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1 JOHDANTO 

1.1 AjATar-hanke ja Avoin Data -kehittämisteema 

AjaTar-hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusia tapoja digitalisoitumisen, resurs-

sitehokkuuden ja avoimen datan mahdollistamien liiketoiminta-mahdollisuuksien hyö-

dyntämiseen. Hanke edisti pk-yrityksiä muokkaamaan toimintatapojaan ja parantamaan 

niiden valmiuksia hyödyntää digitaalisia aineistoja, arviointimenetelmiä ja avointa verk-

kokoulutusta sekä ottamaan huomioon kestävään kasvuun ja ympäristöön liittyviä teki-

jöitä aiempaa kilpailukykyisemmin, niiden kehittäessä tuotteitaan ja palvelujaan sekä toi-

mintaprosessejaan. Hankkeessa luotiin avoimia, konkreettisia esimerkkejä ICT:n ja digi-

talisoitumiseen perustuvista pk-yrityssektorin kestävää kasvua tukevista kehitystoimen-

piteistä. Hanke edisti liiketoimintaa vahvistavan ICT:n käyttöä ja tuotti pk-yrityksille uu-

sia työkaluja niiden liiketoiminnan kehittämisen tueksi. 

 

AjaTar-hanke jakautui erillisiin kehittämisteemoihin. Avoin Data –kehittämisteemassa 

hanketoimet kohdentuivat avoimen datan hyödyntämisen edistämiseen. Tämä teema oli 

jatkumoa TTY Porin yksikön toteuttamassa ja tätä hanketta edeltävässä Avaras-hank-

keessa (2013-2014) tehdylle avoimen datan pohjatutkimukselle ja sieltä nousseisiin ke-

hittämistarpeisiin. AjaTar- hankkeessa Avoin data -teeman tavoitteeksi oli asetettu useita 

asioita: Mahdollistaa (pk)yritysten löytää itselleen uusia rooleja avoimen datan arvover-

kosta (ktso Luku 4) sekä saada heidät hyödyntämään avointa dataa eri tavoin. Järjestää 

(pk)yrityksille avoimia innovointityöpajoja avoimen datan eri alateemoista, sekä osallis-

tua aktiivisesti valtakunnalliseen avoimen datan toimintaan. Viestiä (pk)yrityksille avoi-

men datan asioista avoimuutta varten luodun blogisivuston kautta. Selvittää julkisten toi-

mijoiden avaaman datan hyödyntämismahdollisuuksia (pk)yritysten liiketoiminnassa 

(mm.  yhteistyö Porin kaupungin kanssa), kartoittaa esimerkkejä julkisten ja muiden toi-

mijoiden avoimesta datasta, joihin (pk)yrityksillä on avoin pääsy. 

 

Avoin Data –kehittämisteemalla tavoiteltiin mm. seuraavia tuloksia: Etsiä (pk)yrityksille 

soveltuvia avoimen datan hyödyntämisesimerkkejä. Laatia suosituksia ja toimintaohjeita 

avoimen datan käytölle ja hyödyntämiselle. Julkistaa hankkeen aikana pidettyjen työpa-

jojen ja innovointiryhmien tuotokset esimerkkiaineistoksi avoimen datan hyödyntämi-

selle. Luoda nettisivusto, jolla voidaan jakaa avoimesti hankkeen tulosmateriaalia ja pitää 

blogia teemaan liittyen. Kelpoistaa avoimen datan arvoverkkomalli. 
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1.2 Mitä on avoin data? 

 

Open Knowledge International -organisaatio (www.okfn.org) on määritellyt avoimen 

datan käsitettä seuraavasti, "Open means anyone can freely access, use, modify, and share 

for any purpose" ( http://opendefinition.org/od/2.1/en/). Määritelmä on muodostettu kan-

sainvälisissä foorumeissa. Open knowledge hyödyntää määrittelyään konkreettisesti Cen-

sus-palvelussaan (census.okfn.org), jossa avoimelle datalle on annettu yhdeksän eri mää-

ritettä. (1) Data exists, eli data on olemassa. Tämä saattaa vaikuttaa melko turhalta arvi-

oitavalta kohdalta, mutta kansainvälisiä avoimen datan listauksia tehtäessä tarvitsee ensin 

selvittää, että esim. kunnalla ylipäätään on olemassa tietystä teemasta dataa, jotta sitä voi-

taisiin alkaa tarkemmin arvioida. Kaikilta kunnilta ei välttämättä löydy kaikkia datan eri 

osa-alueita, joita on listattu esim. Census-palveluun. (2) It's digital, eli data on digitaali-

sessa muodossa eli esimerkiksi jossain tietokannassa tai Excel-taulukossa. (3) It's publicly 

available, eli data on avoimesti saatavilla, eikä vaadi esim. erillisiä tunnistautumisia. (4) 

It's free of charge, eli datasta ei vaadita erillisiä korvauksia. Tämä kohta korostaa kunnissa 

ja valtion organisaatioissa sitä ajatusta, että niiden tehtävä ei ole tuottaa voitollista toi-

mintaa, vaan sen sijaan tuottaa kansalaisilleen tarpeellisia palveluita. Veronmaksajat ovat 

periaatteessa jo maksaneet tiedon tuottamisen, joten tietojen maksullisuudelle ei ole enää 

vahvoja perusteita. (5) It's online, eli data on saatavilla verkon kautta. Datan voi esimer-

kiksi ladata kunnan omien nettisivujen kautta. Huomioitavaa on, että datan löydettävyy-

teen kannattaa myös panostaa, vaikkei sitä erikseen arvioida. (6) It's machine readable, 

eli data on koneluettavassa muodossa. Tämä on merkittävin kohta datan uudelleenkäytön 

kannalta. Data pitää olla tallennettuna esim. Excel-, teksti- tai JSON-tiedostoksi, jotta 

voidaan helposti siirtää eri sovelluksiin. Valtion ja kuntien verkkosivuilta löytyy yleensä 

todella paljon erilaisia dokumentteja, jotka ovat yleensä tallennettu pdf-formaatissa. Data 

on silloin tavallaan digitaalisessa muodossa, mutta ongelmana on, ettei dataa saa siirrettyä 

sovelluksiin ilman manuaalista (käsin)muokkausta. Pdf-formaatin käyttö on askel kohti 

avoimuutta, mutta se ei vielä riitä tietojen hyödyntämiseksi sovelluksissa, joka on olen-

naisimpia asioida avoimen datan teemassa. (7) It's available in bulk, eli data voidaan la-

data suurempina kokonaisuuksina. Tämä on olennaista silloin kun erilaisia datoja on pal-

jon. (8) It's openly licensed, eli datan käyttöön ei liity rajoitteita, jotka estäisivät sen jat-

kohyödyntämisen sovelluksissa. Yleisin suositus avoimen datan lisensointiin on tällä het-

kellä cc4.0. (9) It's up-to-date, eli tietoa päivitetään säännöllisesti. Datan ajantasaisuus 

riippuu siitä mistä datasta on kyse. Esimerkiksi joukkoliikenteen reaaliaikainen ajoneu-

vojen seurantadata pitää päivittyä lähes sekunnin välein, mutta vuosittain tehtävät tilin-

päätökset vain kerran vuoteen.  

 

Mikäli nämä kaikki edellämainitut yhdeksän kohtaa täyttyvät niin silloin voidaan puhua 

aidosti avoimesta datasta. Open Knowledge International –organisaation tekemää avoi-

men datan määritelmää voidaan pitää pätevänä, koska se on kansainvälisissä foorumeissa 
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muodostettu ja se on kehittynyt käytännön tarpeiden kautta. Toisaalta määritelmästä on 

rajattu pois tiettyjä osa-alueita, kuten open source -teema.  

 

Oman haasteensa datojen avaamiseen, hallinnointiin ja käsittelyyn tuo EU:n uusi GDPR-

tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation), joka astuu voimaan 25.5.2018. 

Tätä asetusta ei ole tässä hankkeessa erikseen käsitelty, mutta johon lukijan on syytä tu-

tustua tarkemmin, jos aikoo jatkossa käsitellä tietosuojaan liittyvää dataa. 

(https://www.eugdpr.org/) 

1.3 Avoimen datan haasteet 

Avoimelle datalle on luotu suuret odotukset. Ajatar-hankkeen aikana järjestetyissä semi-

naareissa ja työpajoissa on usein noussut esiin kysymyksiä avoimen datan liiketoiminta-

mahdollisuuksista. Avoimesta datasta (avoin datavaranto) sinällään ei saa liiketoimintaa, 

sillä data on kaikkien muidenkin saatavilla. Avoimeen dataan täytyy lisätä yrityksen oma 

erikoisosaaminen ja jalostaa se uudella tapaa mahdolliseksi maksulliseksi liiketoimin-

naksi.  

 

Avoimen datan hyödyntämiseen liittyy yritysten kannalta useita haasteita, kuten:  

- Avoimen datan lähteitä on todella paljon. Miten yritys löytää heille olennaisen 

datan? 

- Avoimen datan rajapintoja on paljon tarjolla, mutta miten yritys löytää heille olen-

naisen rajapinnan? 

- Miten yritys voi löytää avoimesta datasta liiketoiminnallisia hyötyjä? Loppu-

asiakas ei maksa pelkästä avoimesta datasta, eli se täytyy olla jotenkin jalostettua, 

mutta mistä asiakas on valmis maksamaan ja paljonko? 

- Yritykselle on olennaista, että avoimen datan lähteeseen voidaan luottaa, eli että 

dataa on jatkuvasti saatavilla ja se on laadukasta. Miten yritys pystyy arvioimaan 

datalähteen? 

- IPR-oikeudet ovat oma haasteensa, eli miten käy jalostetun datan omistajuudelle? 

- Data-formaattien kirjo on valtava, joten miten yritys pystyy hallinnoimaan tätä 

formaattien kirjoa ja miten kaikki saataisiin mukaan formaattien yhtenäistämiseen 

ja avoimuuteen? 

- Avoimen datan ympärille on parhaillaan kehittymissä useita erilaisia ekosystee-

mejä, mutta miten niihin pääsee ja missä roolissa yrityksen kannattaisi niissä toi-

mia? 

 

Ajatar-hankkeen aikana on pureuduttu yllä esitettyihin avoimen datan moninaisiin haas-

teisiin, mutta myös sen valtavaan potentoiaaliin liiketoiminnan tukena. Haasteita ja mah-

dollisuuksia on käyty läpi hankkeen aikana järjestetyissä moninaisissa seminaareissa ja 

työpajoissa yhdessä yritysten sekä muiden hanketoimijoiden kanssa. Tässä raportissa on 

esitetty kehittämisteemaan liittyvät keskeiset löydökset ja tulokset. 

https://www.eugdpr.org/
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1.4 Avoimen datan tilanne Satakunnassa 

AjaTar-hanketta edeltäneessä avointa dataa käsitelleessä hankkeessa toteutettiin vuonna 

2014 satakunnan alueelle kysely, jossa selvitettiin ICT-yritysten sekä kuntatoimijoiden 

näkemystä ja tietämystä avoimesta datasta. Kyselyn vastaanottajia oli kunnissa 81 henki-

löä ja ICT-yrityksissä 86 henkilöä. Vastaavasti vastauksia saatiin kunnista 17 ja ICT-yri-

tyksiltä 27. Kyselylomakkeen kysymyksissä oli viisiportainen asteikko, jossa 1 tarkoitti 

ei tietämystä ja 5 hyvää tietämystä. Lisäksi oli EOS-vaihtoehto, jos vastaaja ei osannut 

sanoa kohdasta mitään.  

 

 

Taulukko 1. Avoimeen dataan liittyviä termejä ja toimijoita. 

 

Yllä olevan taulukon 1 mukaan, kun katsoo alinta summaus-riviä, on havaittavissa, että 

painopiste tietämyksessä on vasemmassa laidassa eli tietämys teemasta oli tuolloin vielä 

heikkoa. 

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 2 alla) on vastaajien näkemykset avoimen datan liike-

toimintamahdollisuuksista. Vastauksista vihreänä on ympyröity kohta, joka korostaa sitä, 

että vastaajat näkivät avoimessa datassa liiketoimintamahdollisuuksia, sillä vastaukset 

painottuivat enemmän oikeaan laitaan. Huomioitavaa on, että vastauksissa oli paljon 

EOS-vastauksia, joka on rinnastettavissa ensimmäiseen termistökysymyslistaan, eli 

teema ei ole vielä tuttu, jotta osaisi arvioida liiketoimintamahdollisuuksia. Viimeisen ky-

symyksen kohdalla punaisella katkoviivalla ympyröidyt vastaukset korostavat sitä, että 

teeman laajemmalle tiedottamiselle ja viestittämiselle oli selkeästi tarvetta satakunnan 

alueella. 
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Taulukko 2. Kysymys avoimen datan liiketoimintamahdollisuuksista. 

 

Kyselyssä oli monta muutakin kysymyslistaa, mutta nämä kohdat olivat tärkeimpiä ha-

vaintoja. Kyselyn perusteella, avoimen datan osaamisen ja tietämyksen nostolle oli vahva 

tarve. Vastaavaa kyselyä ei ole toteutettu Ajatar-hankkeessa, mutta tietämyksen ja avoi-

men data käytön voidaan todeta parantuneen merkittävästi, joka on todennettavissa tämän 

raportin käyttötapauksia tarkisteltaessa. 

 

AjaTar-hankkeen käynnistyessä (syksy 2015), Porin kaupungin datan avaamisen tilanne 

oli datan avaamista kansainvälisesti seuraavan Census-palvelun tilastojen mukaan täysin 

nollassa - kuten valtaosalla muillakin suomen keskikokoisilla kunnilla (http://fi-city.cen-

sus.okfn.org/). Ainoastaan suuremmilla kunnilla oli tehty datan avauksia (Taulukko 3, 

alla) ja suomen osalta Helsingin kaupunki johti tilastoa, joka johtuu heidän suuresta pa-

nostuksestaan teemaan ja jota toimintaa organisoi Helsinki Region Infoshare (HRI) –or-

ganisaatio (www.hri.fi). 

 

 

 

Taulukko 3. Suomen kaupungit Census-palvelussa. 

 

http://fi-city.census.okfn.org/
http://fi-city.census.okfn.org/


6 

Vuoden 2017 lopussa, Porin kaupungin omassa palvelukartta-palvelussa (palvelu-

kartta.pori.fi) julkaistuja data-settejä oli noin kaksikymmentä. Porin kaupunki on lupau-

tunut avaamaan jatkossa palvelukarttansa datoja tarpeen mukaan. Census-palvelun osalta 

datojen avaamisen tiedot eivät olleet Porin osalta vielä päivittyneet AjaTar-hankkeen lop-

puun mennessä (31.12.2017). Voidaan kuitenkin todeta datan avaamisen tilateen olevan 

myös Porin kaupungin osalta tällä hetkellä paljon parempi kuin hankkeen alkaessa 2015.  

 

Edellisten lisäksi Porin kaupunki on linjannut että myös ostolaskujen data tulee jossain 

vaiheessa avoimiksi. Reaaliaikainen bussien seuranta on ollut hankkeen aikana kaupun-

gilla testissä ja laki tulee vaatimaan lähiaikoina myös näiden avaamisen. Porin kaupunki 

rakentaa parhaillaan myös energiahubia, jolla pystyy seuraamaan yhä tarkemmalla tasolla 

kaupungin kiinteistöjen LVIS-laitteiden toimintaa ja kulutusta. Lisäksi Porin kaupunki 

rakentaa parhaillaan avoimen datan tematiikkaa tukevaa tapahtumatietokantaa, jolla mah-

dollistetaan tapahtumatietojen yhtenäinen jakaminen Linked Events -rajapinnan kautta. 

Myös Porin kaupungin kirjastoon on rakenteilla järjestelmärajapinta, jolla kirjaston ai-

neistoon päästään käsiksi. Yhtenä yksittäisenä avoimuuden esimerkkinä toimii myös uu-

den keskustan uimahallin aurinkopaneelien tuottaman energiamäärän jatkuva realiaikai-

nen julkaisu. Kaiken kaikkiaan Porin kaupunki on jo pitkään tehnyt avoimuuteen liittyvää 

toimintaa hallinnoimansa kartta-aineiston suhteen, mutta nyt avoimuuden periaatteet ja 

toiminta on levinnyt monelle muullekkin sektorille. 

 

Edellä esitellyllä Census-palvelulla on oma vertailunsa valtioille (http://global.cen-

sus.okfn.org). Valtioiden välinen tilanne on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 

4). 

 

 
Taulukko 4. Maailman valtiot Census-palvelussa. 

 

http://global.census.okfn.org/
http://global.census.okfn.org/
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Tällä valtioiden välisellä vertailulla on vaikutuksensa myös Satakunnassa, jos ja kun val-

tion eri organisaatioiden datoja voidaan hyödyntää helposti. Esimerkiksi patentti- ja re-

kisterihallituksen avoimen datan rajapinta-palvelusta voi massa-ajona tarkistaa oman 

asiakasrekisterin tilanteen. 

 

1.5 CKAN-palvelut 

AjaTar-hankkeen toimesta kokeiltiin viedä Porin kaupungin luvalla heidän palvelukar-

tassa julkaistua avointa dataa avoindata-palveluun (www.avoindata.fi), joka on keskitetty 

valtakunnallinen CKAN-palvelu (http://ckan.org/). CKAN on avoimen lähdekoodin oh-

jelmisto, jonka avulla kuka tahansa voi perustaa CKAN-palvelun. CKAN-palveluun voi-

daan syöttää avoimen datan metatiedot. Palvelu ei ole tiedon varsinainen lähde, vaan se 

on linkki alkuperäiseen aineistoon. CKAN-palvelun tavoite on helpottaa datan löytämistä 

ja saada avoimen datan metatiedot rakenteellisesti yhtenevässä muodossa jakeluun. Vas-

taavia CKAN palveluita on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti satoja, joita listattiin jo 

aiemmin Avaras-hankkeessa (https://www.avoinsatakunta.fi/perusjoukko-kotimaisia-da-

takatalogeja/ ja https://www.avoinsatakunta.fi/esimerkkeja-kansainvalisista-data-aineis-

toista/). Yksittäinen CKAN-palvelu voi sisältää tuhansien eri data-settien tietoja. Suo-

messa tunnetuimpia datakatalogi-palveluita ovat avoindata.fi (www.avoindata.fi) ja Hel-

sinki Region Infoshare –organisaation sivusto (www.hri.fi sekä kehitys-sivusto 

dev.hel.fi). Lisäksi muutamat kunnat ovat avanneet omia erillisiä sivustojaan, jonne he 

ovat listanneet avoimen datan avauksiaan (esim. data.turku.fi, lounaistieto.fi, data.tam-

pere.fi, data.ouka.fi, palvelukartta.pori.fi). Euroopan unionilla on oma dataportaalinsa 

(http://data.europa.eu/euodp/en/data)., kuten myös monilla valtioilla esim. USA:lla 

(https://www.data.gov/) ja Britanniassa (https://data.gov.uk/)    

1.6 Avoin rajapinta 

Avoimeen dataan liittyy vahvasti käsite avoin rajapinta. Tämä tarkoittaa sitä, että dataa 

voidaan siirtää reaaliaikaisesti ja automatisoidusti sekä aikariippumattomasti. Data pysyy 

aina ajan tasalla, eikä datan siirrossa ja käsittelyssä tarvita ihmistä. Rajapintojen avulla 

voidaan helpommin toteuttaa ohjelmistoja, joiden tiedot pysyvät aina ajan tasalla. Raja-

pinnan käyttöönotto vaatii aluksi enemmän työtä kuten ohjelmointia, mutta niiden avulla 

työtehtäviä voidaan automatisoida ja siirtää työpanos muihin asioihin. 

 

Avoimen datan rajapintoja on listattu CKAN-listoissa, mutta niistä on myös olemassa 

erillisiä listauksiaan. Suomessa rajapintalistausta ylläpitää API-suomi ryhmä. Maailmalta 

löytyy listauksia esim. programmableweb-sivustolta (https://www.programmable-

web.com/) , jossa on kymmeniä tuhansia rajapintoja sekä toinen rajapintojen hakuun kes-

kittyvä APIs-palvelu, jossa on reilu tuhat rajapintaa (http://apis.io/).  

https://www.avoinsatakunta.fi/perusjoukko-kotimaisia-datakatalogeja/
https://www.avoinsatakunta.fi/perusjoukko-kotimaisia-datakatalogeja/
https://www.avoinsatakunta.fi/esimerkkeja-kansainvalisista-data-aineistoista/
https://www.avoinsatakunta.fi/esimerkkeja-kansainvalisista-data-aineistoista/
http://www.hri.fi/
http://data.europa.eu/euodp/en/data)
https://www.data.gov/
https://www.programmableweb.com/
https://www.programmableweb.com/
http://apis.io/
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1.7 Data osaaminen ja data kypsyys mallit 

Yrityksen eri liiketoimintaprosesseissa syntyy jatkuvasti dataa. Pienissä määrissä, tieto 

voi olla ensin paperille kirjoitettua ja datan määrän kasvaessa siirrytään ohjelmistoihin 

kuten esim. Exceliin. Tietomäärien kasvaessa edelleen, on tarve siirtää data tietokantoi-

hin, joka mahdollistaa paremman tiedonhallinnoinnin kuten esimerkiksi datojen moni-

puolisen yhdistelyn. Useista suurista tietokannoista voidaan muodostaa yhtenäinen jo 

osittain analysoitu tietovarasto päivittäin.  

 

Vastaavalla tavalla avoimen datan puolella, tietoja voidaan jakaa tiedostoina kuten esi-

merkiksi Excelinä. Nämä tiedostot täytyy aina erikseen hakea, mikäli niihin tulee päivi-

tys. Avoimen datan puolella on vastaavasti erilaisia tietokantoja, jotka voivat päivittyä 

reaaliajassa tai esimerkiksi viikoittain. Tietojen saanti tapahtuu avoimien rajapintojen 

kautta.  

 

Avoimen datan asioita yrityksissä ja datan hallinta keinoja käytiin läpi Raumalla 

(23.11.2016) pidetyssä seminaarissa (Www.avoinsatakunta.fi/tapahtumaraumalla).  Eri-

laisia maturity- eli kypsyysmalleja on olemassa useita. Olennaista on yrityksen ensin tie-

dostaa kaikki omat datansa ja lähteä sen pohjalta viemään asioita eteenpäin. Tärkeää on 

oivaltaa, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse eli tarvittavia datoja saattaa löytyä jo olemassa 

olevista avoimen datan lähteistä. Toinen näkökulma on tunnistaa ne datat, jotka voisi 

avata yhteistyökumppaneille tai jopa kaikille. Datan avaamisella voidaan esim. joukkois-

taa datan täydentämistä (mm. virheiden korjailu) tai madaltaa uusien asiakkaiden saantia 

antamalla osan yrityksen datoista ilmaiseksi koekäyttöön. Yritykselle yhä laajempi tie-

dostojen, tietokantojen ja rajapintojen käyttö, niin yrityksen sisäisistä kuin myös ulkoi-

sista avoimesta datasta edellyttää yritykseltä yhä laajempaa data-osaamista. Yritys voi 

arvioida omaa data-osaamistaan ja tilannettaan data kypsyysmalleilla, joista muutamia on 

listattuna alle: (http://analyticsology.com/tag/model/) 

 Online Analytics Maturity Model (Cardinal Path), http://www.cardinal-

path.com/services/online-analytics-maturity-model/ 

 Adobe’s Analytics Maturity Model (Adobe), http://myanalyticsscore.com/ 

 Big Data & Analytics Maturity Model (IBM), http://www.ibmbigdata-

hub.com/blog/big-data-analytics-maturity-model 

 Data Science Maturity Model (Booz Allen Hamilton), http://analyticsol-

ogy.com/wp-content/uploads/2016/03/data-science-maturity.pdf 

 Informs Analytics Maturity Model (Certified Analytics Professional program), 

https://analyticsmaturity.informs.org/ 

 

Yllä mainitut kypsyysmallit eivät erittele avointa dataa eikä datan avaamista erilliseksi 

tarkastelun kohteeksi. Data nähdään laajana kokonaisuutena, johon ulkopuolinen avoin 

datakin voidaan laskea. Lähes kaikilla listatuilla malleilla on ilmainen palvelu, jossa voi 

testauttaa omaa data kypsyystasoaan.  

http://www.avoinsatakunta.fi/tapahtumaraumalla
http://analyticsology.com/tag/model/
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Avoimen datan osalta on kehitetty open data maturity model (ODMM) 

(https://theodi.org/guides/maturity-model).  Mallin kehittäjäorganisaation tavoitteena on 

yksinkertaisesti edistää avoimen datan käyttöä. ODMM-mallin avulla organisaatio voi 

arvioida kuinka hyvin se avaa omaa dataansa sekä kuinka hyvin se hyödyntää avointa 

dataa, sekä tunnistaa parannuskohteet. ODMM-malli koostuu noin viidestä eri teemasta 

ja viidestä kehitysvaiheesta. 

1.8 Kilpailut 

Jo tätä edeltävän hankkeen aikana aloitettiin selvitystyö avoimen datan liiketoimintamah-

dollisuuksista. Yksi tarkasteltavista asioista tuolloin oli Hackethon-kilpailujen kilpailu-

töiden liiketoiminallisuuksien tarkastelu. Selvitystyön tuloksena ilmeni, että ensimmäis-

ten avoimen datan Hackethon -kilpailutöiden liiketoimintamahdollisuudet olivat pääsään-

töisesti melko heikkoja. Yleensä oli lähdetty vain kokeilemaan mitä(hän) avoimesti saa-

tavilla olevalla datalla voisi saada aikaan, ilman mitään varsinaista liiketoimintasuunni-

telmaa tai ansaintalogiikkaa.  

 

Näillä Hackethon -kilpailuilla on edelleen tärkeä rooli tuoda uusia resursseja (mm. ohjel-

moijat) avoimen datan maailmaan ja tuoda esiin avoimen datan uusia mahdollisuuksia. 

Olennaista on huomata, että OKF:n hiljattain tekemän avoimen datan hyödyntäjien 100 

tapauksen koosteessaan on taulukoitu myös käytyjen tapausten liiketoiminnallisuusnäkö-

kulma, joka näyttäisi merkittävästi parantuneen verratessa aiempaan selvitykseemme, 

jossa noin 114 tutkitusta kilpailutyöstä 9%:lla vuosilta 2010-2013 (töitä oli yhteensä 

398kpl) oli kaupallista näkökulmaa (https://www.avoinsatakunta.fi/analyysi-avoimen-

datan-innovaatiokilpailun-tunnustusta-saaneista-kilpailutoista-2010-2013/). On kuiten-

kin huomioitava, etteivät nämä ole suoraan verrannollisia selvityksiä, koska selvitysten 

lähtöaineistot ovat olleet erilaiset.  

 

Lisäksi on olemassa erittäin hyviä esimerkkejä yrityksistä, joiden toiminta perustuu avoi-

meen dataan, kuten esim. Vainu, sekä satakuntalainen yritys Headai, joka voitti vuoden 

2017 lopulla voitti Sitran kilpailun, jossa heidän kilpailuideana oli hyödyntää avointa da-

taa (esim. Wikipediaa ja opintokuvauksia) ja liittää siihen heidän yrityksensä teko-

älyosaaminen, jotta voidaan tunnistaa valtakunnallisia osaamistarpeita. 

 

Eräs toinen avoimen datan hyödyntämiseen liittyvä kilpailukeino on järjestää industry-

hacketon (https://industryhack.com). Niiden tarkoituksena on, että yritys avaa omia pro-

sessejaan ja/tai omia datojaan ulkopuolisille innovaattoreille. Yrityksellä saattaa olla etu-

käteen tunnistettu ja kilpailutyöksi annettu haaste, joka olisi tarpeen ratkaista, tai yritys 

hakee kilpailulla uusia tuote- tai tuotantotapaideoita. Tällaisiin kilpailuihin on Satakun-

nasta osallistunut esim. Rolls-Royce. Prizztech Oy on koordinoinut Match Industry LAB 

https://theodi.org/guides/maturity-model
https://industryhack.com/
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-kilpailuja, joissa yritykset ovat antaneet jonkin haasteen ratkottavaksi. (http://www.mat-

chindustry.fi/lab/). Tässäkin tapauksessa yrityksen on täytynyt avata omaa toimintaansa, 

jotta kilpailuun osallistuvat pääsevät käsiksi ongelmaan. 
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2 SEMINAARIT JA TYÖPAJAT 

Avoin data –kehittämisteeman toimesta järjestettiin useita, (pk)yrityksille suunnattuja ta-

pahtumia ja innovointityöpajoja, joissa kokeiltiin erilaisia keinoja ideoida avoimesta da-

tasta liiketoimintaa tai muutoin hyödyntää sitä omassa liiketoiminnassa. Seminaareissa 

esiteltiin mm. avoimen datan globaalia, valtakunnallista ja paikallista tilannetta.  Esiinty-

jinä oli avoimen datan asiantuntijoita mm. Open Knowledge Finlandista sekä avointa da-

taa hyödyntävistä yrityksistä. Tarkka lista esiintyjistä ja työpajojen sisällöistä löytyy ta-

pahtumien esitteistä, jotka ovat tämän raportin liitteinä. Lisäksi tapahtumat löytyvät Aja-

Tar-hankkeen aikana luodulta avoinsatakunta.fi -sivustolta, jossa on myös muuta tee-

maan liittyvää lisämateriaalia sekä seminaari- ja työpajaesitysten videotallenteita ja esi-

tyskalvoja. 

 

Tapahtumien ja työpajojen lisäksi hankkeen aikana on järjestetty useita ryhmäkokouksia, 

joissa on edistetty yksittäisiä avoimen datan -teemoja, verkostoiduttu teemaan liittyen ja 

tuotu eri alojen toimijoita yhteen. Seuraavassa on muutama esimerkki aavoimen datan 

yksittäistapauksista, joita on edistetty hankkeen aikana: avoimen datan hyödyntäminen 

2018 asuntomessuilla (Pori), tapahtumakalenterien yhtenäistämistä tapahtumarajapinnan 

avulla, tapahtuma/Pori-applikaatiot,  kaupungin palvelukartta (CC4.0 lisenssi), LinkedE-

vents-rajapinnan mahdollisuudet Porissa ja sen kilpailutusperiaatteet, kaupungin julkai-

sualustan kehittäminen sisältämään tapahtumarajapinta, kaupungin datojen avaaminen 

avoindata.fi-palvelussa, ideointikokous pelialan yrittäjien kanssa 2018 asuntomessujen 

sekä Porin pelastusharjoitusalueen kehittämiseksi. Lisäksi AjaTar-hankkeen toimesta on 

pidetty puheenvuoroja muun muassa kuntaliiton tapahtumassa, satakunnan matkailufoo-

rumissa, Turun alueen eri avoimen datan tapahtumissa ja TiedeAreenassa. Avoin Data -

teemasta on tehty myös lehtiartikkeli UCPori news julkaisuun. 

 

Seuraavassa on esitetty Ajatar-hankkeen aikana järjestettyjä yksittäisiä tilaisuuksia ja nii-

den teemoja hieman tarkemmin: 

 

Aamubrunssi 30.9.2015 

(http://www.avoinsatakunta.fi/aamubrunssi-30-9-2015/) 

Hankkeen ensimmäine julkinen ja avoin (tiedotus)tilaisuus järjestettiin 30.9.2015. Ky-

seessä oli tuolloin Porin yliopistokeskuksessa järjestetty ”aamubrunssi” -tilaisuus, jossa 

esiteltiin AjaTar-hanke, sen erilliset kehittämisteemat sekä hankkeen mahdollistajat ja to-

teuttajaresurssit. 

 

Kuntien ja yritysten avoin data - yhteistyön mahdollisuudet 9.12.2015 

 (https://www.avoinsatakunta.fi/innotyopaja9122015/) 
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Tämän innovointityöpajan tavoitteena oli löytää yhteistyö-, hyödyntämis- sekä liiketoi-

mintamahdollisuuksia pohjautuen Porin kaupungin dataan. Tavoitteena oli saada yrityk-

set tietoisiksi Porin kaupungin datasta ja heidän avoimuuden strategiastaan. Tilaisuudessa 

julkistettiin myös hankkeessa luotu ja brändätty avoinsatakunta.fi -sivusto, joka toimii 

edelleen kaikkien avoimuuteen liittyvien hankkeiden tiedotus- ja jakelualustana. Tilai-

suuden tavoitteena oli myös törmäyttää eri toimialojen henkilöitä ICT-yrityksistä, kun-

nista ja tutkimuslaitoksista ja saada siten osallistujat pohtimaan omaa ja organisaationsa 

roolia avoimen datan arvoverkossa.  

 

Työpajassa testattiin ensimmäistä kertaa Canvas-työkalua avoimen datan liiketoiminnal-

liseen ideointiin ja sen työstämiseen. Työpajan vetäjänä toimi 6Aika-hankkeesta Anu-

Maria Laitinen, jonka työtehtäviin kuuluu yritysten saaminen mukaan avoimen datan 

maailmaan.  Canvas-työkalu todettiin erittäin hyväksi apuvälineeksi, koska se pakottaa 

pohtimaan tarkasteltavia asioita monelta näkökulmalta. Pelkkä hyvä idea ei riitä vaan, sitä 

pitää työstää ottaen huomioon mm. eri toimijoiden roolit, kustannukset, tulot ja loppu-

käyttäjän. Työpajan tuotokset ovat vapaasti saatavilla avoinsatakunta.fi -sivustolta.  

 

Smart City Pori – tulosta tapahtumilla. 26.5.2016 

(https://www.avoinsatakunta.fi/tulosta-tapahtumilla/) 

Tapahtuman tavoitteena oli saada nostettua esiin haasteita, ongelmia tai kehittämisideoita 

tapahtumiin liittyen, joihin pohditaan avointa dataa hyödyntäviä ratkaisuja. Tapahtu-

massa tulikin esiin useita haasteita ja ideoita eri puhujien toimesta. Esiin tuli mm. tapah-

tumakalenterien ongelmallisuus, tapahtumiin liittyvien resurssien jakaminen, sekä miten 

entistä paremmin voitaisiin tuottaa kokonaisvaltaisempaa elämyksellisyyttä tapahtumissa 

kävijöille? 

 

Työpajan vetäjäksi pyydettiin dosentti Heli Aramo-Immonen, jolla on vankka kokemus 

Canvas-työkalun hyödyntämisestä ongelmanratkaisussa. Kuten mainittu, työpajassa et-

sittiin ideoita tapahtumien kehittämiseksi. Ideoiden haku toteutettiin pienryhmissä ja yh-

teisen idean löytyessä pyrittiin siitä tunnistamaan kaikki siihen liittyvät sidosryhmät. Työ-

pajan tulokset ovat katsottavissa avoinsatakunta.fi-sivustolla. Lisäksi työpajassa synty-

neistä ideoista on tehty videokooste, jossa on analysoitu työpajan tuloksia (esim. lisätty 

mahdollisia avoimen datan lähteitä) ja pohdittu ideoiden jatkokehitystä ja rahoitusta 

(https://www.avoinsatakunta.fi/smartcityapps/). Samassa työpajassa kokeiltiin, miten jat-

kokehitysideoita voitaisiin avoimesti työstää Google Docs -tiedostojen avulla, johon on 

myös työpaajan jälkeen voinut keskitetysti tarkentaa ideoita ja niiden edistymistä. 

 

Työpajan yhden ryhmän muodostaman idean jatkokehitys on muotoutunut ajan saatossa 

omaksi jatkohankkeekseen. Kyseiseen ideaan pohjautuen on käynnistynyt Tapahtumien 

digiloikka -hanke (https://www.avoinsatakunta.fi/tapahtumiendigiloikkahanke/), joka 

edistää tapahtumatietojen jakamista geneerisessä formaatissa. Hanke hyödyntää Helsin-

gin kaupungin kehittämää tapahtumatietokantaa ja siihen tehtyä Linked Events –nimistä 

https://www.avoinsatakunta.fi/tapahtumiendigiloikkahanke/
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rajapintaa. Hankkeen suunnittelu toteutettiin täysin avoimesti, eli hakemusdokumentti 

(Google Docs, http://bit.ly/aikohakemus) oli avoimesti kaikkien nähtävissä ja työstettä-

vissä, ja sitä olivat useat henkilöt käyneet katsomassa ja kommentoimassa. Työpajan mui-

den ryhmien ideoiden jatkokehitys on vielä konkretisoitumatta, vaikka useita erillisiä pa-

lavereita on käyty eri toimijaosapuolien kanssa niiden tiimoilta. Toisaalta on mahtava 

havaita, että yhden toisen ryhmän idea on osittain toteutunut toisaalla, sillä vuoden 2017 

lopulla alkoi hanke ”Kokeillaanks keskustaa?”, jossa pyritään elävöittämään Porin kes-

kustaa pop up -toiminnalla (http://www.prizz.fi/kokeillaanks-keskustaa#.Wmc-

tfmcUnq4). 

 

Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla. 23.11.2016 

(https://www.avoinsatakunta.fi/seminaariraumalla/) 

Tapahtuman tavoitteena oli jakaa tietoa avoimesta datasta, data-analytiikasta ja data ma-

turity eli kypsyysmalleista. Seminaarissa oli esiintymässä useita yrityksiä kertomassa 

omasta data osaamisestaan. Työpaja osiossa esiteltiin ja testattiin useita kypsyysmalleja 

joilla voi asemoida oman osaamisen eri kypsyysasteille. 

 

Tietoisku tulevaisuuteen: Ajatar tulosseminaari. 13.12.2017 

(https://www.avoinsatakunta.fi/ajatartulosseminaari/) 

Pk-yrityksille kohdennetun seminaarin tavoitteena oli esitellä Ajatar-hankkeen tuloksia 

jokaisen hankkeeseen sisältyneen kehittämisteeman osalta. Seminaarin pääpuhujana 

toimi futurologi Elina Hiltunen, joka kertoi yritysten liiketoimintaan ja tulevaisuuden asi-

akkaisiin liittyvistä trendeistä ja tulevaisuuden asiakastarpeiden tunnistamisesta. Semi-

naarin Avoin Data –teeman esittelyssä käytin läpi kaikki teeman keskeiset hanketulokset 

sekä myös tulosten saatavuus yritysten käyttöön. Seminaari sisälsi myös verkostoitumis-

tilaisuuden (pk)yrityksille, jossa niillä oli mahdollisuus saada henkilökohtaista opastusta 

ja informaatiota hanketuloksista ja niiden hyödyntämisestä. 

 

Edellisten tapahtumien lisäksi, Ajatar-hankkeen Avoin Data –teemaa on esitelty julkisesti 

mm. TiedeAreenassa (”Avoin data ja digitalisaatio”, 23.9.2016; http://www.avoinsata-

kunta.fi/tiedeareenadigitalisaatio/), Open Data Afterwork -tilaisuudessa Turussa 

(30.3.2017), jossa eri teemojen kautta yrityksiä pyrittiin saamaan mukaan kehittelemään 

ja/tai hyödyntämään avointa dataa. AjaTar-hankkeen osuudessa esiteltiin avoimeen da-

taan läheisesti liittyvää verkkokurssiteemmaa (MOOC) ja avoimen datan ekosysteemejä 

(https://www.avoinsatakunta.fi/opendataafterwork/).  

 

Avoimen datan –kehittämisteemalla on vahva sidos avointen verkkokoulutusten hyödyn-

tämistä yritysten näkökulmasta käsittelevään AjaTar-hankkeen rinnakkaisteemaan 

(MOOC).  Avoimia verkkokoulutuskursseja voidaan pitää koulutussektorin tuottamana 

avoimena datana. Käytännössä MOOC-kurssit eivät aina täytä avoimelle datalle asetettua 

määritelmää, sillä avoimuus näiden kohdalla on riippuvainen kulloisestakin kurssista ja 

alustasta. MOOC-kurssien videot ovat yleensä YouTube-palveluun piilotettuja linkkejä 

http://www.prizz.fi/kokeillaanks-keskustaa#.WmctfmcUnq4
http://www.prizz.fi/kokeillaanks-keskustaa#.WmctfmcUnq4
http://www.avoinsatakunta.fi/tiedeareenadigitalisaatio/
http://www.avoinsatakunta.fi/tiedeareenadigitalisaatio/
https://www.avoinsatakunta.fi/opendataafterwork/
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ja data on periaatteessa kaikkien saatavilla, mutta vaatii yleensä kursseille kirjautumisen. 

Verkkourssiaineiston jatkohyödyntämisen oikeudet muihin tarpeisiin on myös tapaus-

kohtaista.  
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3 AVOINSATAKUNTA.FI -SIVUSTO 

AjaTar-hanke perusti hankkeen viestintään, tiedottamiseen ja materiaalin jakeluun avoin-

satakunta.fi –sivuston. Sivustolla on materiaalia myös muihin avoimuutta edistäviin 

hankkeisiin liittyen. Sivuston pohja-aineistona on hyödynnetty edeltävästä avoimen datan 

tematiikkaa käsitelleestä, TTY Porin yksikön toteuttamasta, Avaras-hankkeesta, jossa 

avoimen datan perusteita ja perusperiaatteita oli jo aiemmin tutkittu ja selvitetty. 

 

Laadittu sivusto on rakenteeltaan ns. blogi-sivusto, joka tekniikka mahdollistaa sivujen 

sujuvan dynaamisen järjestelyn, jakelun, metatiedon lisäämisen ja suodattamisen aihepii-

reittäin. Sivuston yläpalkkiin on laitettu pääteemat, jotka ovat ainoat ns. staattiset sivut 

(kuva 1, alla). Kuvassa X on esitetty sivuston ”Avoin Satakunta” aloitussivu. Avoin data 

on kaikkeen avoimeen dataan liittyvää aineistoa sisältävä kokonaisuus, kuten esim. tee-

man tapahtumat ja blogi-kirjoitukset. Vastaavasti Avoin verkkokoulutus (AjaTar-hank-

keen MOOC-teema) sisältää kyseiseen kehittämisteemaan liittyvää aineistoa. Hankkeet-

osiossa on esiteltynä muita avoimuus -teemaa sivuavia hankkeita. Yhteystiedoissa on si-

vuston ylläpitäjän (TTY Porin yksikkö) tiedot. 

 

Avoinsatakunta.fi -sivustolle on pyritty saamaan kaikkien AjaTar-hankkeen aikana pidet-

tyjen tapahtumien esitysten tallenteet ja niiden esityskalvot. Hankkeen aikana on pidetty 

myös joitakin live-esityksiä, jolloin ne ovat streemattu YouTube tai Facebook live -pal-

velun kautta. Yleensä esityksiä on editoitu Camtasia-sovelluksella ja viety sen jälkeen 

piilotettuina YouTube-palveluun. Piilotetut tallenteet on upotettu avoinsatakunta.fi -si-

vustolle jossa esim. seminaariohjelmaan on voitu upottaa kunkin esiintyjän videotallen-

teen esikatselukuvake kyseiseen YouTube-videoon. YouTuben käyttämisen etuna on sen 

skaalautuvuus eri laitteisiin ja nopeuksiin, jolloin kyseinen esitys on saatavilla mahdolli-

simman laajasti. Lisäksi sen käyttö ei lisää data-liikennettä avoinsatakunta.fi -sivustolla 

eikä lisää tallennustilan tarvetta. YouTuben etuna on myös tunnettavuus ja helppokäyt-

töisyys sekä liitettävyys live-streemaus ohjelmistoihin, joista hankkeella on ollut käytössä 

Wirecast- ja OBS –ohjelmat.  

 

 

Kuva 1.  Avoinsatakunta.fi -sivuston yläpalkkivalinnat. 
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Sivustoa on hankkeen aikana koko ajan kehitetty ja siihen on liitetty myös alidomaineja, 

joista suurin osa on ollut hankkeen sisäisiä omia testejä ja kokeiluja ennen hanketulosten 

julkaisuja. Yksi julkistetuista alidomaneista on mooc.avoinsatakunta.fi –sivusto (Kuva 

2), jossa on kohdennettua sisältöä ICT-yrityksille AjaTar-hankkeen MOOC-kehittämis-

teemaan liittyen. 

 

 

Kuva 2. Esimerkki alidomainista: mooc.avoinsatakunta.fi –sivusto. 

 

Avoinsatakunta.fi -sivusto on osoittanut toimivuutensa, ja sinne on sisällytetty myös tie-

toa muista hankkeista, joissa poikkileikkaavana teemana on ollut avoimuus. Teemaltaan 

yhtenäinen sivusto kokoaa aihetta ja helpottaa teemasta kiinnostuneita löytämään materi-

aalia aiheesta laajemminkin. Sivusto on lisäksi edesauttanut hankkeen markkinointia, li-

sännyt näkyvyyttä sekä helpottanut huomattavasti hanketulosten ja materiaalien jakoa. 

 

Sivuston lisäksi Avoin Data –teeman viestinnässä ja tiedottamisessa on käytetty avoin 

data Pori -Facebook ryhmää, joka perustetiin jo edeltävän hankkeen aikana, ja jonka toi-

mintaa on pidetty aktiivisena Ajatar-hankkeen avulla. Avoin data Pori -Facebook ryhmä 

toimii osana laajempaa Open Knowledge Finland (OKF) -yhdistyksen alulle saamaa ko-

konaisuutta, jossa eri puolille suomea on eri kuntiin saatu perustettua avoimen datan hyö-

dyntämistä edistäviä ryhmiä.  

 

Hankkeessa luodulle avoinsatakunta.fi –sivustolle on kehitetty myös laskuri, jonka avulla 

sivuston vierailijamäärää on mahdollista havainnoida. Kävijätilastoissa eivät näy sivus-

toon kehitetyt alidomainit, kuten esim. txp.avoinsatakunta.fi ja mooc.avoinsatakunta.fi. 
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Kuva 3. Avoinsatakunta.fi-sivuston vierailijamäärä tilastot ajalta, 9.5.2016-

15.12.2016. 

 

Kuten kuvasta 3 havaitaan, sivusto on kävijöiltään melko hyvin hajautunut, vaikkakin 

suurimmat kävijämäärät on sijoittunut Poriin, Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun. 
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4 ARVOVERKKO 

4.1 Arvoverkon perusteet ja avoimen datan vaikuttavuus 

 

Michael Porter esitteli vuonna 1985 teorian (Kirja, Competitive Advantage: Creating and 

Sustaining Superior Performance) yrityksen arvonmuodostusprosessista josta käytetään 

englanninkielistä termiä “value chain”. Laajemmista usean organisaation arvojärjestel-

mistä on käytetty termiä ”value system”. Porterin arvoketju edustaa erittäin pitkälle hal-

littua ja tehostettua tuotannon ketjua. Avoimen datan arvoketjussa tämä ketjun yksinker-

taisuus ei välttämättä enää toimi, joka ilmenee tämän luvun esimerkkien myötä. 

 

Datan avaamiseen liittyvän liiketoiminnallisen suoran hyödyn laskeminen voi olla haas-

teellista. Valtion organisaatioiden tapauksessa sen laskeminen ei ole aina tarpeen, koska 

EU:n ja siten myös Suomen valtion ohjeistuksena on, että dataa pyritään avaamaan ole-

tusarvoisesti yhä enemmän. Tämä lähestymistapa vaatii käytännön prosessien muutta-

mista, jotta avaaminen muuttuu luonnolliseksi toiminnaksi. Valtion ja kuntien organisaa-

tioiden lähtökohtaisena tavoitteena ei ole liiketoiminta, vaan tarvittavien palvelujen tuot-

taminen kansalaisille. Valtiolle on kuitenkin syntynyt ajansaatossa palveluita, joista on 

vielä erikseen otettu palvelumaksuja, vaikka niihin liittyvä data on jo periaatteessa tuo-

tettu verorahoilla. Näitä palveluita on lähdetty muuttamaan avoimiksi, kuten esim. ilma-

tieteen laitoksen, tilastokeskuksen sekä patentti- ja rekisterihallituksen datapalvelut. 

Avoimuus on myös demokraattisessa valtiossa eräänlainen varmistuskeino demokratian 

toteutumisesta. Datan avoimella julkaisulla ja jakamisella on mahdollista havaita, ja täten 

myös ehkäistä, vallankäytön vääryyksiä esim. kuntien päätös- ja ostodataa avaamalla.  

 

Vuoden 2016 lopulla alkoi suomessa keskustelu datan avaamisen vaikuttavuudesta. Da-

tan avaamisen hyötyjä voidaan tarkastella esim. sisäisesti sekä ulkoisesti. Isoissa organi-

saatioissa datan avaaminen voi auttaa esim. poistamaan siiloutumista ja päällekkäistä 

työtä, kun löydetään toisten data-aineistot yhä helpommin. Ulkoiseen hyötyyn liittyy esi-

merkiksi se, että joku muu taho voi hyödyntää dataa sovelluksessaan, joka voi hyvässä 

tapauksessa hyödyntää myös datan avaajaa. European Data Portal on arvioinut avoimen 

datan luovan vuoteen 2020 mennessä EU-alueella 100 000 työpaikkaa, säästävän valtioi-

den menojen 1,7 miljardia, sekä avoimen datan markkinoiden kokonaisarvon olevan jopa 

325 miljardia (https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/economic-benefits-

open-data).  

Omidyan raportti vuodelta 2016 ilmaisee vielä hurjempia lukuja G20 maille 

(http://www.omidyar.com/insights/open-business). Erilaisia arvioita avoimen datan hyö-

dyistä on jo tehty useita ja yhteistä niille on se, että avoimen datan rahallinen merkitys on 

https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/economic-benefits-open-data
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/economic-benefits-open-data
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arvioitu hyvin suureksi, vaikkei hyöty aina tulekaan suoraan datan avaajalle kuten valti-

olle https://theodi.org/the-value-of-open-data.  

 

Datan avaamisen vaikutukset yrityksen näkökulmista ovat erilaiset kuin valtion organi-

saatioiden. Suomesta ei toistaiseksi löydy montaakaan yritystä, jotka olisivat avanneet 

omaa dataansa. Edeltävän hankkeen aikana erään paikallisen yrityksen kanssa käytiin 

keskusteluja yrityksen datan avaamisesta ja sille löydettiin myös hyvät perusteet, kuten 

joukkoistamisen hyödyntäminen ja matalamman osallistumiskynnyksen tarjoaminen uu-

sille asiakkaille sekä tuotteen paremman levikin saavuttaminen. Yrityksen jouduttua yri-

tyskaupan kohteeksi, datan avaamisen tilanne jäi tuolloin kesken. Esimerkiksi avoin-

data.fi -palvelusta ei löydy ollenkaan yritysten avaamia datoja. Merkkejä muutoksesta on 

havaittavissa myös yritysmaailmassa. Näistä esimerkkinä tapahtumaorganisaatioiden ta-

pahtumatietojen avaamiset ja industry-hacketon kilpailut, joissa toimijan pitää avata omia 

prosessejaan ja datojaan. 

4.2 Avoimen datan roolit ja ekosysteemit 

Avoimen datan muodostamia arvoverkkoja on tutkittu mm. Deloitten LLP omassa sisäi-

sessä avoimen datan tutkimusohjelmassa. Deloitte LLP:n tutkimuksessa on tehty yhteis-

työtä Open Data instituutin kanssa. Huomioitavaa on, että tutkimuksen lähtökohtana on 

ollut valtion avaama data, ei yritysten. Tutkimus tiivistää 230 yrityksen ja organisaation 

avoimen datan liiketoimintamalleista löytyneet viisi roolia; Suppliers, Aggregators, De-

velopers, Enrichers ja Enablers. TTY Porin yksikkö on aiemmassa tutkimuksessaan luo-

nut näistä rooleista käsitemalli, jonka kuvaaja on esitetty kuvassa 4. Kyseiseen kaavioon 

on lisätty myös loppukäyttäjän rooli (http://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-data-toimi-

jarooleja/). 

 

 

 

Kuva 4.  Avoimen datan arvoverkko, perustuen Deloitten LLP:n tutkimukseen. 

https://theodi.org/the-value-of-open-data
http://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-data-toimijarooleja/
http://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-data-toimijarooleja/
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Kehittämisteeman yksi tavoite oli löytää esimerkkitapauksia avoimen datan arvoverkolle 

ja siten kelpoistaa mallin soveltuvuutta yritysten näkökulmasta. Deloitten löytämät, 

edellä esitetyt, roolit olivat muodosttuneet Britannian valtion avaamien datojen myötä, 

joten niiden käytännön toimivuutta yrityskontekstissa ei ole tutkittu. Aiemmassa hank-

keessa tiedusteltiin silloisilta hankepartnereilta (yritysten muodostama intressiryhmä) nä-

kemyksiä heidän roolistaan kuvatussa arvoverkossa, ja tuolloin kaikki löysivät mallista 

itselleen roolin/rooleja, joten periaatteessa malli todettiin tuolloin tarkoituksenmu-

kaiseksi. 

 

Kelpoistamisen todentamiseksi hankkeessa luotiin skenaarioesimerkkejä mallin testaa-

miseksi, joiden myötä huomasimme, että joihinkin tapauksiin tarvittiin vielä lisää rooleja. 

Lisärooli tarvittiin mm. siinä tapauksessa, jos datan avaajina oli joukko yrityksiä, jotka 

tuottivat samankaltaista dataa. Tarkastelussa oli kaksi tapausta, ”tapahtumatietoa” tuotta-

vat tapahtumaorganisaatiot sekä ”peltodataa” tuottavat maatalousyritykset (http://ieeex-

plore.ieee.org/document/7973649/). Kummassakin tapauksessa tarvittiin datan tuottajan 

rooli (producer), joka oli tarpeen eriyttää toimittajan roolista (Supplier), koska ne olivat 

käytännössä eri toimijoita. Datan tuottajat käytännössä luovat ja tuottavat jatkuvasti uutta 

dataa. Toimittajina toimivat eri organisaatiot, kuten esimerkiksi tapahtumatiedon osalta 

Porin kaupunki rakentaa infran datalle, luoden tapahtumatietokannan ja rajapinnan, mutta 

itse datan tuottaa tapahtumaorganisaatiot. Tässä tapauksessa Porin kaupungillakin on ta-

pahtumaorganisaation rooli joidenkin tapahtumien osalta. Avoimuutta ajetaan vahvasti 

myös maatalous-sektorille, joista on esimerkkinä Godan verkosto, jossa on jo yli sata eri 

toimijaa ja samoin Euroopan unioni on asettanut maatalouden kehittämisen isoksi kehit-

tämiskohteekseen, josta esimerkkinä EIP-rahoitus eli European Innovation Partnership -

rahoitus. Verrattuna näitä kahta tapausta Deloitten malliin, niin niissä datan avaajana oli 

aina kaupunki tai valtio, joka oli myös toiminut myös datan tuottajana. Tämän takia De-

loitten mallissa ei tässä tapauksessa tarvinnut eriyttää kyseisiä rooleja toisistaan. Saman-

kaltaisen datan avaajia/tuottajia voidaan löytää myös muilta sektoreilta. Esimerkkeinä 

mainittakoon kaupan alan toimijat, joilla on tuote- ja hintatietoa tuotteistaan. Matkai-

lualalla on majoituspalveluiden huoneisto- ja hintatietoja sekä laskettelualan yrityksillä 

on rinne- ja hintatietoja lasketteluun liittyen.  

 

Olennaista avoimen datan ekosysteemin kehittämisessä, on löytää ns. luotettava taho, 

joka toimii datan kerääjänä, datan laadun varmistajana ja sen jakelijana. Tätä ekosystee-

miä voidaan kuvata prosessimallilla, jossa ylin laatikkojoukko sisältää yritykset, joilla on 

samankaltaista dataa. Tämä data voi olla myös palveluiden kuvausta, jos palvelut ovat 

toistensa kaltaisia. Käytännössä tällainen palvelulistaus on toteutettu kansalliseen palve-

luväylään eli kapaan (kuva 5), johon on toteutettu kansallinen palvelutietovaranto, jonne 

kunnat on velvoitettu kuvaamaan kaikki palvelunsa (https://esuomi.fi/palveluntarjo-

ajille/palvelutietovaranto/). Tätä samaa palvelutietovarantoa voivat hyödyntää myös yri-

tykset.  

http://ieeexplore.ieee.org/document/7973649/
http://ieeexplore.ieee.org/document/7973649/
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Käsittelyprosessin alussa tiedot syötetään keskitettyyn tietokantaan. Tietokantaa ylläpi-

tävä (luotettava) taho suorittaa myös datan julkaisuun liittyvän prosessin, ja he hallinnoi-

vat myös järjestelmän rajapintaa (API) käyttäjäsovellusten suuntaan. Kuka on sitten luo-

tettava taho liittyy vahvasti siihen, mistä datasta on kyse. Rajapintojen (API) jälkeen tulee 

sovelluskehittäjät, jotka voivat kehittää sovelluksia hyödyntäen rajapinnasta saatavaa da-

taa. Kehitettyjä avoimeen dataan perustuvia sovelluksia hyödyntävät loppuasiakkaat, 

jotka voivat olla myös alkuperäisen datan luovuttajia. 

 

 

 

Kuva 5.  Kansallisen palveluväylän (kapa) prosesikaavio 

 

AjaTar-hankkeen järjestämän ”Smart City Pori - tulosta tapahtumilla” (TTY Pori 

26.5.2016)  työpajan tuloksena syntynyt avoime datan hyödyntämisidea on sittemmin ja-

lostunut ekosysteemiksi, jossa tapahtumaorganisaatiot tuottavat dataa eri tavoin, joko 

suorin tietokantayhteyksin tai manuaalisin käsisyötöin. Ekosysteemissä kunta toimii luo-

tettavana datan kerääjänä ja jakelijana. Rajapintaa hyödyntävät (pk)yritykset, jotka luovat 

sovelluksia loppukäyttäjille tai datan avaajille. Idean kehitystyötä on jatkettu TTY Porin 

yksikön hallinnoimassa Tapahtumien digiloikka –hankkeessa, jossa tapahtumaorganisaa-

tiot, kunta ja (pk)yritykset toimivat yhteistyössä avoimen datan asiakassovellusten kehit-

tämiseksi (kuva 6).  
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Kuva 6.  Avoimen datan ekosysteemi (esim. Tapahtumien digiloikka –hanke) 

 

Avoimen datan ekosysteemin kaaviota voidaan laajentaa ja soveltaa myös esim. matkai-

lualalle. Alla kuvassa 7 on esitetty spekulatiivinen kaavio Satakunnan matkailusta. Datan 

tuottajina voisi toimia Satakunnan alueella usean sadan (matkailualan)toimijan verkosto. 

Datan kerääjinä voivat toimia palvelualusta kehittäjät kuten ”Johku” tai ”Bokun”, tarjoten 

monipuolista palveluportaalia ja analysointipalvelua. Tätä tarjottua dataa voivat sitten 

muut yritykset hyödyntää, kuten esim. Booking.com. Kaaviossa mainituista toimijoista 

osa toimii myös palveluportaalina, mutta rajapintoja ulospäin niistä ei välttämättä ole. 

 

 

Kuva 7. Skenaario matkailun ekosysteemistä Satakunnassa. 
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4.3 Avoimen datan esimerkit 

 

Siitä huolimatta, että avoin data oli jo muutaman vuoden ajan ollut vahvasti esillä niin 

globaalisti, valtakunnallisesti kuin myös alueellisesti Satakunnassa, ei avoimen datan esi-

merkkien löytäminen Satakunnasta ollut kovinkaan helppoa.  

 

Avoimen datan arvoverkko on käsitemalli, jonka avulla pyritään kuvaamaan reaalimaail-

man ilmiötä. Alla mainituissa esimerkkitapauksissa, joissa palvelun toteuttamiseen on 

käytetty yleensä vain yhden tuottajan avointa dataa, pystytään mallin avulla havainnollis-

tamaan avoimen datan käyttöä ja siihen liittyviä rooleja. Niissä tapauksissa joissa palve-

lun tuottamiseen tarvitaan useampia avoimen datan lähteitä, mallin soveltaminen ei ole 

yksiselitteistä. Monissa tapauksissa loppukäyttäjän määritteleminen ei myöskään ole yk-

siselitteistä, sillä loppukäyttäjä voi olla yhtä aikaa esim. kansalainen kuin myös datan 

avaaja itse.  

 

Seuraavassa esiteltävien Satakunnassa kehitettyjen avointa dataa hyödyntävien esimerk-

kien lisäksi AjaTar-hankkeen yhteistyökumppani OKF on laatinut vuoden 2017 lopulla 

laajan 100 avoimen datan esimerkin kokoelman, josta löytyy lissää valtakunnantasolla 

kehitettyjä avoimen datan hyödyntämisen esimerkkejä (https://www.databusi-

ness.fi/fi/avoindata/oppaat-ja-esitteet/).  

 

4.3.1 Säätieto (Sunsää) 

Säätietoa on saatavilla useista lähteistä, kuten esim. Ilmatieteen laitokselta (https://ilma-

tieteenlaitos.fi/avoin-data).  Sunsää Oy on satakuntalainen pk-yritys, joka on kehittänyt 

useita sovelluksia hyödyntäen avointa säädataa. Revontulisovellus ennustaa revontulien 

näkyvyyttä https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.sunsaa, jonka tarkoituksena 

on tarjota turisteille elämyksellistä Lapin matkailua. Yrityksen toinen avoimen datan so-

vellus hyödyntää säädataa ehdottaakseen matkailijoille kulloinkin vallitsevaan keliin so-

pivia lomailu-aktiviteetteja. Samaa sovellusta on hyödynnetty myös vanhuspalveluun, 

jolloin sovellus ehdottaa vanhuksille keliin sopivia aktiviteetteja. Kolmas sovellus on 

verkkokauppojen nettisivuille sään mukaan mukautuva markkinointipalvelu, jossa esim. 

rautakaupan verkkosivuilla mainokset vaihtuvat/näkyvät käyttäjän sijainnin ja paikallisen 

sään mukaan. Kyseinen sijaintitieto korostuu jo suomenkin kokoisessa pitkien etäisyyk-

sien maassa, jossa esim. talvella etelässä voi olla vesikeli ja pohjoisessa kova pakkaskeli. 

Sään mukaan mukautuva tuotteiden markkinointi pyrkii kohdistamaan mainostusta val-

litsevan sään mukaisiin tuotteisiin (Sunsään esityksiä hankkeen aikana: 

https://www.avoinsatakunta.fi/seminaariraumalla/ ja https://www.avoinsata-

kunta.fi/avoimen-datan-seminaari-28-3-2014/ ). 

 

https://www.databusiness.fi/fi/avoindata/oppaat-ja-esitteet/
https://www.databusiness.fi/fi/avoindata/oppaat-ja-esitteet/
https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data
https://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.sunsaa
https://www.avoinsatakunta.fi/seminaariraumalla/
https://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-datan-seminaari-28-3-2014/
https://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-datan-seminaari-28-3-2014/
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Arvoverkon rooleja tarkasteltaessa, datan toimittaja on suomen osalta ilmatieteenlaitos. 

Sunsää toimii välittäjänä, sisältäen kehittäjän ja rikastajan roolit. Palveluiden loppukäyt-

täjän määrittely on kaksikerroksinen. Sunsää Oy toteuttaa palvelun esim. rautakaupalle, 

jolloin heillä on keskinäinen sopimus. Toisaalta lopullista avoimeen säätietoon perustu-

vaa lopputuotetta (rautakaupan nettisivu) käyttää verkkokaupan tai verkkosivuston kävijä 

eli potentiaalinen asiakas. 

 

4.3.2 Ympäristöselvitys 

Ympäristöön liittyvää avointa dataa on saatavilla useista lähteistä, esim.  Suomen ympä-

ristökeskuksen sivustolta http://www.syke.fi/avointieto ja tilastokeskuksen palvelu. 

 

Satakuntalainen Envirocase Oy on pk-yritys, joka tekee ympäristöselvityksiä ydinvoima-

sektorille (ktso tarkemmin hanketyöpajan esitys https://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-

datan-seminaari-28-3-2014/). Envirocase Oy hyödyntää monia eri avoimen datan lähteitä 

ympäristöselvityksissään, joissa ennustuksia tehdään tuhansien vuosien päähän. Data läh-

teitä ovat mm. maanmittauslaitoksen peruskartastot, ilmakuvat ja korkeusmallit, Geolo-

gian tutkimuslaitoksen maaperä- ja kalliokartat, Suomen ympäristökeskuksen vesistöjen 

syvyystiedot, Liikenneviraston merikarttatiedot, Tilastokeskuksen väestötiedot sekä Met-

säntutkimuslaitoksen puustotiedot.  

 

Avoimen Datan arvoverkossa Envirocase Oy:llä on koostajan ja rikastajan rooli. Mahdol-

listajina toimivat tässä tapauksessa lukuisat eri organisaatiot, jotka tuottavat avointa da-

taa. Loppukäyttäjän tarkka määrittely on kyseisessä arvoverkossa haasteellista. Enviro-

case Oy on saattanut saada tilauksen ydinvoima-alan toimijalta, jolle koostettu ympäris-

töselvitys toimitetaan. Todellisena loppukäyttäjänä on tässä tapauksessa todennäköisesti 

säteilyturvakeskus (STUK), joka vaatii kyseistä selvitystyötä/raporttia. Toisaalta STUK:n 

toimintaa kontrolloi lakien kautta suomen eduskunta, joihin perustuen STUK tekee esi-

tysten puollot ja hylkäykset. Tässä tapauksessa avoimen datan epäsuora loppukäyttäjä 

onkin eduskunta, joka on säätänyt ympäristöselvitysten tekoa. 

 

4.3.3 Tekoäly 

Käytännössä avointa dataa on kaikkien saatavilla ja kaikilla on siihen saman oikeudet. 

Siitä johtuen avoin data itsessään ei ole kilpailutekijä, vaan se miten yritys osaa liittää 

siihen omaa erikoisosaamistaan. Yksi nykypäivän keskeisimmistä trendeistä ja kehittä-

misen kohteista on ”tekoäly”, jota hyödyntämällä meganomaalisen suurista datamassoista 

voidaan louhia tietoa, joka ilman tekoälyn käyttöä olisi miltei mahdotonta siihen kuluvan 

ajan näkökulmasta katsottuna.  

 

http://www.syke.fi/avointieto
https://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-datan-seminaari-28-3-2014/
https://www.avoinsatakunta.fi/avoimen-datan-seminaari-28-3-2014/
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Satakuntalainen Headai Oy on alun perin peli-sektorille keskittynyt porilainen pk-yritys, 

jonka toiminta on laajentunut tekoäly-osaamisensa myötä myös muillekkin sektoreille 

kuten esim. koulutukseen. Yritys hyödyntää monipuolisesti erilaisia avoimen datan läh-

teitä, kuten YouTube-videoita ”valmentaja”-sovelluksessaan (http://yle.fi/uutiset/3-

9271018) ja Wikipediaa Sitran ”Ratkaisu 100”-kilpailutyössään (https://rat-

kaisu100.fi/ratkaisut/artikkeli/tiedammeko-oikeasti-mita-osaamme-onneksi-tekoaly-na-

kee-sen-meita-paremmin/6623680).  Headai Oy on myös mukana yhtenä pilotti-yrityk-

senä Ajatar-hankkeen tuloksena syntyneessä Tapahtumien digiloikassa –hankkeessa, 

jossa pilotoidaan tapahtumatietokannan tietojen hyödyntämistä.  

 

4.3.4 Tuotetiedon hallinta 

Teollisuusyrityksissä voi olla tuhansittain erilaisia komponentteja ja tuotteita, joita heidän 

pitää hallinnoida eri tavoin. Esimerkiksi laivateollisuudessa telakalla voi työskennellä 

useita kymmeniä eri alihankkijoita, joiden kaikkien kanssa ”tuotetieto” pitää pystyä kont-

rolloimaan, jotta kaikki ymmärtää yksiselitteisesti mistä tuotteesta, tai komponentista, on 

kulloinkin kyse. Avoimesti jaettu yhteinen tuotetieto, esim. monen toimijan kansainväli-

sessä alihankkijaverkostossa, on merkittävä tekijä laadunvarmistajana, jolloin jokainen 

toimija tietää täsmälleen kunkin tuotteen ominaisuudet. Tällä informaatiolla voidaan te-

hokkaasti estää mm. tuotesekaannukset toimitusketjussa.  

 

Satakuntalainen pk-yritys Modultek on suunnitellut avata omaa tuotetietoluetteloaan, 

Modultek Open dictionary -palvelullaan (intressiryhmän 4. kokous, https://www.avoin-

satakunta.fi/intressiryhman-4-kokous/). Yritys on nyttemmin sulautunut Roima-yrityk-

seen, ja tilanne datan avaamisen suhteen ei ole tiedossa. 

 

4.3.5 Tapahtumarajapinta 

Tapahtumatietoa syntyy sadoissa eri tapahtumaorganisaatioissa. Pelkästään jo kunnat 

ovat suuri tapahtumatietojen tuottaja ottaen huomioon, että Suomessa on yli 300 kuntaa. 

Tapahtumatietojen haasteena on suuri hajanaisuus ja tiedon epäformaali muoto. Tapah-

tumatiedot ovat periaatteessa jo avointa dataa, sillä data löytyy lukuisista julkisista kalen-

tereista ja sivustoista, mutta valtakunnan tasolla tiedon hallinnointi on toistaiseksi hanka-

laa. Helsingin kaupungin (Helsinki Region Infoshare, HRI)toimesta tähän ongelmaan ke-

hitettiin open source –ratkaisu, jota muutkin kunnat voisivat vapaasti käyttää. Kyseinen 

”LinkedEvents” –rajapinta on otettu käyttöön isoimmissa kaupungeissa ja nyt se on jal-

kautumassa myös muihin kuntiin. 

 

Ajatar-hankkeen järjestämässä ”Smart city” –tapahtumassa (26.5.2016) teemana oli ta-

pahtumien kehittäminen digitalisaation avulla. Työpajan tuloksista, ja eri tahojen kanssa 

käytyjen keskusteluiden pohjalta, syntyi myöhemmin Tapahtumien digiloikka-hanke 

http://yle.fi/uutiset/3-9271018
http://yle.fi/uutiset/3-9271018
https://ratkaisu100.fi/ratkaisut/artikkeli/tiedammeko-oikeasti-mita-osaamme-onneksi-tekoaly-nakee-sen-meita-paremmin/6623680
https://ratkaisu100.fi/ratkaisut/artikkeli/tiedammeko-oikeasti-mita-osaamme-onneksi-tekoaly-nakee-sen-meita-paremmin/6623680
https://ratkaisu100.fi/ratkaisut/artikkeli/tiedammeko-oikeasti-mita-osaamme-onneksi-tekoaly-nakee-sen-meita-paremmin/6623680
https://www.avoinsatakunta.fi/intressiryhman-4-kokous/
https://www.avoinsatakunta.fi/intressiryhman-4-kokous/
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(mahdollistajana AIKO-rahoitus), jossa tavoitteena on hyödyntää ”LinkedEvents” -raja-

pintaa Satakunnan eri tapahtumien tapahtumatietojen keskitettyyn ja automaattiseen ja-

kamiseen.  

 

Tässä arvoverkkomallissa, tapahtumatietojen mahdollisina tuottajina toimii satakunnan 

alueen tapahtumaorganisaatiot, kuten mm. Pori Jazz, asuntomessut, Porispere, koulutus-

organisaatiot, kunnat ja mediat. TTY Porin yksikön rooli on hankkeen kautta toimia opas-

tajana ja mahdollistajana ja Satakuntaliitto (AIKO) toimii rahallisena mahdollistajana. 

Välineistäjänä toimii Helsingin kaupunki, joka on kehittänyt LinkedEvents –rajapinnan. 

Myös Turun kaupunki toimii arvoverkossa välineistäjä, koska heidän kauttaan saadaan 

Open Source ratkaisuna julkaisualusta sekä tapahtumatietokanta ja palvelurajapinta. 

Mahdollisina opastajina toimivat nyt mm. HRI, 6aika, sekä Turun kaupunki. Mahdollis-

tajan roolissa on Porin kaupunki, joka toteuttaa tietokannan, ja tarvittaessa hankkii erilli-

sen ”houstaajan” ja välineistäjän tietokannan tekemiseen. Kaupunki ja TTY Porin yk-

sikkö toimivat myös opastajina toimien yhteyshenkilöinä eri tapahtumaorganisaatioiden 

kanssa heidän saamiseksi mukaan palveluun. Tapahtumarajapinnan tullessa käyttöön sen 

tapahtumatietoja voi hyödyntää useat välittäjät, tehden sovelluksia loppukäyttäjille. Ta-

pahtumarajapinnan loppukäyttäjä voi olla esim. datan tuottaja itse, paikallinen asukas tai 

satunnainen matkailija.  

 

4.3.6 Asuntomessut 

Porissa järjestetään Asuntomessut kesällä 2018. Messutapahtumaan liittyen pohdittiin yh-

teistyössä yritysten kanssa Avoimen datan hyödyntämismahdollisuuksista tapahtuman ai-

kana.  Keskusteluissa nousi esiin, että tapahtuman yhteydessä voisi toteuttaa esim. pop 

up –toimintaa ja tapahtumatietoa asuntomessujen eri oheistapahtumista voisi jakaa tapah-

tumatietokannan kautta. Porin kaupunki on tehnyt alueesta myös 3D-mallinnuksen, jota 

yritykset voivat hyödyntää mahdollisissa sovellus-ideoinneissaan. Dataa asuntomessujen 

rakennuksista ja sisustuksiin käytetyistä tavaroista on avoimesti saatavilla sekä myös vir-

tualisoinnin kehittämisestä ideoitiin. 

 

Kyseinen asuntomessu-konsepti on myös sen organisaatiotasolla potentiaalinen kehittä-

miskohde, jossa on mahdollista hyödyntää avoimuuden tuomat mahdollisuudet. Tapah-

tuma itsessään vaihtaa joka vuosi paikkaa, mutta asuntomessut-organisaatiolla olisi hyvät 

mahdollisuudet luoda puitteet avoimeen dataan perustuvalle asuntomessut -ekosystee-

mille. Ekosysteemin voisi jakaa ajallisesti neljään osaan, ennen messuja tapahtuvaan ra-

kennusvaiheeseen, messutapahtumaan, jälkimarkkinointiin sekä alueen asukkaiden yh-

teistoimintaan. Asuntomessut-organisaation vastuulla olisi kerätä ja jakaa dataa liittyen 

rakennuksiin, tuotetietoihin, kävijä-tilastoihin, tapahtumatietoihin, rakennuttajiin, sekä 

tarjota yhteinen palveluportaali rakentajille ja rakennuttajille. Kulloinen tapahtuma-

organisoijan vastuulla olisi tuoda ekosysteemiin esim. 3D-mallinnukset, reittiliikennetie-

dot, parkkipaikkatiedot, sekä yksittäiset tapahtumatiedot. 
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4.3.7 Maatalousdata 

 

Ajatar-hankkeen myötä havaittiin myös avoimen datan mahdollisuudet maataloussekto-

rilla. Vuonna 2017 käynnistyneessä, TTY Porin yksikön koordinoimassa, rinnak-

kaishankkeessa (Mikä data) hyödynnetään useita avoimen datan lähteitä kehitettäessä 

maanviljelijöille älykästä data-analytiikkapalvelua. Tavoitteena on edistää maanviljelyyn 

liittyvän datan keräämistä, palvelurajapintojen kehittämistä ja datojen siirrettävyyttä. 

Hankkeen aikana on havaittu, että mm. datan siirrettävyys, suljetut dataformaatit ja 

mydata ovat suuria haasteita kyseisellä sektorilla, hidastaen osaltaan maatalouden digita-

lisaatiota. 

 

Maatalouden esimerkissä havaittiin, että avoimen datan arvoverkkomalliin tarvitaan uu-

sia rooleja. Viljelijät ovat samankaltaisen datan tuottajia, mutta he eivät ole suoraan datan 

julkaisijoita. Tarvitaan esim. ProAgrian tai Mtechin tapainen luotettava toimija, joka ke-

rää dataa, jalostaa sitä ja tarjoaa sen takaisin viljelijälle. Peltodatan avaamisesta osittain 

avoimeksi, ei ole vielä mallia, mutta luotettavia datan kerääjiä on jo useita, joten ekosys-

teemin kehittymiselle avoimemmaksi olisi hyvät lähtökohdat. Olennaista on kuitenkin se, 

että viljelijä päättää, että avataanko hänen ”peltodataansa” muiden hyödynnettäväksi.  

 

Yksi nouseva trendi maailmalla on ruuan alkuperän jäljitettävyys. Yhä tärkeämpää on 

saada selville koko ruokaketju, alkutuotannosta aina kaupan hyllylle. Avoimuuden kautta 

voidaan jäljittää laatutekijät ja mahdollistaa viljelijöiden suoran kaupankäynnin eri toi-

mijoiden kanssa, kun he voivat todentaa oman tuotantonsa laadun helpommin. Eräs tärkeä 

näkökulma avoimuudessa on se, että avoimuuden kautta pystytään kehittelemään täysin 

innovatiivisia palveluita, kunhan data on ensin saatavilla. Esimerkiksi Helsingin tapahtu-

marajapintaa hyödyntää toista kymmentä hieman erilaista sovellusta, jotka eri tavoin hyö-

dyntää ja linkittää rajapinnasta saatavaa dataa. Sama voisi olla maataloudessa, eli dataa 

avaamalla voitaisiin saada täysin uusia palveluita, jotka hyödyttäisivät maataloutta eri ta-

voin. Muussa tapauksessa sovelluskehitys on vain niillä, joilla on maatalouteen liittyvää 

dataa. 

 

4.3.8 Avoimet verkkokurssit (MOOC) 

MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course, joko tarkoittaa massiivista avointa 

verkkokurssia. Sellaisen voi periaatteessa tehdä tai suorittaa kuka tahansa. MOOC-kurs-

seja löytyy tuhansittain eri aiheista, ja niitä jaetaan useampien eri jakelualustojen kautta, 

jonka vuoksi kurssien hakemiseen voi hyödyntää MOOC-hakukoneita (mooc.avoinsata-

kunta.fi).  
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Yritykset MOOCien hyödyntäjinä 

Ajatar-hankkeen MOOC kehittämisteemaan liittyen toteutettiin satakuntalaisille yrityk-

sille MOOC-pilotteja, joissa heille esiteltiin erilaisia MOOC-alustoja ja etsittiin kunkin 

toimintaa sekä kehittämistarpeita tukevia kursseja. Avoin verkkokoulutus tarjoaa avointa 

kurssimateriaalia aika- ja paikkariippumattomasti, vähentäen siten koulutusmatkoihin ku-

luvaa aikaa sekä tehostaen projektien välistä siirtymäaikaa. Kurssien valinta voidaan 

tehdä hyvin joustavasti, ottaen huomioon yrityksen ja työntekijän tarpeet sekä motivaa-

tion. Pidemmällä aikavälillä MOOCit tarjoavat joustavan keinon yrityksen strategian vaa-

timan osaamistarpeen ylläpitämiseen ja hankkimiseen.  

 

Yritykset MOOCien tekijöinä 

TyöpakMOOC-teeman piloteissa mukana olleissa yrityksissä nähtiin mahdollisuuksia to-

teuttaa itse MOOC-kursseja (tai perus opetusvideoita) omista tuotteistaan, uusien työnte-

kijöiden perehdyttämiseen tai yrityksen tuotteiden käyttöönottoon toisissa yrityksissä. 

Esimerkiksi satakuntalainen pk-yritys ALO Finland (https://www.alofinland.com/) tekee 

MOOC-kursseja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, johon teemaan on kohdistunut 

viime vuosina hyvin laajaa kansainvälistä kiinnostusta. ALO Finland tuottaa itse omat 

kurssinsa suomalaistaustaista MOOC-julkaisualustaa ”Eliademy”:tä hyödyntäen 

(https://www.avoinsatakunta.fi/mooc-tapahtuma-2/).  

 

Korkeakoulu MOOCien hyödyntäjänä ja tekijänä 

Korkeakoulut ovat lähtökohtaisesti organisaatioita, jotka tuottavat ja hyödyntävät 

MOOC-kursseja opetuksessaan. Tampereen teknillisen yliopiston, Porin yksikössä, 

MOOC-kursseja on hyödynnetty eri tavoin (https://www.avoinsatakunta.fi/mooc-paper-

and-poster-for-edulearn16-conference/). Esimerkiksi Helsingin yliopiston MOOC-kurs-

sien osalta on tehty yhteistyötä, jossa TTY Porin yksikkö on saanut myös opettajan val-

tuuksia muutamille Helsingin yliopiston MOOC-kursseille. Käytännössä Helsingin yli-

opisto on kurssimateriaalin tuottaja ja TTY Porin yksikkö sen hyödyntäjä ja loppukäyttä-

jiä ovat opiskelijat. TTY Porin yksikkö on toiminut myös aineistojen välittäjänä, koostaen 

ja rikastaen niitä eri tavoin (https://txp.avoinsatakunta.fi/weo). 

 

4.3.9 Porin kaupunki 

Kaupungeilla on olennainen asema datan avaamisessa ja Porin kaupungilla on Satakun-

nan alueen suurimpana kuntana tärkeä rooli avoimuuden kehittämisessä. Porin kaupunki 

onkin lähtenyt avoimuuteen monella sektorilla, ja on ollut aktiivisesti mukana kehittä-

mässä avoimuutta erityisesti karttojen osalta. Kaupunki on esittänyt aktiivisuutensa dato-

jen avaamiseen mm. Ajatar-hankkeen järjestämässä seminaarissa 9.12.2015, jolloin he 

esittelivät palvelukarttansa sekä tietohallinnon strategiaa avoimuuden näkökulmasta 

(https://www.avoinsatakunta.fi/innotyopaja9122015/). 

 

 

https://www.alofinland.com/
https://www.avoinsatakunta.fi/mooc-tapahtuma-2/
https://www.avoinsatakunta.fi/mooc-paper-and-poster-for-edulearn16-conference/
https://www.avoinsatakunta.fi/mooc-paper-and-poster-for-edulearn16-conference/
https://txp.avoinsatakunta.fi/weo
https://www.avoinsatakunta.fi/innotyopaja9122015/
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Case - Palvelukartta 

Porin kaupungin palveluita on siirretty kaupungin julkaisemaa ”palvelukartta” -palve-

luun (http://palvelukartta.pori.fi/), jossa palvelussa käytetyt datat ovat tarvittaessa saata-

vissa avoimena datana. Avoimena on jo useita kymmeniä Porin kaupungin datasettejä. 

Ajatar-hankkeen myötä vietiin kyseisen palvelukartan dataa saatavaksi myös avoindata.fi 

–palveluun, jossa testiaineistoksi otettiin pysäköintialueet (https://www.avoin-

data.fi/data/fi/dataset/porin-pysakointialueet). 

  

Case - Pelastusharjoitusalue 

Porin kaupunki on rahoittanut ja kehittänyt voimakkaasti Porin lentokentän läheisyyteen 

rakennettua pelastusharjoitusaluetta (http://pelastusharjoitusalue.fi/). Alueelta löytyy mo-

nenlaisia harjoitusmahdollisuuksia eri pelastusalan ammattilaiselle ja alueen kehittämi-

sessä ollaan keskusteltu myös avoimeen dataan ja avoimuuteen liittyvistä mahdollisuuk-

sista. Alueen ja sen rakennusten pohjakartat ovat lähtökohta, jotta alueelle voidaan raken-

taa esim. virtuaaliharjoituksia. 

 

4.3.10 Kulttuuridata 

Porin taidemuseo on aktiivisesti toteuttanut avoimuutta jo pitkään toteuttaen mm. tapah-

tumatietojen formalisointia. Taidemuseolla on meneillään projekti (https://fi.wikipe-

dia.org/wiki/Wikiprojekti:Satakunnan_taide_ja_taiteilijat), jossa he työstävät tietoja Wi-

kipediaan dokumentoiden mm. kaikki alueen taideteokset ja muistomerkit (https://fi.wi-

kipedia.org/wiki/Luettelo_Porin_julkisista_taideteoksista_ja_muistomer-

keist%C3%A4), sekä tehden sinne artikkeleita taiteilijoista ja taiteen historiasta. Myös 

Satakunnan museo on myös aktiivinen avoimuudessa. Sen aineistoa löytyy dokumentoi-

tuna Finna-palvelusta (https://satakunnanmuseo.finna.fi/). 

 

4.3.11 Matchindustry lab 

Satakuntalainen elinkeinoyhtiö Prizztech Oy on lähtenyt kehittämään avoimuutta in-

dustry-Hacketonien kautta.  He ovat nimenneet kyseisen toiminnan ”Matchindustry lab”-

toiminnaksi (http://www.matchindustry.fi/lab/), jossa ajatuksena on, että yritykset antavat 

heillä olevan ongelman avoimesti ulkopuolisten toimijoiden ratkaistavaksi. Toimintamal-

lissa yritysten pitää avata ongelmansa melko yksityiskohtaisesti, jotta eri toimijat voivat 

lähteä ongelmaa ratkaisemaan. Toimintamalliin on sisäänrakenettuna myös kilpai-

luelementti, jossa parhaan ratkaisun ongelmaan esittänyt toimija pääsee neuvottelemaan 

yrityksen kanssa jatkoyhteistyöstä. 

http://palvelukartta.pori.fi/
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/porin-pysakointialueet
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/porin-pysakointialueet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Porin_julkisista_taideteoksista_ja_muistomerkeist%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Porin_julkisista_taideteoksista_ja_muistomerkeist%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Porin_julkisista_taideteoksista_ja_muistomerkeist%C3%A4
https://satakunnanmuseo.finna.fi/
http://www.matchindustry.fi/lab/
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5 AVOIMEN DATAN HYÖDYNTÄMISMAHDOL-

LISUUDET 

Yhteenvetona voidaan todeta, että avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksia voi-

daan lähestyä useasta eri näkökulmasta. Yrityksen näkökulmasta olennaista on se, että 

yritys ensin on tietoinen ”omista” datoistaan, jotta se pystyy arvioimaan, miten avoimen 

datan hyödyntämistä ja/tai käyttöä voitaisiin eri tavoin lähteä kehittämään. Pohdittavia 

näkökulmia ovat ainakin seuraavat: 

 

1. Liiketoimintaprosessit 

2. Lisäarvontuoja 

3. Uusi tuote 

4. Uusi yritys 

5. Rooli avoimen datan arvoverkostossa/ekosysteemissä 

6. (Industry)Hackethon 

7.  Oman datan avaus 

 

Yrityksen toiminta koostuu erilaisista prosesseista, joiden muokkaamista voidaan miettiä 

avoimen datan näkökulmasta. Esimerkiksi asiakashallintaan liittyvät prosessit, joissa hal-

litaan asiakastiedot, voidaan tarkistukset osittain automatisoida PRH-yritysrekisterin tie-

tojen avulla. Avoimen datan avulla voidaan olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun 

tuoda (jotain) uutta lisäarvoa, josta asiakas ei välttämättä maksa lisää mutta se on entistä 

sitoutuneempi siihen. Lisäarvon tuoja voi olla esimerkiksi se, että palveluun liitetään kart-

tatietoa tai ajoneuvon rekisterin kautta saatavaa tietoa. Avoimen datan avulla voidaan ke-

hittää uusi tuote, mutta silloin yrityksellä pitää olla jotain erikoisosaamista kuten esim. 

tekoälyosaamista, jonka avulla voidaan avoimesta datasta jalostaa ja kehittää uusi tuote. 

Haastavinta ollee perustaa täysin uusi yritys pohjautuen avoimeen dataan. Poikkeuksena 

tästä mainittakoon Vainu.io, joka yritys on pystynyt pelkästään avoimen datan perusteella 

tekemään jopa kansainvälistä liiketoimintaa. Yritys voi, ja sen pitää, etsiä omaa rooliaan 

avoimen datan arvoverkoissa. Arvoverkot eivät välttämättä ole kovinkaan virtaviivaisia 

ja yksiselitteisiä, joten roolien ja liiketoiminnallisen aseman löytämisessä voi olla omat 

haasteensa. Olennaista on pystyä tarjoamaan arvoverkolle jotain sellaista osaamista, mitä 

muilla ei ole, ja osoittamaan että kyseinen osaaminen lisää osaltaan lopputuotteen arvoa. 

Hyvä keino on vertailla muiden toimialojen ekosysteemejä ja arvioida niiden mahdolli-

suuksia omalla sektorilla. Hyvä keino lähteä toimimaan avoimen datan sektorilla, on heit-

tää muille toimijoille näkyväksi oma jokin ongelma tai pelkkä yrityksen datasetti. Ongel-

man ratkaisu, tai täysin uusia ideoita dataan perustuen, voi tulla esim. Hackethon kilpai-

lujen kautta. Viimeisenä kohtana yllä mainitussa näkökulmalistassa on esitetty ”oman 
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datan avaus”. Mikäli data ei ole liiketoiminnallisesti tärkeää, mitkä ovat silloin datan sa-

laamisen perusteet? Datan avaaminen voi olla sidosryhmien näkökulmasta tärkeää, jotta 

yrityksen toiminta on riittävän läpinäkyvää, eli että yrityksen toiminta vastaa sen arvoja. 

 

Työkalut 

Ajatar-hankkeen työpajoissa kokeiltiin erilaisia keinoja avoimen datan liiketoiminnan ke-

hittämiseksi. Kokeilussa oli mm. Canvas-malli, lisäksi kokeiltiin sidosryhmä-mallia ja 

valmiita aiheita sekä työpajoissa testattiin myös ”ideasanojen” käyttöä. Myös ”data ma-

turity”-työkaluja, joilla yritys pystyy arvioimaan datan tilanteensa sekä arvioida sen seu-

raavat kehityskohteet, kokeiltiin työpajoissa. ”Hacketoneja” voi pitää myös eräänlaisina 

työkaluina, kun haluaa lähteä ennakkoluulottomasti testaamaan avoimen datan ideoi-

tansa. 

 

Datan avaajan muistilista 

Ajatar-hankkeen toimesta ei tehty erillistä datan avaajan ”muistilistaa”, sillä erittäin hyviä 

ohjeistuksia löytyy esim. HRI-sivustolta (http://www.hri.fi/fi/avaa-dataa/datan-avaajan-

muistilista/). Olennaista datan avaamisessa on että toiminnalle on yrityksen/organisaation  

johdon tuki. Johdon informointi, hyväksyntä ja aktiivinen mukana olo on avoimen datan 

hyödyntämisen suunnittelussa ja kehittämisessä olennaista. 

 

Avoinsatakunta.fi 

Ajatar-hankkeen aikana luotiin kaikille avoin avoinsatakunta.fi -verkkosivusto, jonne on 

tallennettu kaikki hankkeen aikana tuotettu materiaali sekä hankkeen työpajoissa ja 

muissa tilaisuuksissa tuotettu ja esitetty aineisto. Verkkosivusto jää pysyväksi kanavaksi 

hanketuolsten esittelyyn ja sitä tullaan myös täydentämään ja ylläpitämään TTY Porin 

yksikön toimesta. Verkkosivusto toimi myös hankkeen markkinointi- ja viestintäka-

navana perustamisestaan lähtien koko hankkeen ajan. 

http://www.hri.fi/fi/avaa-dataa/datan-avaajan-muistilista/
http://www.hri.fi/fi/avaa-dataa/datan-avaajan-muistilista/
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