sairaaloiden) julkistaminen
johti parhaiden käytäntöjen leviämiseen ja vähensi infektiopotilaiden
vuotuisen määrän n. 5000:sta alle 1200)
－ Kustannussäästöt (esim. julkista liikennettä koskevan datan avaaminen
San Franciscossa vähensi n. 21.7% puhelintiedusteluja ja tuotti yli
miljoonan USD vuotuiset säästöt); VRT. palvelumuotoilu Case Kela: 10
tuntia teknistä työtä verkkosivulla, 150 000 puhelua vähemmän.
－ US Census Bureau: New Orleansin palokunta kartoitti avoimien
väestötietojen (asuinalueiden rakennuskannan laatu, lapsien ja
vanhusten osuus, tulotaso ym.) perusteella kiireellisimmät alueet, joiden
talouksiin ensiksi asennetaan savuhälyttimet (ilmaiseksi)
－ Tieliikenneonnettomuudet ja paikkatiedot: kunnat voisivat kohdistaa
onnettomuuskeskittymiin parannuksia, esim. hidasteet ym.
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BlindSquare – ideasta
kansainväliseen bisnekseen
－ BlindSquare on puhuva GPS-sovellus
sokeille. Se perustuu useisiin avoimen
datan tietolähteisiin, puhesynteesiin ja
Applen laitteissa toimivaan VoiceOver-ruudunlukijaan.
－ BlindSquare on maailman paras näkövammaisten GPS-sovellus
älypuhelimille. Sillä on yli 10 000 käyttäjää 130 maasta.
－ Jotta BlindSquare saattoi syntyä, tarvittiin useita eri teknologioita
– Vuonna 2000 GPS-teknologia vapautettiin kuluttajakäyttöön
– 2004 joukkoistettu karttapalvelu OpenStreetMap
– 2007 Apple julkaisi älypuhelimen, joka oli ensimmäinen puhelin, jossa on oikea
käyttöjärjestelmä. Siis tietokone taskussa.
– 2009 peleistetty ja joukkoistamalla kertyvä avoin paikkatietoaineisto Foursquare
– 2009 Apple toi puhelimiin esteettömyystoiminnot, mikä mahdollistaa niiden
käytön myös sokeille
– 2011 ruotsalainen Acapela julkaisi iOS-alustalla toimivan laadukkaan
puhesynteesin, joka osaa yli 30 kieltä
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Lähteet
－ Kalvot 4-6: Open Knowledge Foundation
－ Kalvot 7,8,11,12: Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus;
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
40/2017
－ Kalvot 13 - 16: Avoimen tiedon vaikuttavuus – esitutkimus;
Valtiovarainministeriön julkaisuja – 15a/2015
－ Kalvo 18: BlindSquare – ideasta kansainväliseen bisnekseen;
HRI blogi
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