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Tiivistelmä 

 

Kymmenen vuoden kuluessa yhteiskuntamme tuottaman datan määrä tulee monikymmen-

kertaistumaan. Datan säilyttämiseen ja käsittelyyn käytetään paljon energiaa. Jotta tuo 

energia ei kuluisi turhaan, kannattaisi dataa myös hyödyntää. Avoin data on koneluettavassa 

muodossa olevaa jalostamatonta informaatiota, jota voi käyttää ilmaiseksi kuka tahansa. 

 

Tässä monitapaustutkimuksessa kysytään: ”Miksi avointa dataa?” Vastauksia etsittiin 

tutkimalla datan hyödyntämistä tieteen, julkishallinnon ja median näkökulmista. Tavoitteena 

oli selvittää, miksi dataa avataan juuri nyt yhteiskunnassa niin monella eri taholla. Eri 

näkökulmia tutkimuksessa edustivat Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja sanomalehti 

Kaleva. Aineistoa käsiteltiin esimerkkitapauksena avoimen datan hyödyntämiseen liittyvistä 

toimista. 

 

Tämän tiedeviestinnän maisteriohjelmassa tehdyn tutkimuksen pääpaino on tieteen 

näkökulmassa. Tutkimuksen päätavoitteena on ymmärryksen parantaminen avoimen datan 

hyödyntämisestä sekä sen tuomista mahdollisuuksista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, jossa aikaisemman tiedon merkitys tavoittelee uusia 

ajatusmalleja. Teorian ja aineiston lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin myös erilaisiin 

avoimeen dataan liittyviin lakeihin, säädöksiin ja hankkeisiin, jotka vaikuttavat avoimen 

datan hyödyntämiseen. 

 

 

Datan avaamisen hyödyt koetaan yhä useammin suuremmiksi kuin siihen liittyvät haitat, 

riskit ja kustannukset. Datojen avaaminen vaatii pitkäjänteisiä suunnitelmia, koska 

suurimmat hyödyt näkyvät välillisesti tai vasta pitkän ajan kuluttua. Avaaminen vaatii myös 

uusia toimintamalleja, joiden toteuttaminen ei onnistu ilman yhteistyötä ja ymmärrystä 

avaamisen merkityksestä. 

Asiasanat    avoin data, tieteen popularisointi, avoin tutkimusdata, avoin tieto, avoin tiede, 

datapolitiikka, datan hallinta, datan jakaminen, datajournalismi, big data 
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1 Johdanto 
 

Avoin data tarkoittaa koneluettavassa muodossa olevaa jalostamatonta informaatiota, 

jota kuka tahansa voi hyödyntää vapaasti ja maksutta. Tämä tutkimus ajoittuu vuosille 

2014–2015, jolloin avoin data oli ajankohtainen ja yhteiskuntaa laajasti koskettava aihe. 

Sen jakamiseen ja hyödyntämiseen liittyivät esimerkiksi tieteellinen tutkimus-data, 

julkishallinnon tuottama data ja yritysten asiakkaistaan keräämä data.  

EU kuvasi avointa dataa portaalissaan vuonna 2015: ”Tällainen tieto on ympäröivän 

maailman digitaalista kaikua, ja sen avulla asioita voidaan ymmärtää paremmin ja tehdä 

parempia päätöksiä.” (Euroopan unioni 2015.)  

Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko avoimessa datassa kyse vain teknologisen 

likinäköisyyden tapaisesta ilmiöstä, vai yhteiskunnalle oikeasti merkityksellisestä 

asiasta? Eli kohutaanko aluksi liiankin kovaa ja sitten ähkyn jälkeen kyllästytään, vaikka 

todellisuudessa hyödyt näkyvät vasta pitkällä aikavälillä? (Saffo 1992.)  

Tieteestä viestittäessä puhutaan tiedeviestinnästä ja tieteen yleistajuistamisesta eli 

popularisoinnista. Tiedeviestintä ei rajoitu vain suurelle yleisölle suunnattuun tieteen 

popularisointiin, vaan se on käsitteenä laajempi: ”Tiedeviestintä on yleistermi 

prosesseille, joiden avulla tutkimustieto nivoutuu yhteiskunnan toimintaan.” 

(Tieteellisten seurain valtuuskunta 2014.) Digitaalisen talouden näkökulmasta tieto on 

raaka-aine, jonka voi rinnastaa luonnonvaroihin. Sen jalostaminen ja hyödyntäminen 

tuovat mahdollisuuksia uusien palvelujen ja liiketoiminnan luomiseen. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2013, 32.) Tässä tutkimuksessa pohditaan, miten tietoa kannattaa 

avata tiedontuottajilta tiedon tarvitsijoille ja miten ja missä avointa dataa voi hyödyntää. 

Lähdin tavoittelemaan parempaa ymmärrystä avoimesta datasta Nancy Baronin (2010, 

106–109) tieteen yleistajuistamisen menetelmän ”sanomalaatikon” (message box) 

avulla. Menetelmä kehystää aihetta tiettyyn näkökulmaan ja tutkimusaiheen määrittely 

sanomalaatikkoon voi auttaa tutkijaa määrittelemään tutkimuksensa sisältöä ja 

merkitystä. Se voi myös auttaa avaamaan uusia näkökulmia (Baron 2010, 112–114). 
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Sanomalaatikon pohjaksi eli aihepiiriksi määrittelin tutkielmani otsikon ”Miksi avointa 

dataa?” (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Tämän tutkimuksen yleistajuistaminen Baronin sanomalaatikon avulla. (Lähde: 
Baron 2010, 112–113.) 
 

Sanomalaatikon seinämissä tuetaan aihepiiriä käymällä läpi tutkimuksen merkitystä, 

tutkimuskysymystä, hyötyjä ja ratkaisuja (Baron 112–113). Tiivistin tutkimukseni 

merkityksen avoimen datan ilmiön yleistajuistamiseen. Ennen tutkimuksen aloittamista 

tavoitteenani oli selkeyttää myös itselleni, mitä avoin data tarkoittaa ja mitä datan 

avaaminen ja hyödyntäminen yhteiskunnallisesti merkitsee. Sen vuoksi määrittelin 

tutkimuksen hyödyksi tiedon ja ymmärryksen lisäämisen. Ratkaisuksi tämän hyödyn 

toteutumiseksi valitsin monitapaustutkimuksen, jossa tutkin avoimen datan merkitystä 

eri toimijoiden näkökulmista.  

Aloitin tutkimukseni selvittämällä mitä avoin data tarkoittaa ja mihin eri tahoihin se 

vaikuttaa. Kukaan ei tee työtä ilmaiseksi tai ainakaan päämäärättä, joten halusin 

selvittää myös kuka hyötyy ja mistä. Valitsin tutkimuskohteeksi Oulun alueen toimijoita, 

koska mielestäni Oulussa oltiin vielä avoimen datan hyödyntämisen alkuvaiheessa.  

Tutkimuskysymykseni oli laaja: Miksi avointa dataa? Tämän vuoksi lähdin jakamaan sitä 

yksityiskohtaisempiin alakysymyksiin, joissa lähestyin avointa dataa tieteen, 
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julkishallinnon ja median näkökulmista. Tieteen näkökulmaa avasin haastattelemalla 

Oulun yliopiston henkilökuntaa. Julkishallinnon kannan kertoivat Oulun kaupungin 

avoimesta datasta vastaavat henkilöt. Mediaa edusti avointa dataa hyödyntävä ja 

datajournalistisia työtapojaan kehittävä Kaleva Oy. Tutkimuskohteiksi valikoituivat juuri 

nämä kolme tahoa, koska niillä kaikilla oli käynnissä hankkeita avoimeen dataan liittyen. 

 Tutkimus kuvaa Oulun alueen tilannetta vain näiden toimijoiden näkökulmista, joten 

siitä ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä. Tutkimuksessa pohditaan avoimen 

datan ilmiötä tiettynä ajanjaksona ja tuotetaan yleistajuinen kokonaiskuva paremman 

ymmärryksen tuottamiseksi. 

Mielestäni Baronin yleistajuistamisen väline sopi hyvin tämän tiedeviestintään liittyvän 

tutkimuksen rungoksi, koska se selkeytti tekstin rakennetta ja auttoi tiivistämään 

ydinviestini sanoman. Siksi alussa esitetyn sanomalaatikon lisäksi Baron sai suunvuoron 

myös teorian ja aineiston käsittelyn tukena.  

Avoimen datan taustoja, määritelmiä ja ajankohtaisuutta on eritelty kappaleessa kaksi. 

Tutkimusmenetelmiä ja aineistoa on käsitelty kappaleessa kolme. Kappaleet neljä, viisi 

ja kuusi sisältävät avoimen datan sanomalaatikon, sillä niissä on syvennytty pohtimaan 

avointa dataa tieteen, julkishallinnon ja median näkökulmista. Baronin 

yleistajuistamisen välineen kolmas ja viimeinen askel kuvaa laatikon kantta ja sen 

tavoitteena on tukea tuotettua sanomaa. Sitä on käsitelty pohdinnan yhteydessä. 

Yhteenveto Baronin yleistajuistamisen välineestä on esitetty liitteessä 1.  

 

2 So what? – Miksi avointa dataa? 
 

Baron (2010, 106) kehottaa astumaan yleistajuistamisen ensimmäisen askeleen 

kysymällä: ”So what?”. Askeleessa pohditaan, miksi aihe on merkityksellinen ja miten se 

herättäisi kiinnostusta. (emt.) Tämän tutkimuksen merkitystä on avattu kaikista 

monitapaustutkimuksen näkökulmista kuvassa 2.  
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Kuva 2. Avoin data – So what? Avoimen datan merkityksen avaaminen Baronin 
yleistajuistamisen välineen ensimmäisessä askeleessa. (Lähde: Baron 2013, 106–107.) 

 

Mielestäni Baronin ensimmäiseen askeleeseen eli So what? -kysymykseen voidaan 

vastata seuraavin perustein: Avoin data on ajankohtainen aihe monella eri taholla ja se 

herättää paljon kiinnostusta, mutta myös kysymyksiä. Mitä avoin data oikein on ja mitä 

se merkitsee? Tieteen kannalta kiinnostusta herättävä fakta on Suomen tavoite olla 

edelläkävijä tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa vuoteen 2017 mennessä. (ks. kappale 

4.2.1) Avoin tutkimusdata on oleellinen osa tätä tavoitetta. Myös julkishallinnossa 

kuhisee avoimen datan ympärillä, sillä Suomen suurimmat kaupungit avaavat 

tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi ajankohtaisen 6Aika-

hankkeen parissa (ks. kappale 5.4). Media kaipaa uusia keinoja tiedonvälitykseen ja 

suomalaisissa sanoma- ja verkkolehdissä tuotetaan vuorovaikutteisia juttuja avointa 

dataa hyödyntävän datajournalismin keinoin (ks. kappale 6.1.2). 

 

Informaatiomäärä kasvaa 

Viestinnän ja liikenteen teknologiset muutokset, kuten lennätin ja rautatiet, aloittivat 

yhteiskunnan verkottumisen 1800-luvulla. Tiede alkoi vaikuttaa enemmän yhteis-

kuntaan tekniikan kehittymisen kautta 1800-luvun puolivälin jälkeen (Ketonen 1981, 

173). Ihmiskunnan historiassa tiede ja teknologia eivät ole aina kulkeneet käsi kädessä. 

Tiede edistyi, mutta sitä ei juurikaan sovellettu käytäntöihin. Teknologinen muutos alkoi 

1800-luvulla, jolloin tieteen ja teknologian liitto alkoi syventyä. 1900-luvulla 
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viestintäteknologia kehittyi harppauksin ja uudet tiedonvälitystavat vaikuttivat ihmisten 

jokapäiväiseen elämään helpottaen tiedonsaantia. Viestintäteknologioiden muutokset 

toivat mukanaan valtavan informaatiomäärän kasvun ja ihmiset alkoivat saada uusia 

vaikutteita. (McNeill & McNeill 2005, 394–406) 

”Informaation määrä ei ole pitkään aikaan ollut ongelma, vaan sen hallinta ja 
älykäs haltuunotto. Näyttääkin siltä, että nimenomaan reaaliaikainen datan 
analysointi ja sen esittäminen mahdollisimman informatiivisessa muodossa on 
yksi uusi nouseva teollisuudenala.” (Uskali 2013, 33) 

Digibarometri mittaa eri maiden digitaalisuuden yhteiskunnallista hyödyntämistä 36 

muuttujan avulla. Vuonna 2015 digibarometrissa mitteli 22 maata ja Suomi sijoittui 

kokonaisindeksillään toiseksi. Barometrin mukaan Suomella on maailman parhaimmat 

edellytykset hyötyä digitalisoitumisesta. ”Valtaosa Suomen kasvumahdollisuuksista 

liittyy digitaalisuuteen tai sen hyödyntämiseen.” (DIGILE ym. 2015, 5–6)  

 

2.1  Avoin data ja avoin tiede 
 

Avoimeen dataan liittyvien käsitteiden määrittely on syytä aloittaa sen peruskäsitteestä 

eli datasta. Royal Societyn (2012, 12) mukaan data on numeroita, merkkejä tai kuvia, 

jotka määrittelevät ilmiön ominaisuuksia. Datasta tulee informaatiota, kun erilaisista 

datoista muodostuu ilmiötä kuvaava malli. Informaatiosta taas tulee tietoa, kun siitä 

voidaan ymmärtää ilmiötä kuvaavia tosi väitteitä. (emt.) Avoimeen dataan liittyvät 

peruskäsitteet on koottu käsitetaulukkoon (Liite 2.). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013) on laatinut ohjeet datanhallintaan. Niissä data 

määritellään digitaaliseksi aineistoksi, johon ei liity tulkintaa. Tulkittu informaatio taas 

on tietoa. Datalla voi olla monta eri muotoa ja nimeä, esimerkiksi alkuperäinen 

käsittelemätön raakadata, virheistä puhdistettu laadunvarmistettu data tai jollakin 

menetelmällä käsitelty prosessoitu data. (emt.) Ero datan ja informaation välillä on 

suhteellinen. Dataa voidaan käsitellä monessa eri vaiheessa, jolloin ensimmäisessä 

vaiheessa käsitelty data voi olla seuraavalle vaiheelle raakadataa. (Valtori 2015a.) 
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Data on avointa, kun sitä voi vapaasti ja maksutta hyödyntää kuka tahansa. Avoin data 

tarkoittaa jalostamatonta informaatiota, jota tiede, julkishallinto, organisaatiot, 

yritykset tai yksityishenkilöt jakavat. (ATT-hanke 2014, 12, ATT-hanke 2015a.) 

Myös tilastotieto voi olla avointa dataa, mutta miten se eroaa avoimesta 

tutkimusdatasta? Simpuran ja Melkaksen (2013, 14) mukaan tilastotieto muistuttaa 

tutkimustietoa, mutta tilastoja tehdään standardoitujen menetelmien avulla. Tilastoilla 

tavoitellaan laajaa kokonaiskuvaa, kun tutkimuksissa keskitytään yleensä pienempiin 

kokonaisuuksiin (emt.). 

Avoin data on avointa tietoa (open knowledge), joka tarkoittaa digitaalisessa muodossa 

olevia sisältöjä tai dataa. Myös sitä voi hyödyntää vapaasti ja maksutta kuka tahansa. 

Avoin tieto on lisensoitu niin, ettei tiedon käyttöä, muokkaamista ja jakamista uudelleen 

ei ole rajoitettu. Avointa tietoa oleva aineisto on kokonaisuudessaan saatavilla 

internetin kautta. (ATT-hanke 2014, 13.) 

 

Avoin tiede 

Avointa tietoa tuottaa myös tieteen avoimuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin 

tiede ja tutkimus –hanke (ATT-hanke) määrittelee avoimen tieteen seuraavasti: 

”Avoin tiede tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja 
tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite on tutkimustulosten, 
tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, 
että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa sekä käytettävissä.” (ATT-
hanke 2014, 13.) 

Royal Society (2014, 14) määrittelee avoimen tieteen avoimen datan ja avoimen 

julkaisemisen yhdistelmäksi, jossa on tehokas yhteys julkaisujen ja datan sisältöjen 

välillä. Fecherin ja Friesiken (2014, 17) määritelmä avoimelle tieteelle on laajempi. 

Heidän mukaansa avoin tiede on sateenvarjotermi ja se kattaa monenlaisia oletuksia 

tieteen tulevaisuuden suhteen. Se tarkoittaa laajasti ajateltuna kaikkea tulevaisuuden 

tiedon tekemistä ja sen levittämistä.  

Avoin tiede ei ole uusi oivallus, sillä jo Royal Societyn ensimmäinen sihteeri Henry 

Oldenburg puhui tieteen avoimuuden puolesta. Oldenburgin suostuttelemana Royal 
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Society alkoi julkaista ensimmäistä tieteellistä lehteä vuonna 1665. Hän oli 

tutkimusdatan avaamisen kannalla, sillä hän kehotti julkaisemaan myös todisteet eli 

datan, johon tutkimus perustui. (Boulton G. 2014, 133–134.) Myös Fecher ja Friesike 

(2014, 44) huomauttavat, että avoin tiede ei ole mikään uusi käsite. Tiede voidaan 

määritellä jo lähtökohtaisesti avoimeksi, koska tutkimuksen tavoitteena on ollut aina 

julkaista sen tulokset. Uusien viestintäteknologioiden myötä tieteellä on kuitenkin 

haasteita ja mullistuksia edessään. Teknisen kehityksen myötä tutkimusyhteistyö ja 

yhteisjulkaiseminen ovat lisääntyneet. Avoimuutta lisäävät myös uudet sosiaalisen 

median julkaisuformaatit, online-työkalut sekä open access-julkaiseminen. (emt.) 

Data on tärkeä ja oleellinen osa tiedettä. Tieteessä dataa kerätään, analysoidaan, 

julkaistaan ja käytetään taas uudelleen. Datan jakaminen ei ole kuitenkaan optimaalista 

nykyisessä tieteellisen julkaisemisen prosessissa. Julkaisijat rajoittavat datan 

löydettävyyttä ja saatavuutta. Lisäksi datan käytettävyyttä hillitsee esimerkiksi PDF-

muodossa julkaiseminen. Datan avaamiselle kasaantuu lisää esteitä, kun tutkijat eivät 

halua avata dataansa. Pelkona on esimerkiksi kontrollin menetys datan uudelleenkäytön 

yhteydessä. (Molloy 2011, 1.) 

Avoin tiede on Edinburgin yliopiston professori Geoffrey Boultonin (2014, 137) mielestä 

tärkeää kahdesta syystä. Ensinnäkin tieteen vaikutus on tällä hetkellä yhteiskunnassa 

niin suuri, että sen taustat on tuotava julki. Tieteelliset tutkimustulokset vaikuttavat 

päätöksentekoon ja yhteiskunnan toimintoihin niin paljon, että se heijastuu kaikkien 

kansalaisten elämään. Toiseksi Boulton vakuuttaa avoimuuden tehostavan merkittävästi 

tutkimusprosessia. Lisäksi hän korostaa, että tieteen pitäisi tulla ulos laitoksistaan ja 

muodostua julkiseksi hyödykkeeksi. (emt.) 

Ensimmäinen askel kohti avointa tiedettä on datanhallinnan huolellinen suunnittelu. 

Tieteen ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi avattava tutkimusdata tuo tutkimukselle 

näkyvyyttä ja tutkijalle datan tuottajana meriittiä. (TTA-hanke, 2013.) Avoimeen 

tieteeseen liittyy erilaisia käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus (open 

access), tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen ja avoimet lähdekoodit. (ATT-hanke 

2014, 13.) 
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2.1.1 Älykäs avoimuus 

 

Avoimuudella ei ole arvoa, jos sitä ei ole toteutettu järkevästi. Royal Societyn termi 

“intelligent openness” määrittelee datan ”älykkäälle avoimuudelle” neljä kriteeriä. (The 

Royal Society 2012, 12–15.) Boulton (2014, 135) listaa nämä kriteerit Kuvan 3. 

mukaisesti. 

 

Kuva 3. Älykkään avoimuuden kriteerit. (Lähde: Boulton 2014, 135, The Royal Society 
2012, 12.) 

 

Avoin data on dataa, jossa täyttyvät älykkään avoimuuden kriteerit, eli löydettävyys, 

saatavuus, ymmärrettävyys, arvioitavuus ja uudelleenkäytettävyys. Data on älykkäästi 

avointa, kun se on löydettävissä ja saatavissa verkossa jonkin palvelun avulla. Tärkeää 

on myös datan ymmärrettävyys, jotta sitä voidaan tutkia ja hyödyntää. Siksi datan jaossa 

on huomioitava myös sen erilaiset käyttäjät. (Boulton 2014, 135, The Royal Society 2012, 

12.)  

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus vie tutkimusdatan ja tulokset laajemmin nähtäville. 

Arvioitavaksi on avattava myös tiedot tutkimuksen rahoittajista tai muista tekijöistä, 

jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet tutkimuksen kulkuun. Tutkimuksen avoin 

arvioitavuus parantaa sen laatua. Datan avaamisen hyödyt moninkertaistuvat, kun 
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uudelleenkäytettävyyden kriteeri täyttyy. Datan käytettävyys on riippuvainen monista 

tekijöistä, esimerkiksi sen kuvailutiedoista. (The Royal Society 2012, 14–15.)  

Ennen kuin dataa voidaan avata, sitä on kuvailtava. Kuvailutiedot sisältävää dataa 

kutsutaan metadataksi, joka on ”data about data”, eli dataa datasta. Metatiedoksikin 

kutsuttu metadata sisältää esimerkiksi tiedot siitä, kuka on tuottanut datan ja miksi. (The 

Royal Society 2012, 12) Tutkimusaineiston sisältöä, keruuta ja muuttujia on kuvailtava 

huolellisesti, jotta aineisto on käyttökelpoista. ”Ilman kuvailevaa tietoa eli metadataa 

tutkimusaineisto on vain merkityksetön kokoelma yksittäisiä tiedostoja, numeroita ja 

merkkejä.” (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015c) 

 

2.1.2 Avoimen datan hyödyt 

 

Lehtonen (2011, 16) on tutkinut avoimen datan hyödyntämistä Suomessa vuonna 2011. 

Julkisella sektorilla avoimen datan avulla tuotetaan uutta tietoa ja datan käsittelyyn 

liittyvien prosessien kautta saavutetaan erilaisia hyötyjä. Tietoa ei kuitenkaan 

hyödynnetä optimaalisesti. Esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin laajemmalla 

yhteistyöllä informaatiosta voitaisiin saada tehokkaammin hyötyjä molemmille 

osapuolille. Yhteistyö tässä informaation ekosysteemissä voi poikia esimerkiksi uusia 

palveluja. (Lehtonen 2011, 15–16.) Samoilla linjoilla on myös julkisen tiedon 

avoimuuden puolesta puhuvat Poikola, Kola & Hintikka (2010, 10): ”Hallinto tuottaa 

jatkuvasti suuren määrän dataa, joka voisi olla tehokkaamminkin käytössä huomioiden 

tietovarantojemme laadukkuus.”  

Wibergin (2014, 76–78) mielestä avoimen datan tuomiin hyötyihin nähden datan 

avaaminen on halpaa. Yksityiset tahot voivat saada avoimesta datasta taloudellista 

voittoa, mutta tämä ei ole ainoa hyöty. Yhteiskunnallinen hyöty on virheratkaisujen 

välttäminen, sillä avoimen datan mahdollistamat tehokkaammat hallinnolliset prosessit 

ja terve vuoropuhelu tuottavat paremmin perusteltuja ja yhteiskunnalle hyödyllisempiä 

päätöksiä. Avoimeen dataan liittyvä prosessi on jatkuva eikä se pääty datojen 

avaamiseen, vaan etenee sen todelliseen tavoitteeseen eli hyödyntämiseen. (emt.) 
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Helsingin Sanomien datajournalismista vastaava uutispäällikkö Esa Mäkinen (2015) 

tiivistää: ”Avoimen datan idea on kirkas: veronmaksajien rahoilla tuotetaan tietoa, joka 

annetaan veronmaksajien käyttöön perimättä ylimääräistä maksua. Idea ei oikeastaan 

ole kovin vallankumouksellinen.” 

Poikola ym. (2010, 14–15) kutsuvat dataa raaka-aineeksi, joka on osa ekosysteemiä. He 

eivät miellä dataa tässä yhteydessä vain markkinoina ja vaihtokauppana, vaan 

ennemminkin dataan liittyvien tekijöiden vuorovaikutuksena: ”...raakadata on 

jakamisen ja jalostuksen osalta yhteistyön kohde. Raakadatalla ei käydä kauppaa, vaan 

se saatetaan helposti kaikkien toimijoiden saataville. (Poikola ym. 2010, 15.)  

Tällaisessa ekosysteemissä datan hyödyntäminen voi tuottaa esimerkiksi palveluja, 

uusia tutkimuksia ja tietoa. Se edistää myös demokratiaa ja vaikuttaa positiivisesti 

ihmisten arkeen. (Poikola ym. 2010, 15–18)  

 

2.1.3 Tieteen avoimuuden näkökulmat 

 

Tieteen avoimuuteen liittyy monenlaisia näkökulmia ja sitä voidaan tarkastella monelta 

eri taholta, esimerkiksi tutkijoiden, tutkimusinfrastruktuurien suunnittelijoiden tai 

kansalaisten näkökulmista. Avoimen tieteen diskurssin monimerkityksellisyys selittyykin 

sillä, että avoin tiede ja sen tuomat muutokset koskettavat niin monia sidosryhmiä. Kun 

kaikilla sidosryhmillä on vielä omat käsityksensä avoimen tieteen merkityksestä ja sen 

soveltamisesta, voidaan diskurssi mieltää hämmentäväksi. (Fecher ja Friesike 2014, 18) 

Fecher ja Friesike (2014, 18) ovat koonneet katsauksen avointa tiedettä käsittelevien 

tieteellisten julkaisujen, blogien ja sanomalehtiartikkelien pohjalta. He päätyivät 

jakamaan avoimen tieteen diskurssin viiteen koulukuntaan niiden erilaisten 

näkökulmien perusteella (Kuva 4).  
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Kuva 4. Avoimen tieteen diskurssin viisi koulukuntaa. (Lähde: Fecher & Friesike 2014, 
19–20.) 
 

Demokraattisuuden koulukunta tavoittelee tiedon tasavertaista ja avointa saatavuutta. 

Siihen kuuluvat esimerkiksi avointa tietoa päätöksenteon tueksi kaipaavat poliitikot ja 

kansalaiset. Erilaisia työkaluja ja järjestelmiä toteuttavat tieteilijät ja sovelluskehittäjät 

kuuluvat infrastruktuurin koulukuntaan. Järkevästi yhteistyönä toteutetut järjestelmät 

ovat välttämättömyys tiedon jakamisessa, mutta ne tehostavat myös tieteen tekemistä. 

Julkisuuden koulukuntaa edustavat esimerkiksi tieteestä viestivät toimittajat ja 

tieteilijät. Heidän tavoitteenaan on kaventaa kuilua tieteen ja kansalaisten välillä ja 

avata tieto julkiseksi hyödykkeeksi tuoden sitä myös suuren yleisön saataville. 

Mitattavuuden koulukunnassa keskitytään tieteen vaikuttavuuden mittaustapojen 

kehittämiseen. Pragmaattisuuden koulukunta syventyy tieteensisäisten 

toimintatapojen muodonmuutokseen tavoitellen avoimuutta, uusia verkostoja ja 

laajempaa yhteistyötä. (Fecher & Friesike 2014, 19–20.) Koulukunnat painottavat eri 

asioita avoimen tieteen käsittelyssä (Kuva 5). 
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Kuva 5. Avoimen tieteen diskurssin koulukuntien painotusalueet. (Lähde: Fecher & 
Friesike, 2014 17.) 
 

Myös tieteen sisällä näkökulmia avoimuuteen on erilaisia. Fecherin, Friesiken & 

Hebingin (2015) tutkimuksen mukaan tieteilijä joutuu tarkastelemaan tutkimusdatan 

jakamista kuudesta erilaisesta näkökulmasta. Ensimmäinen on tieteilijän oma 

näkökulma, jossa punnitaan esimerkiksi tutkijoiden mahdollisuuksia datan jakamiseen. 

Tähän näkökulmaan vaikuttavat myös tutkimusorganisaation ja tutkimusyhteisön 

näkökulmat, koska datan jakaminen edellyttää muutoksia näiden kaikkien 

toimintatapoihin ja -kulttuuriin. Neljäs näkökulma on datan vastaanottajien ja siinä 

korostuvat esimerkiksi datan uudelleen käyttöön liittyvät riskit. Ennen datan avaamista 

on pohdittava myös sen vaikutuksia eettisten ja oikeudellisten normien näkökulmasta. 

Kuudes ja jakamisen teknisen onnistumisen kannalta oleellisin näkökulma liittyy 

tekniseen arkkitehtuuriin. Datan jakaminen ei onnistu ilman toimivaa infrastruktuuria. 

(emt.) 

 

2.1.4 Tiedeviestintä 

 

Tutkimustuloksella ei ole arvoa, jos sitä ei ole tuotu muiden ihmisten tietoon. Tärkein 

tiedotuskanava ovat tieteelliset artikkelit ja kirjat ja tärkein kohdeyleisö on oma 

kansallinen ja kansainvälinen tiedeyhteisö. Tiedeyhteisön sisäinen vuoropuhelu on 

oleellista, mutta yliopiston kolmannen tehtävän myötä on vaadittava myös tiedon 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta on puhuttu 
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1990-luvulta alkaen veronmaksajien oikeutena. (Mustajoki 2013, 15.) Tiedeinstituu-

tioilla on taloudellinen intressi olla esillä ja edistää omaa asiaa julkisessa keskustelussa, 

koska iso osa tieteellisestä tutkimuksesta tehdään julkisin varoin. Näin tieteen on 

tuotava itseään julki, jotta kansalaiset kiinnostuisivat siitä ja se huomioitaisiin 

poliittisissa päätöksissä. Näin myös tiede tarvitsee julkista tiedottamista ja PR-työtä. 

(Kiikeri & Ylikoski 2004, 186–187.) 

 

Tiedeviestinnän jatkumomalli 

Tiedeviestinnän voidaan ajatella jakautuvan tieteelliseen ja yleistajuiseen viestintään. 

Tieteellinen viestintä tapahtuu tiedeyhteisön sisällä tutkijoiden kesken. Yleistajuista eli 

popularisoitua viestintää tieteestä tuotetaan suurta yleisöä varten. (Karvonen, 

Kortelainen & Saarti 2014, 49.) 

Viestinnällä on aina yleisö. Jos tiedeviestintää määritellään sen erilaisten yleisöjen 

kautta, se ei enää lokeroidukaan vain tieteelliseen ja populaariin viestintään, vaan välille 

mahtuu monenlaista yleisöä ja tiedeviestintä voidaan ajatella tiukan jaottelun sijaan 

jatkumoksi. Muun muassa Cloître & Shinn (1985) ja Bucchi (2008) ovat määritelleet 

tiedeviestinnän jatkumoksi (Kuva 6). Jatkumomallissa viestinnän tasot voidaan ajatella 

suodattimiksi, joiden läpi tieto kulkee ja muuttaa muotoaan (emt.). 

 

Kuva 6. Tiedeviestinnän jatkumomalli. (Lähde: Bucchi 2008, 62.) 
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Mitä lähemmäs populaaria tasoa viestintä etenee, sitä varmempana tutkimuksessa 

tuotettu tieto esitetään. Suurelle yleisölle päätyvässä uutisessa tieteelliset 

epävarmuudet on yleensä jätetty mainitsematta ja tulos esitetään varauksettomana 

faktana. (Karvonen ym. 2014, 168–169) 

Tieteellisen yhteisön sisäinen viestintä voidaan jakaa kahteen erityyppiseen viestintään: 

intraspesialistinen viestintä on tieteenalan sisällä tapahtuvaa ja interspesialistista 

viestintää toteutetaan eri tieteenalojen välillä. Interspesialistisessa viestinnässä 

tarvitaan siis hieman popularisoidumpaa tiedeviestintää. Myös popularisoitu 

tiedeviestintä jakautuu kahdelle eri yleisölle. Tiedeyhteisöön kuuluvat myös opiskelijat, 

joille on viestittävä eri tavoin kuin tieteentekijöille. He muodostavat oman 

yleisötyyppinsä, joka vaatii pedagogisesti popularisoitua viestintää. Suurelle yleisölle 

viestittäessä viestinnän taso on kolmeen edelliseen tyyppiin verrattuna populaarisin. 

(Cloître & Shinn 1985, Bucchi 2008, Karvonen ym. 2014, 49.) 

 

2.1.5 Tutkimusdatan hyödyntäminen 

 

Tieteen popularisoinnin lisäksi tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta parantaa tieteen 

avoimuuden periaatteen noudattaminen. Tutkimusaineistojen julkisuus antaa 

paremmat mahdollisuudet noudattaa tieteen keskeistä perusperiaatetta eli 

tutkimuksen toistettavuutta. Lisäksi ekonomisuuden periaatteen mukainen tiedon 

tehokkaampi hyödyntäminen täyttyy. (Karvonen & Kortelainen 2014, 194) 

Tiedeymmärrys lähtee jo koululaisten ja opiskelijoiden tiedekiinnostuksesta ja sitä 

kautta kasvaen kansainvälisestikin kilpailukykyiseksi tutkimukseksi, joka on 

taloudellinen voimavara. Kansalaisten näkökulmasta merkittävin tiedeymmärryksen 

tuoma etu on demokratian ja vaikutusmahdollisuuksien kasvu. (Kiikeri & Ylikoski 2004, 

187–188.) 

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittariksi on usein nostettu tutkimustulosten 

hyödyntäminen yrityksissä, mutta tämä on vain pieni osa siitä. Yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden teeman todetaan nousseen merkittävästi koko 2000-luvun ajan. (Hjelt, 
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Ahonen & Pessala 2009, 52.) Tutkimuksen hyöty havaitaan usein vain sen tuloksista 

tuotettuina innovaatioina, jotka tukevat teollista yritystoimintaa. Tämän lisäksi 

hyötyjinä pitäisi ajatella enemmän myös muita tiedon käyttäjiä. Tiedon käyttäjät tekevät 

valintoja, joilla on vaikutusta yhteiskunnan toimintaan. Ihmisten päätösten taustalla on 

heidän käsityksensä siitä, miten asia kannattaisi tehdä. Näihin päätöksiin vaikutetaan 

tiedolla, jota ihminen vastaanottaa monelta eri taholta. (Mustajoki 2013, 16–19.) 

Nuorteva (2008, 36) korostaa tutkimusdatan hyödyntämisen merkitystä esimerkillään 

Human Genome Projektista. Sen toteuttivat Yhdysvaltain Department of Energy ja 

National Institute of Health, jotka arvioivat vuonna 1990 pystyvänsä määrittämään 

ihmisen geeniperimän viidentoista vuoden aikana. Tavoite oli suuri ja epäilijöitä riitti. 

Projekti kohtasi 1990-luvun lopulla huimasti kehittyneen tietotekniikan ja tehokas 

tiedonvälitys vaikutti merkittävästi siihen, että projekti päättyi onnistuneesti jo ennen 

aseteltua aikarajaa vuonna 2003. (emt.)  

Peruslähtökohdat tutkimuksen tiedonhallinnalle muuttuivat 1990- ja 2000-luvulla 

radikaalisti. Sähköisen tutkimusdatan hallinta toi uusia mahdollisuuksia tieteelliselle 

tutkimukselle. Digitaalinen tutkimustieto ja sen hallinta toi mukanaan tarpeen uusille 

ammattiryhmille, kuten ”data scientist” ja ”information manager”. (Nuorteva 2008, 36–

37). Datan mahdollisuudet esimerkiksi päätöksenteon tukena on nostettu USA:ssa 

vuonna 2015 niin korkealle, että valkoinen talo on palkannut ensimmäisen ”chief data 

scientistinsa” (Smith 2015). 

Internetin ominaisuudet olivat 2000-luvulle tultaessa niin kehittyneitä, että sinne 

tuotettiin avoimia tietokantoja erilaisilta yhteiskunnallisilta tiedontuottajilta. 

Tietokantojen tarjoamat aineistot olivat tutkijoiden kannalta kuitenkin riittämättömiä, 

koska heidän kaipaamansa tutkimusten taustalla oleva perusaineisto ei ollut avoimesti 

saatavilla. (Borg 2013, 17.) Informaatioteknologian kehitys on poistanut tiedonsiirron 

maantieteelliset rajoitukset ja tuonut kansalaisille uusia mahdollisuuksia päästä käsiksi 

ennen salassa tai vaikeasti saatavilla olevaan informaatioon. (Boulton, Rawlins, Vallance 

& Walport 2011, 1633.) 
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Informaatiota on avautunut myös tieteen maailmasta, vaikka tieteilijöiden tavat eivät 

ole muuttuneet yhtä rivakkaan tahtiin. Julkisessa keskustelussa tiede mielletään yhä 

useammin julkiseksi hyödykkeeksi eikä vain suljettujen ovien takana työskentelevien 

tieteilijöiden omaisuudeksi. Teknologian kehittymisen myötä suuret tietovarannot ja 

ohjelmistokoodit ovat muuttaneet tieteen tekemistä. Tutkimustulosten käyttöä 

halutaan tehostaa avaamalla ne myös muiden tieteentekijöiden ulottuville. (Boulton 

ym. 2011, 1633–1634.) 

 

Aineistojen hallinta 

FinnSight 2015 -ennakointihankkeessa puhuttiin vuonna 2006 tiedon tallentamisen 

paremman suunnittelun puolesta: ”Olemme siirtyneet tiedon sähköisen kadottamisen 

aikaan. Tiedot joko tuhoutuvat tallennevälineen murenemisen takia tai hukkuvat suuren 

organisoimattoman massan takia unohduksiin.” (Tekes & Suomen Akatemia 2006, 195.) 

Arvokkaita tutkimusaineistoja häviää jatkuvasti, koska osa niistä on ensisijaisesti vain 

alkuperäisten tutkijoiden käsissä. Kun nämä tutkijat esimerkiksi vaihtavat tehtäviään tai 

jäävät eläkkeelle, aineistot usein häviävät. (Yhteiskunta-tieteellinen tietoarkisto 2015a.) 

Sähköisten arkistojen toteuttamiseen tarvitaan standardiratkaisuja, jotta säilyvyys 

seuraaville vuosisadoille voidaan taata. Lisäksi nämä digitaaliset varannot on kuvailtava 

ymmärrettävästi. (Tekes & Suomen Akatemia 2006, 195.) 

 

Miten datan avaamisessa edetään?  

Datan avaaminen on tehtävä käyttäjälähtöisesti ja sitä ei näin voi mieltää irralliseksi 

tekniseksi hankkeeksi (Poikola ym. 2010, 27). Datan avaamisprosessi voidaan aloitta 

datainventaariolla, eli organisaation omien aineistojen läpikäynnillä. Sen jälkeen 

listataan tavoitteet, joita dataa hyödyntämällä halutaan saavuttaa. Valittu data 

tallennetaan lopuksi koneluettavaan muotoon. Ennen julkaisemista kannattaa perehtyä 

lakeihin, direktiiveihin ja suosituksiin, jotka koskeva datan avaamista. Näitä ovat 

esimerkiksi julkisuuslaki, tietosuojalainsäädäntö, maksuperustelaki, tekijän-oikeuslaki, 

kansainväliset suositukset, kilpailulainsäädäntö sekä EU-direktiivit. (Poikola ym. 2010, 
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6–7.) Avoimen datan käytön edistämistä rajoittavat Lehtosen (2011, 15) mukaan: 

lainsäädäntö, vakiintuneet työkulttuurit ja –käytännöt ja datan käsittelyn osaaminen. 

Datan avaaminen vaatii ajantasaisen lainsäädännön tuntemusta ja data on käytävä 

tarkasti läpi ennen julkaisemista. Avointa dataa ei voida hyödyntää, jos sen 

käsittelytapoja ja –työkaluja ei tunneta tai osata käyttää. (Lehtonen 2011, 15.) 

Datan hallittu avaaminen voidaan tiivistää kuvan 7. mukaisesti. Ennen datan avaamisen 

käytännön toimenpiteitä on laadittava strategia, suunniteltava kokonaisarkkitehtuuri ja 

huomioitava lainsäädännön asettamat rajoitukset. (Valtiovarainministeriö 2013a, 16.) 

 

Kuva 7. Tietovarantojen hallittu avaaminen. (Lähde: Valtiovarainministeriö 2013a, 16.) 

 

2.2  Lait, säädökset ja hankkeet 
 

Euroopan unioni on edistänyt datan avaamista lainsäädännöllisillä toimillaan. Vuonna 

2003 laaditun PSI-direktiivin tavoitteena on lisätä julkisen sektorin tietoresurssien 

hyödyntämistä. Tietovarantojen avaamiseen liittyi myös EU:n vuonna 2007 laatima 

INSPIRE-direktiivi, jossa tavoiteltiin paikkatietojen tehokkaampaa hyödyntämistä. 

Direktiiveissä perustellaan datan avaamista esimerkiksi sen tuottamien hyötyjen takia: 

Datan avaaminen tuo uusia työpaikkoja ja parantaa kansalaisten tiedonhankinta-

mahdollisuuksia. (PSI-direktiivi 2003, INSPIRE-direktiivi 2007.) 
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Suomessa Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten 

tietoaineistojen saatavuudesta ja käytettävyydestä vuonna 2011. Avaamalla 

tietovarantoja avattaisiin samalla markkinoita uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja 

palveluille. (Valtioneuvosto 2011a, Valtioneuvosto 2011b.) Pääministeri Jyrki Kataisen 

hallitusohjelma tavoitteli avoimia tietovarantoja:  

Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan kansalaisten ja yritysten 
käyttöön. Tavoitteena on julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten 
tietoaineistojen saattaminen helposti uudelleenkäytettävässä muodossa 
tietoverkkojen kautta kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, 
tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi. (Valtioneuvosto 2011, 50.) 

Myös Alexander Stubb painotti hallitusohjelmassaan avoimuutta:  

”Julkisten tietovarantojen määrätietoinen avaaminen edistää myös osaltaan 
avointa tiedettä ja luo mahdollisuuksia uudenlaisen yrittäjyyden ja 
palveluinnovaatioiden syntymiselle.” (Valtioneuvosto 2014a, 5.) 

 

Kataisen ja Stubbin hallitusohjelmien vuonna 2015 toteutetun loppuseurannan mukaan 

yksi keskeisimmistä Suomen potentiaalisista kasvun lähteistä oli avoimen tiedon 

hyödyntäminen. Suomessa on viime vuosien aikana avattu paljon uusia tietovarantoja, 

jotka ovat olleet kansainvälisestikin merkittäviä. Näitä ovat esimerkiksi 

Maanmittauslaitoksen maastotiedot ja Ilmatieteen laitoksen avaamat datat. Dataa on 

avattu myös monissa valtion virastoissa ja laitoksissa. (Valtioneuvoston kanslia 2015, 

26.) Uuden hallitusohjelman suunnitelmissa on digitaalisen liiketoiminnan edistäminen. 

Siinä uusien liiketoimintaideoiden uskotaan syntyvän avoimen datan ja tietovarantojen 

paremmalla hyödyntämisellä. (Valtioneuvosto 2015, 24–25.) 

Julkishallinnon koko tietovaranto haluttiin lain sallimissa rajoissa avata yhä laajemmin 

kaikkien saataville ja PSI-direktiiviin tehtiin kesällä 2013 muutos. Sen mukaan EU:n 

jäsenvaltioiden oli päivitettävä lainsäädäntönsä kattavamman avoimuuden ajamiseksi 

viimeistään heinäkuussa 2015. (Avoimen tiedon ohjelma 2014.) PSI-direktiivin 

uudistuksen myötä Valtiovarainministeriö ajoitti uuden vuosille 2013–2015 ajoittuvan 

Avoimen tiedon ohjelmansa. Useiden eri hankkeiden ja toimenpiteiden avulla tähdättiin 

siihen, että: ”...julkiset tietovarannot olisivat mahdollisimman laajasti kansalaisten, 
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yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen sekä toisten viranomaisten 

hyödynnettävissä.” (Valtiovarainministeriö 2013b.) 

Euroopan lisäksi julkishallinnon avoimen datan asiaa ajetaan myös esimerkiksi USA:ssa, 

jossa Obaman laatima asetus ”Making Open and Machine Readable the New Default for 

Government Information” astui voimaa 2013 (The White house 2013.) 

 

Tieteellisen tutkimusdatan avoimuus 

Myös tieteellisen tutkimusdatan avoimuuteen liittyy erilaisia poliittisia päätöksiä. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) tukee sen jäsenmaiden talous- ja 

yhteiskuntapolitiikkaa koskevaa päätöksentekoa Vuonna 2004 OECD-maiden tiede- ja 

teknologiaministerit hyväksyivät julistuksen (Declaration on Access to Research Data 

from Public Funding), jossa suositeltiin digitaalisen julkisrahoitteisen tutkimusaineiston 

avointa saatavuutta. Julistuksen myötä jäsenmailta edellytettiin poliittista sitoutumista 

asian edistämiseksi. Julistuksen periaatteiden soveltamista varten julkaistiin 

myöhemmin myös datasuositus (OECD Principles and Guidelines for Access to Research 

Data from Public Funding) (OECD 2007, 7). Tällä hetkellä OECD:llä on käynnissä Open 

Science –projekti. Sen tavoitteena on toteuttaa avoimen tieteen suunnitelmia 

paremmin käytännössä. 

Suomen yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston (FSD) johtaja Sami Borg ja Arja Kuula 

toteuttivat vuonna 2007 valmisteluraportin OECD:n datasuosituksen toimeenpano-

mahdollisuuksista Suomessa (Borg & Kuula 2007). Sen mukaan Berliinin julistus ja 

datasuositus koskevat ensisijaisesti julkisrahoitteisia, digitaalisia, tutkimustulosten 

pohjaksi ja oikeellisuuden tarkistamiseksi koottuja tutkimusaineistoja eli niin kutsuttua 

tutkimuksen perusaineistoa. ”Keskeisten julkisrahoitteisten tutkimusdatojen tulisi 

lähtökohtaisesti olla avoimessa käytössä”, valmisteluraportissa tiivistetään. Siinä 

muistutetaan, että tutkimusdataa on muokattava ja dokumentoitava ennen kuin se 

julkaistaan avoimeen käyttöön. Avoin käyttö ei kuitenkaan tarkoita täysin rajaamatonta 

käyttöä, sillä ”Jatkokäyttö voi sisältää käyttörajoituksia ja avoimenakin edellyttää 
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erilaisia käyttölupia, käyttöehtositoumuksia ja käyttäjätunnistusta.” (Borg & Kuula 2007, 

9–10.) 

EU osallistuu tieteen avoimuuden lisäämiseen suurella tutkimuksen ja innovaatioiden 

rahoitusohjelma Horisontti 2020:lla, jonka rahoittamille tutkimushankkeille 

tutkimustiedon avoin saatavuus on pakollista. (Euroopan komissio 2012.) Horisontti 

2020:een kuuluu myös EUDAT-hanke (European Data Infrastructure), jossa kehitetään 

tutkijoille yleiseurooppalaista datainfrastruktuuria (EUDAT 2015). Euroopassa 

tutkimusdatan avoimuutta ajaa myös Research Data Alliance Europe (RDA Europe), 

jonka visiona on luoda tieteellisen digitaalisen aineiston hallinnointiin 

maailmanlaajuinen virtuaalinen kirjasto. (RDA 2014, 9–11.) Tutkimusdatan avaamisen 

saama laaja kansainvälinen ja kansallinen poliittinen tuki on tuonut selkeästi painetta 

myös tutkimusrahoittajien ja -organisaatioiden suuntaan (Borg 2013). 

    

Tilanne Suomessa 

Avoimuuteen suuntautuvan uudenlaisen datapolitiikan toteutumiseksi on 

välttämätöntä tehdä muutoksia tiedeyhteisön tutkimusinfrastruktuuriin. (Borg 2013, 

16.) Suomessa on Borgin (2013) mielestä päästy liikkeelle tutkimusinfrastruktuurien 

kehittämisessä melko hyvin. EU on näyttänyt hyvää esimerkkiä tutkimusjulkaisujen ja -

datan avaamisessa ja myös uusin Horisontti 2020 –ohjelma näyttää suuntaa samalle 

tielle. Suomi on lähtenyt mallikkaasti liikkeelle myös tutkimusdatan avaamisessa. Borg 

antaa kunnian Suomen Akatemialle, joka on vaatinut rahoitushakemusten liitteeksi 

aineistonhallintasuunnitelmaa. Suomen Akatemia on myös perustanut Yhteiskunta-

tieteellisen tietoarkiston 1990-luvun lopulla sähköisten tutkimusaineistojen 

säilyttämistä ja jatkokäyttöä varten. 2000-luvulla kunnostautui Open Access –

toimenpiteillään myös Opetus- ja kulttuuriministeriö. Borgin mielestä olennaisin 

tutkimusdatan avaamisen virstanpylväs Suomessa on kuitenkin 2009 alkanut CSC:n 

Tutkimuksen tietoaineistot –hanke (TTA). (Borg 2013, 16–17.) 

Vuonna 2011 TTA toteutti työpajoihin pohjautuvan tutkimuksen, jonka mukaan 

suomalaisissa yliopistoissa kaivattaisiin kovasti apua datan hallinnan käytäntöjen 
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toteuttamiseen. (TTA-hanke 2011.) TTA:n työtä jatkava ATT-hanke (Avoin tiede ja 

tutkimus –hanke) on työstänyt ohjeita avoimuuden toteuttamiseen ja on asettanut 

tavoitteeksi: ...tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi 

maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet 

hyödynnetään laajasti yhteiskunnassa. (OKM 2014b, 14.) Tavoitteeseen edetään 

kolmella osa-alueella: tutkimusjulkaisut, tutkimusdata ja tutkimusmenetelmät (OKM 

2014a) . 

 

2.3  Mitä muuta avoimeen dataan liittyy? 
 

Big data 

Joel Gurin New Yorkin yliopistosta on määritellyt avoimen datan ja big datan suhteen 

Venn-diagrammin avulla (Kuva 8). 

 

Kuva 8. Avoimen datan ja big datan keskinäinen suhde. (Lähde: Gurin 2014, Salo 2014.) 

 

Avointa dataa on Gurinin (2014) mukaan yksityisten tahojen avaamat tai julkisesti 

avoimet suuret datavarannot, julkishallinnon avaama data ja yritysten julkaisema data. 

Sen ulkopuolelle jäävät big data –käsitteeseen kuuluva yrityksen tai organisaation oma 
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data eli ei-julkinen data. Yhteiskunnan avoimuuteen Gurin liittää myös avoimen 

hallinnon toteuttaman kansalaisten osallistamisen, joka ei perustu dataan. (emt.) 

Big dataa ei voida määritellä yksiselitteisesti. Sitä voidaan tarkastella useasta eri 

näkökulmasta, joissa aihetta lähestytään eri intressien perusteella. (Salo 2013, 20.) Big 

data -käsitteeseen voidaan liittää kaksi asiaa: nopeasti kasvava monipuolisen datan 

määrä ja suuren datamäärän tuomiin haasteisiin kehitettävät ratkaisut. Toisin sanoen 

datan määrän kasvun havainnointi ja siihen reagointi. (Salo 2013, 10–11.) Valtavan 

datamäärän analysointi ja ratkaisujen löytäminen ei ole kuitenkaan big datan ainoa 

tavoite, sillä big datan ilmiöön sisältyy myös ennustava päätöksenteko. Se mahdollistuu 

datan monipuolisella yhdistelemisellä. (Salo 2013, 21.) 

Ihmiset tuottavat päivittäin suuren määrän dataa esimerkiksi päivityksillään sosiaaliseen 

mediaan tai käyttäessään älypuhelintaan. Salon mukaan (2013, 12–13) tavaroiden 

internet eli IoT (Internet of Things) on osa big data –ilmiötä ja se tarkoittaa globaaliin 

tietoverkkoon kytkettyjä laitteita, jotka tuottavat koko ajan dataa. Älypuhelimet ovat 

arkipäivän esimerkki tästä. Yritykset voivat hyödyntää IoT:n tuomia mahdollisuuksia. 

Esimerkiksi myös autot tuottavat nykyään datavirtaa, jota tiehallinto tai muu toimija voi 

hyödyntää toiminnassaan. IoT tuottaa uudenlaista dataa datajournalismin käyttöön 

(Uskali 2013, 27). Pelkkä internetiin kytkentä ei tee esineistä ja asioista liiketoiminnan 

kannalta hyödyllisempiä. Laitteissa ja palveluissa on pysyttävä synnyttämään uutta 

tietoa, jota analysoimalla voidaan tuoda lisäarvoa ja tuottaa uusia palveluita. (DIGILE 

ym. 2015, 52.) 

Datan määrää ja sen kasvunopeutta on mahdotonta arvioida: varmin vastaus on, että 

paljon ja valtavan nopeasti. Joka tapauksessa seuraavan kymmenen vuoden aikana 

datan määrä tulee monikymmenkertaistumaan. Tämä tuo mukanaan suuria haasteita 

yhteiskunnalle ja erilaisille organisaatioille. (Salo 2013, 12–13.) Datan käyttö ei sinänsä 

ole mikään uusi kehityssuuntaus ja tilastollinen analyysikin on ihan tuttu juttu. Mikä 

sitten tekee big datasta niin hohdokasta? Big datassa voidaan ajatella olevan kyse datan 

sietämättömän kasvunopeuden ja teknologioiden kehittymisen tuomasta tarpeesta ja 

mahdollisuudesta. (Salo 2013, 16.) 
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Big data lisää informaatiota ja sen mukana todennäköisesti myös tietoa ja tietämystä 

informaatiota käyttäville ihmisille. Ymmärryksen lisääminen onkin big dataan liittyvien 

projektien pitkän aikavälin tavoite. Ymmärryksen arvo riippuu Salon mielestä 

asiayhteydestä, mutta se johtaa yleensä päätöksiin ja toimintaan ja voi olla hyvinkin 

arvokasta. Yrityksille data ja sen päälle rakennettu analytiikka on arvokasta ja tämä on 

myös kestävä kilpailukeino, sillä ihmiset voivat viedä tietämystään mukanaan 

vaihtaessaan työpaikkaa, mutta data säilyy. (Salo 2013, 27.) 

 

Aineeton arvonluonti 

Tieto- ja viestintäteknologia-ala (ICT-ala) koki äkillisen rakennemuutoksen 2012. Työ- ja 

elinkeinoministeri Jyri Häkämies asetti tuolloin ICT 2015 –työryhmän, jonka tehtävänä 

oli laatia strategia muutoksen vaikutusten lieventämiseksi. Myöhemmin tavoitteeksi 

tarkentui ICT:n soveltaminen kaikilla toimialoilla ja julkishallinnossa. 2013 luodussa 

raportissaan työryhmä määrittelee tiekartan, joka nostaa Suomen kymmenessä 

vuodessa tietotekniikan soveltamisen mallimaaksi. Vuoden 2023 visiossa siintää 

yhtenäinen kansallinen IT-palveluarkkitehtuuri sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-

ohjelma, jonka parissa puurtavat niin yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset kuin 

rahoittajatkin. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 10.) 

Tavarantuotanto ei ole enää yrityksen arvonmuodostuksen ydinalue ja sen tontille on 

kiihtyvällä vauhdilla asettumassa aineetonta pääomaa hyödyntävä toiminta. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi tutkimusta, tuotekehitystä, suunnittelua ja markkinointia. 

Aineeton arvonluonti on kasvussa myös tietoaineistojen keräämisessä ja analysoinnissa. 

Avoin tiede ja julkisten tietovarantojen avaaminen suurelle yleisölle avaavat uusia 

mahdollisuuksia myös aineettomalle arvonluonnille. (Valtioneuvosto 2014b, 4–5.) 

Tutkimus- ja innovaationeuvosto julkaisi tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suuntaviivoja 

määrittelevän ohjelman vuosille 2015–2020. Siinä kasvun kärjiksi nimetään muun 

muassa digitalisaatio ja aineeton arvonluonti. (Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2014, 

19.) Aineettoman arvonluonnin puolesta puhuu myös 2014 tehty Valtioneuvoston 
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periaatepäätös aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta. (Valtioneuvosto 

2014b, 2.) 

 

Yritysmaailma 

Yritysten näkökulmasta avoin data tuo uusia mahdollisuuksia innovatiivisen 

liiketoiminnan saralle (Wiberg 2014, 77). Riikka Vuorio käsitteli pro gradu -työssään 

julkishallinnon avoimen datan hyödyntämistä vuosina 2009–2012 perustetuissa 

suomalaisissa IT-yrityksissä. Vuorion mukaan julkishallinnon avoin data ei ole ollut 

perusteena tutkimukseen osallistuneiden yritysten syntymiselle. Avoin data on näissä 

yrityksissä ollut kuitenkin avainasemassa uusia tuotteita kehitettäessä. Vuorion mukaan 

yritykset ovat vasta heräämässä avoimen datan käyttöön ja tietämystä sen 

käyttömahdollisuuksista pitäisikin lisätä. (Vuorio 2013, 40.) 

 

EU on lähtenyt tukemaan dataa hyödyntäviä startup-yrityksiä yhdessä Ison-Britannian 

Open Data Instituten kanssa. Ne rahoittavat avoimen datan yrityshautomoiden 

kehittämistä. Yritysten lisäksi tukea saavat myös tahot, jotka tutkivat verkossa olevan 

datan hyödyntämistä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. (Horizon 2020 

Projects 2014.) Ongelmia voidaan ratkaista esimerkiksi big dataa analysoimalla. Erilaiset 

palveluntarjoajien järjestelmät tuottavat jatkuvasti valtavan määrän dataa asiakkaisiin 

liittyen. Tämä data on yrityksille arvokasta ja esimerkiksi Euroopassa sähkön, kaasun ja 

veden jakelijat ovat innostuneet big datan tuomista mahdollisuuksista. (Courtney 2014, 

64.) Esimerkiksi etäluettavat sähkömittarit tuottavat sähköyhtiöille suurta yleisöäkin 

kiinnostavaa tietoa (Uskali 2013, 30). Tämä tieto voisi esimerkiksi innostaa 

sähkönkulutuksen vähentämiseen, jos sen visualisointi kartalla osoittaisi juuri oman 

asunalueen olevan se sähkösyöpöin paikka. 

Yliopistojen näkökulmasta tutkimustulosten kaupallisella hyödyntämisellä eli 

kaupallistamisella on useita positiivisia vaikutuksia. Se lisää yliopistojen 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kun tutkijat ovat mukana kaupallistamisessa, he 

saavat konkreettista tuntumaa siihen, millaista tietoa yhteiskunnassa tarvitaan. Lisäksi 
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kaupallistaminen voi poikia yliopistoille lisärahoitusta. (Kankaala ym. 2004, 88.) 

Kaupallistamisella tarkoitetaan esimerkiksi yhteistyöhanketta, jossa tutkijan tuottama 

uusi tieto materialisoidaan yrityksen kaupalliseksi hyödykkeeksi. Toisaalta 

tutkimustuloksia tuotetaan yliopistoissa pääosin julkisin varoin ja näin niiden tulisi olla 

avoimesti hyödynnettävissä. Näin päädytään toimintatapojen tarkasteluun: Kuka 

tutkimustulokset omistaa ja miten immateriaalioikeudet jaetaan? (Kankaala ym. 2004, 

89–90.) 

 

MyData 

Osmo Soininvaara kommentoi Sosiaalilääketieteellisessä Aikakauslehdessä kasvavan 

datamäärän tuottamaa tietoa ja sen hyödyntämistä. Hän arvelee, että yhteiskunnallisen 

tutkimuksen tietosuoja-asiat ovat eritasoisessa asemassa verrattuna esimerkiksi 

kaupallisten tahojen oikeuksiin kerätä tietoa asiakkaistaan. Soininvaaran mielestä 

tietovarannot tulisi saattaa laajemmin myös yhteiskunnallisen tutkimuksen käyttöön 

eikä vain yritysten tarpeisiin. (Soininvaara 2014, 338–339.) 

Mihin kaikki henkilökohtainen data menee ja kuka sitä käyttää? Miten sen voi selvittää? 

Tällä hetkellä emme voi itse kontrolloida tuottamaamme dataa, vaan se on vain 

suhteellisen pienen ihmisjoukon hallinnassa. Ihmiset haluaisivat pitää henkilökohtaisen 

datan hallinnan itsellään tai ainakin tietää mihin tiedot menevät ja kuka niitä käyttää. 

(Hamilton 2014.)  

Suomessa henkilökohtaiseen dataan liittyvä avoimen datan suuntaus on MyData eli 

omadata, joka tarkoittaa ihmiskeskeistä henkilötietojen organisointitapaa. Kun 

henkilötietojen keruu, välittäminen ja hyödyntäminen toteutuvat MyData-ajatteluun 

perustuen, kaikkiin näihin vaiheisiin voi syntyä uusia toimijoita. Avoin data tarkoittaa 

aineistoa, joka on kenen tahansa vapaasti käytettävissä. MyData taas on aineistoa, joka 

on datan kohteen itsensä vapaasti käytettävissä. (Poikola, Kuikkaniemi & Kuittinen 2014, 

17–19.) Yhteiskunnan eri toimijoiden rekistereihin, asiakastietojärjestelmiin ja 

verkkopalveluihin tallentuu valtavia määriä tietoa. MyData haluaa asettaa ihmisen 
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omien tietojensa hallinnan keskiöön. ”Yksilö voi hyödyntää tietoaan sekä jakaa, vaihtaa 

tai myydä sitä edelleen muihin palveluihin.” (Poikola, Kuikkaniemi & Kuittinen 2014, 5.)  

Datan omistajuus puhuttaa esimerkiksi myös USA:ssa. Siellä maanviljelijöiden 

tuottaman datan käytöstä on laadittu dokumentti, jossa sovitaan toimintaperiaatteet 

datan hyödyntämiselle. Periaatteiden suunnittelussa ovat olleet mukana myös dataa 

hyödyntävät suuryritykset. Maanviljelijät on asetettu tuottamansa datan omistajiksi ja 

dataa hyödyntävät tahot on velvoitettu informoimaan heitä datan hyödyntämis-

tahoista ja –tarkoituksista. (American Farm Bureau Federation 2014.) 

 

Opetuskäyttö 

Avointa dataa voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Erilaisten ilmiöiden tarkastelu 

datalähtöisesti tuo opiskelijoille uutta näkökulmaa. Lisäksi avoin data voi auttaa 

ymmärtämään paremmin esimerkiksi julkishallinnon tekemiä päätöksiä ja toimintaa. 

Myös oppilaitokset itse voivat avata tuottamaansa dataa. (Open Knowledge Finland 

2013.) Sanni Suoniemi tutki pro gradu –tutkielmassaan hiukkasfysiikan avoimen 

tutkimusdatan hyödyntämistä lukio-opetuksessa. Suoniemen mukaan avoimen 

tutkimusdatan käyttö opetuksessa voisi innostaa kiinnostuneita alan opintojen pariin. 

Hänen lähtökohtansa ei ollut kehittää hiukkasfysiikan opettamista, vaan pyrkiä 

avaamaan oppilaille erilaisia tieteelle ominaisia taitoja. Avointa tutkimusdataa voitaisiin 

opetustilanteessa analysoida tutkimustyöstä tutuin menetelmin. (Suoniemi 2014, 92.) 

Suoniemen (2014, 66) mukaan noin 80 prosenttia fysiikan opettajista olisi valmis 

käyttämään hiukkasfysiikan tutkimusdataa opetuksessaan. 
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3 Menetelmät ja aineisto 
 

Tutkimuksen aineisto oli laadullinen ja tutkimuksen lähestymistapa pyrki 

ymmärtämiseen. Pertti Alasuutarin (1999, 39–44) mukaan laadulliseen analyysiin 

kuuluu kaksi vaihetta: havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen. 

Havaintoja pelkistämällä löydetään tapauskohtaisen kysymyksenasettelun kannalta 

olennaisimmat asiat, jolloin saadaan aineistosta sopiva määrä yhdisteltäviä 

”raakahavaintoja”. Niitä yhdistämällä tuotetun havainnon tulee päteä kaikkiin 

raakahavaintoihin. Arvoitus ratkaistaan yhdistämällä sopivasti aineiston ja teorian 

tuottamia johtolankoja, jolloin saadaan tutkittavasta ilmiöstä merkitystulkinta. (emt.) 

Tutkimuksen tavoitteena oli käsitteellistää ja ymmärtää avoimen datan merkitystä. 

Tutkimusmenetelmänä oli teoriaohjaava sisällönanalyysi. Siinä teoria ei määrittele vaan 

ohjaa tutkittavan ilmiön käsitteellistämistä. Aikaisemman tiedon merkitys ei testaa 

teoriaa, vaan tavoittelee uusia ajatusmalleja. Ajatteluprosessissa yhdistellään 

aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja. Tuloksena voidaan luoda jotain uutta, kun näitä 

yhdistellään ”...pakolla, puolipakolla ja välillä luovastikin...” (Tuomi & Sarajärvi 2002, 96–

98.)  

Hirsjärven (2009, 138) mukaan tutkimuksella on aina tarkoitus, joka ohjaa strategisia 

valintoja. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli olla kartoittava tutkimus, joka kuvaa 

avoimen datan ilmiötä eri näkökulmista. Tutkimuksessa haettiin vastausta kysymykseen, 

miksi avointa dataa. Tavoitteena oli selvittää, miksi dataa avataan juuri nyt 

yhteiskunnassa niin monella eri taholla. Tutkimusstrategiana oli empiirinen 

monitapaustutkimus (multiple-case stydy). Tapaustutkimusta (case study) käytetään, 

kun halutaan lisää tietoa esimerkiksi johonkin ryhmään tai organisaatioon liittyvästä 

ilmiöstä. Tapaustutkimus valitaan tyypillisesti tutkimustrategiaksi silloin, kun halutaan 

ymmärtää monimutkaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Siinä keskitytään tapaukseen ja 

säilytetään kokonaisvaltainen ja käytännönläheinen näkökulma. (Yin 2014, 4.) 

Tapaustutkimuksessa tavoitellaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa yksittäisestä 
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tapauksesta tai monesta toisiinsa suhteessa olevasta tapauksesta. (Hirsjärvi , Remes & 

Sajavaara 2009, 134.) 

 

Tutkimukseen osallistuvien valintaperusteet 

Tutkimuksen aineisto koostui kolmen Oulun alueen toimijan haastattelusta sekä 

verkkokyselystä. Nämä toimijat edustivat tässä Ouluun sijoittuvassa monitapaus-

tutkimuksessa kolmea tahoa: tiedettä, julkishallintoa ja mediaa. Juuri nämä 

haastateltavat valikoituivat mukaan, koska heillä oli parhaillaan käynnissä hankkeita 

avoimeen dataan liittyen.  

Tutkimuksessa tieteen näkökulmaa edusti Oulun yliopisto, jossa käynnisteltiin laajempia 

toimia tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistämiseksi syksyllä 2014. Haastateltavana 

oli Oulun yliopiston tutkimuspalvelujen johtaja Sinikka Eskelinen. Haastattelun aikaan 

Eskelinen oli mukana laatimassa selvitystä Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimempaa 

tiedettä ja tutkimusta tavoittelevaa hanketta varten.  

Julkishallintoa tutkimuksessa edusti Oulun kaupunki, jonka toimenpiteistä avoimeen 

dataan liittyen kertoivat Oulun kaupungin tietohallintopäällikkö Juhani Heikka ja 

suunnittelija Anna Keskitalo. Oulu lähti mukaan Suomen kuuden suurimman kaupungin 

yhteiseen 6Aika-hankkeeseen syksyllä 2014. Hankkeessa mukana olevat kaupungit 

avaavat tietovarantojaan avoimeksi dataksi koko kaupunkiyhteisön hyödynnettäväksi. 

(6Aika-strategiatoimisto 2015b). 

Tutkimuksessa mediaa edusti Kaleva, joka on Pohjois-Suomen suurin media-alan yritys. 

Kaleva ei jaa dataa, mutta hyödyntää sitä, kuten tiede ja julkishallintokin. Kalevassa 

aloitettiin päämäärätietoinen dataa hyödyntävän datajournalistisen työprosessin 

kehittäminen syksyllä 2014. Näistä toimista kertoi haastattelussa digipäätoimittaja 

Niiles Nousuniemi. Lisäksi aineistoon sisältyy vastauksia verkkokyselystä, joka 

lähetettiin datajournalismin parissa työskennelleille Kalevan toimittajalle. 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytettiin poikittaistutkimusta (cross-sectional 

study), jossa tutkitaan ongelmaa tiettynä ajankohtana (Hirsjärvi, 2009, 178). 
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Tutkimuksen haastattelut tehtiin pääosin syksyllä 2014. Teoriaa ja muuta aineistoa 

kerättiin vuosina 2014–2015. 

 

Tutkimuksen yleistettävyys 

Haastattelut ja verkkokysely avasivat eri toimijoiden avoimeen dataan liittyviä 

käsityksiä, asenteita ja toimenpiteitä. Tämän monitapaustutkimuksen tavoitteena oli 

näin muodostaa kokonaiskuva Oulun alueen tilanteesta ja lisätä sitä kautta ymmärrystä 

avoimen datan ilmiöstä vuosina 2014–2015. Tämä tutkimus avaa avoimen datan 

merkitystä vain Oulun tapauksessa ja tiettynä ajankohtana, eikä sitä voida yleistää 

esimerkiksi kattamaan koko Suomen tilannetta. 

 

3.1  Tutkimuskysymykset ja tavoitteet 
 

Tämän tutkielma kysyi: ”Miksi avointa dataa?” Tätä selvitettiin tarkentavien eri 

näkökulmiin painottuvien alakysymysten avulla: 

1. Miten tiede (Oulun yliopisto) hyötyy avoimesta datasta? 

2. Miten julkishallinto (Oulun kaupunki) hyötyy datan avaamisesta? 

3. Miten media (Kaleva Oy) hyötyy avoimesta datasta? 

Tavoitteena oli avoimen datan ilmiön ymmärtäminen monitapaustutkimuksen avulla.  

 

3.2  Tieteenfilosofiset ja tietoteoreettiset lähtökohdat 
 

Tein tutkimusaihetta valitessani tietynlaisia valintoja ja niitä ohjasivat omat käsitykseni 

aiheesta. Pohdin käsityksiäni ja valintojani siitä, miten saan tietoa tutkimuskohteistani 

ja mitä tuottamallani tiedolla voin tehdä. Sovelsin Creswellin (2003, 6) tutkimuksen 

tietoteoreettisten lähtökohtien koulukuntia: postpositivismi (postpositivism), 

konstruktivismi (constructivism), kannattava/vapaaehtoinen (advocacy/participatory) ja 

pragmatismi (pragmatism).  
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Postpositivismissa aihetta tutkitaan esimerkiksi keskittymällä syy-seuraus –suhteisiin 

deterministisen filosofian mukaisesti. Postpositivismin osaan liittyy myös 

reduktionismin ajatus siitä, että tutkimusidea on syytä jakaa pienempiin osiin, kuten 

hypoteesiin ja tutkimuskysymyksiin. Empiirisen tutkimuksen ja mittausten jälkeen 

arvioidaan muodostetun teorian sopivuutta ja tarvittaessa tehdään lisää testejä. 

(Cresswell 2003, 6–7.) Tutkimukseni lähti liikkeelle postpositivistisin lähtökohdin 

tutkimuskysymysten asettelulla. Mukana oli myös deterministisiä piirteitä, koska oletin 

esimerkiksi, että koska rahoittajat vaativat tutkijoilta aineistonhallintasuunnitelmaa, 

niin tiedeyhteisössä tehdään toimenpiteitä aineistonhallinnan kehittämiseksi.  

Konstruktivismin lähtökohdista tutkimusaihetta lähestytään erilaisten oletusten 

pohjalta. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden voidaan esimerkiksi olettaa lähestyvän 

tutkimuskohdetta erilaisista lähtökohdista. (Cresswell 2003, 8–9.) Konstruktivismin 

seurauksia tutkimuksen luonteelle ja tutkimustiedon käytölle olivat esimerkiksi 

tavoittelemani ymmärryksen parantaminen ja teorian rakentaminen avoimen datan 

ilmiön ymmärtämiseksi. Tein haastatteluissani kysymyksistä mahdollisimman avoimia 

yrittäen silti pysyä aiheessa. Näin haastateltavat eivät vain vastanneet kysymyksiini, 

vaan auttoivat laajemmilla vastauksillaan minua myös ymmärtämään paremmin 

avoimen datan kokonaismerkitystä. 

Kannattavan ja vapaaehtoisen lähtökohdan mukaan postpositivististen lähtökohtien 

mukaan tehdyt lait ja teoriat eivät päde kaikille ja tutkimuksissa pitäisi huomioida 

paremmin tutkimukseen osallistuvien henkilöiden taustat. Kun haastateltavat saavat 

osallistua tutkimuksen tekemiseen esimerkiksi pohtimalla kysymyksiä, joita siinä 

kannattaisi esittää. Näin voidaan muodostaa parempi kuva todellisesta tilanteesta, 

havaita ketä tutkimusta varten kannattaa haastatella ja millaisia muutoksia asian 

korjaamiseksi tarvitaan. (Cresswell 2003, 9–11.) Tämä lähtökohta näkyi tutkimukseni 

taustoitusvaiheessa, kun kävin haastattelemassa Oulun yliopistolla eri henkilöitä 

tutkimusaiheeni tarkentamista varten. Heiltä sain tietoa tilanteesta ja suuntaviivoja 

tutkimuskysymysteni muodostamiseen. Heidän haastattelunsa eivät sisälly tämän 

tutkielman tutkimusaineistoon. Huomioin tutkimuksessani taustat myös Kalevan osalta, 
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sillä Kalevan edustaja sai kommentoida verkkokyselyn kysymyksiä ennen kyselyn 

julkaisemista. 

Pragmatistisen lähtökohdan seurauksia ovat puolestaan ongelmakeskeisyyteen ja 

käytännön todelliseen tilanteeseen keskittyminen (Cresswell 2003, 11–12). 

Tutkimuksessani käytännön ongelmaksi nousivat avoimuuden toteuttamisen 

konkreettiset toimenpiteet. 

 

3.3  Eettiset ja oikeudelliset kysymykset 
 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön 

kanssa uudistanut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja 

sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 7). 

Tutkijat ovat vastuussa omasta toiminnastaan ja tutkimuseettiset periaatteet tulee 

sisäistää henkilökohtaisesti (Varantola 2013, 49). TENK on määrittänyt tutkimusetiikan 

näkökulmasta keskeisiä lähtökohtia. Mielestäni avoimen tieteen ja tutkimuksen osalta 

keskeisin niistä on seuraava: ”Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon 

luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia 

julkaistaessa.” (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Yhteiskunnallinen kehitys ja yksilöiden menestys jakaa ihmiset menestyjiin ja häviäjiin. 

Teollisen vallankumouksen aikana yhteiskunta jakautui niihin joilla on ja niihin joilla ei 

ole. Tiedon vallankumouksen aikana jakoa tapahtui taas ihmisiin, jotka tietävät ja 

osaavat ja niihin joilla ei näitä taitoja ole. Nyt elämme innovaatioiden aikaa, jossa tiedon 

hyödyntäminen ja soveltaminen ovat välttämättömiä taitoja. Yhteiskunta jakautuu 

soveltajiin ja soveltamiseen kykenemättömiin. Tutkijoiden vastuu on kasvanut ja 

yleistajuistamisessa piilevät vaarat on tiedostettava. Esimerkiksi HTK:n ohje on 

suunnattu lähinnä vain tiedeyleisön sisällä tapahtuvaan viestintään. (Varantola 2013, 

49–56.) Tieteen yleistajuistamisen ja avoimuuden yhdistelmän vaarana on tuottaa 

tietoa, jota voidaan hyödyntää eettisesti arveluttaviin tutkimuksiin tai tuotteisiin. Saako 
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tutkija vastuuvapauden, jos hänen tuloksiaan käytetään eettisesti ristiriitaisiin 

tarkoituksiin? 

Kaikkia aineistoja ei voi avata kaikille. Aineistoilla on erilaisia julkisuuden asteita 
vaihdellen kaikille täysin avoimesta hyvinkin salaiseen. Aineiston julkaisijan on 
varmistettava, ettei julkaiseminen ole julkisuuslain (621/1999), henkilötietolain 
(523/1999) tai tekijänoikeuslain (404/1961) vastaista. ... Myös hyvä tieteellinen 
käytäntö on syytä huomioida. (ATT-hanke 2015b.) 

 

Tutkimustulosten kaupallinen hyödyntäminen 

Tutkimustulosten ajattelu kaupallisena hyödykkeenä on tutkimuseettisesti arveluttavaa, 

sillä tutkimustulosten kaupallistaminen voi uhata tieteen riippumattomuutta ulkoisista 

tekijöistä. Taloudelliset näkökohdat eivät saa sanella tutkimusaiheiden tai –

menetelmien valintaa. Yhteistyöyritysten tuleekin tiedostaa yliopistojen julkisen roolin 

asettamat rajoitukset ja vaatimukset. Yritys ei saa vaikuttaa tutkimustuloksiin siten, että 

tutkimuksen objektiivisuus vaarantuu tai tutkimustulosten jatkokäyttö estyy. (Kankaala 

ym. 2004, 90–96.) 

Voidaan ajatella, että julkisin varoin tuotetut datat on avattava ilman muuta kaikkien 

käyttöön. Mutta pitäisikö avaamisvelvoitetta laajentaa myös yritysmaailmaan? 

Esimerkiksi ydinvoimaloihin liittyvät tutkimukset kiinnostaisivat kovasti suurta yleisöä. 

Tutkimusaineistojen julkaiseminen myös yksityisten yritysten osalta voisi laajentaa 

suuren yleisön tietämystä ja helpottaa päätöksentekoa. (Boulton ym. 2011, 1634.) 

Toimintatapojen tarkastelu on tarpeen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Saako 

yliopisto myydä yhteiskunnan varoin tuotettuja tutkimustuloksia eniten tarjoavalle, vai 

velvoittaako julkinen rahoitus suosimaan kotimaisia yrityksiä? (Kankaala ym. 2004, 97.)  
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4 Tiede ja avoin data 
 

Tässä kappaleessa haetaan vastauksia tutkimuskysymykseen: Miten tiede hyötyy 

avoimesta datasta? Kuvassa 9. on pohdittu Baronin (2013, 107–109) sanomalaatikon 

avulla avoimen datan merkitystä tieteen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tiedettä 

edustaa Oulun yliopisto. 

 

Kuva 9. Tämän tutkimuksen olennaisen viestin elementit tieteen näkökulmasta. (Lähde: 
Baron 2013, 107–109.) 

 

4.1  Merkitys 
 

Avoin tiede ja tutkimus vaatii muutoksia tutkimusyhteisöjen toimintaperiaatteisiin. 

Professori Geoffrey Boulton on tutkinut tieteellisen tiedon hyödyntämistä 

yhteiskunnassa. Hänen mielestään tutkimusdatan pitäisi olla rutiininomaisesti avointa ja 

saatavilla. Tämä saavutetaan muuttamalla tieteen sosiaalista dynamiikkaa tuoden sitä 

koko ajan enemmän myös laitosten seinien ulkopuolelle. Näin muodostetaan tieteestä 

julkinen hyödyke. (Boulton 2014, 134.) 

Boultonin (2014, 133) mukaan viimeisinä vuosikymmeninä informaation määrä ja sen 

käsittelytavat ovat muuttuneet niin rajusti, että sitä voidaan kutsua historiallisesti 
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merkittäväksi informaation vallankumoukseksi. Tällä on ollut suuri vaikutus myös 

tieteeseen ja tutkimukseen. Informaation kasvun myötä on avautunut mahdollisuuksia 

tutkia ilmiöitä, jotka tähän asti ovat olleet ulottumattomissa. Jotta uudet 

mahdollisuudet saadaan hyödynnettyä tehokkaasti, tutkimusyhteisöjen toimintatapoja 

avoimen julkaisemisen sekä datan avaamisen ja jakamisen osalta on kehitettävä. Näin 

tieteen itseään korjaavuus paranee ja tutkimuksia voidaan paremmin hyödyntää. (emt.) 

Leif Laaksonen CSC:ltä kuvailee tutkimusdatan avaamisen tilannetta: 

"Olemme tieteellisen datan kanssa nyt samassa tilanteessa kuin Internet oli 
1980-luvulla: tietokoneita haluttiin yhdistää keskenään, mutta ei tiedetty millä 
tavalla: mikä on oikea teknologia, prosessi ja politiikka tietokoneiden yhdistä-
miseksi.”...”Tutkimuspuolella ja datassa on aivan sama tilanne tällä hetkellä: on 
olemassa valtavia tietovarantoja ympäri maailmaa, mutta millä lailla data 
saadaan liikkumaan rajojen yli teknisesti ja poliittisesti. Tieteellisessä datassa on 
valtavasti potentiaalia." (CSC 2014.) 

Teknologian kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi valtavien datamäärien hankkimisen, 

tallentamisen ja käsittelyn. Myös ajan ja paikan rajoitukset ovat internetin myötä 

väistyneet. Ihmiset ja instituutiot eivät vallankumouksissa pysy aina perässä vaan heidän 

käyttäytymisensä jää soveltamaan edellisen teknologian aikakauden menetelmiä. 

Esimerkiksi elektronista aineistoa on saatavilla runsaasti, mutta kirjat pitävät yhä 

pintansa kirjastojen perustyökaluina. (Boulton 2014, 133.)  

 

4.2  Ratkaisut 
 

ATT-hankkeen (2014) mukaan suurin este tieteen ja tutkimuksen avoimuudelle on 

akateemisessa palkitsemiskulttuurissa: Avoimuudesta ei palkita. Lisäksi avoimuuden 

toteuttamisen kustannuksille ei ole vielä määritelty maksajaa ja toimivat infrastruktuurit 

avoimuuden tukemiseen puuttuvat. Merkittävä este avoimuudelle piilee myös 

tieteentekijöiden asenteissa. Pelko, epävarmuus ja ennakkoluulot tutkimustulosten 

väärinkäytöstä tekevät hallaa avoimuuden edistämiselle. Ennakkoluuloja voidaan 

hälventää selkeillä toimintamalleilla, riittävillä kannusteilla ja osaamisen kehittämisellä. 
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Myös yhteistyön merkityksen ja sen tuomien mahdollisuuksien korostaminen tuo 

perusteita avoimuuden edistämiselle. (ATT-hanke 2014, 4.) 

Avoimuuden saavuttamiseksi tarvitaan uusia lähestymistapoja esimerkiksi tieteellisen 

vaikuttavuuden mittaamiseen. Myös työkalujen ja metodien, eli tutkijan työn 

peruselementtien, kehittäminen on tärkeää. Muutokset eivät ole yksinkertaisia, vaan 

kaikki yksittäiset tekijät vaikuttavat toisiinsa. Onkin pyrittävä löytämään kokonaisuutta 

määrittävä lähestymistapa. (Fecher & Friesike 2014, 44.) Jotta muutos saadaan alulle on 

Fecherin ja Friesiken mukaan tehtävä monta kokonaisvaltaista ratkaisua kuvassa 10. 

esiteltyjen ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Kuva 10. Kolme tärkeää asiaa, jotka on ratkaistava tieteen avoimuuden edistämiseksi. 
(Lähde: Fecher & Friesike 2014, 44.) 

 

Boulton ym. (2011, 1634) korostavat, että ennen kuin tutkimusdatan jakaminen voi 

yleistyä, on ratkaistava kustannusten ja hyödyn suhde. Eli kuka maksaa tai kenen pitäisi 

maksaa? Tieteellisen datan avaaminen tulee olemaan kallista. Ujutetaanko datan 

avaamisen kustannukset primäärisen tutkimuksen rahoituksen lomaan? Rahoittajat 

suostunevat lisäkustannuksiin, jos datan avaamisen tuomat hyödyt ovat selvillä. Kuinka 

paljon datan avaaminen todellisuudessa tehostaa tutkimusta? Myös datan avaamisen 

riskit on tiedostettava ja niitä ovat esimerkiksi datan väärinkäyttö ja –tulkinta. (emt.) 

Datan avaamisen kustannuksista ja maksajista puhutaan paljon. Datan avaamista tulee 

ajatella luontaiseksi osaksi tieteellistä prosessia ja niiden avaamisen kustannukset on 

sisällytettävä tutkimusrahoitukseen. (Boulton 2014, 135.) Rahoittajat voidaan vakuuttaa 
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datan jakamisen hyödyllisyydestä, jos data voidaan määritellä hyödylliseksi myös 

jatkokäytön näkökulmasta (Walport & Brest 2011). 

Datan avaamisessa keskeisiä aiheita ovat myös datan avaamisen tavat, ajoitus ja sen 

laadun varmistus. Kiistakysymyksinä aiheen ympärillä ovat aiemmin julkaisemattoman 

datan avaaminen sekä tutkijoiden etuoikeus julkaista tuottamansa dataan pohjautuvat 

tutkimustulokset ennen avaamista. Aineistojen avaamisessa on arvioitava datan 

luotettavuutta, anonyymisyyttä ja tietoturvaa. On ratkaistava haastava ongelma: Kuinka 

immateriaalioikeudet voitaisiin huomioida siten, että yksityisyydensuoja säilyy, mutta 

datan avoimuuden tuoma hyöty on mahdollisimman suuri? Ongelmana on myös 

tehokkaiden kannustimien löytäminen, sillä datan jakamisen merkitys laimenee, jos 

kaikki tutkimusalat eivät lähde mukaan avaamistalkoisiin. (Boulton ym. 2011, 1634.) 

 

4.2.1 Tiekartta avoimeen tieteeseen 

 

ATT –hankkeen julkaisema tiekartta näkee Suomen olevan edelläkävijä tieteen ja 

tutkimuksen avoimuudessa viimeistään vuonna 2017. Tiekartta haluaa ohjata 

yhteiskuntaa hyödyntämään avoimen tieteen tuomia laajoja mahdollisuuksia. Tiekartta 

ohjaa avoimempaan tieteeseen neljän osatavoitteen kautta (Kuva 11). (OKM 2014b, 14.) 
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Kuva 11. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan neljä osatavoitetta. (Lähde: OKM 
2014b, 14.) 

Ensimmäisessä osatavoitteessa tavoitellaan tieteen ja tutkimuksen perusolemuksen 

vahvistamista edistämällä avoimuutta ja toistettavuutta. Näin tuetaan myös tieteen ja 

tutkimuksen luotettavuutta ja laatua. Toinen osatavoite keskittyy avoimuuden 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen eri toimijoiden osaamista lisäämällä. Kolmantena 

kehitetään tutkimuksen perustaa siten, että avoimuudesta tulee itsestäänselvä osa 

tiedettä. Viimeinen osatavoite yhtyy yliopistojen kolmanteen tehtävään ja pyrkii 

parempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen avoimen tieteen kautta. Kun nämä 

osatavoitteet saavutetaan, vuoden 2017 visiokuvassa tutkimustuloksia käyttävät 

aktiivisesti sekä tutkijat, yritykset, päättäjät että kansalaiset. Tiedon kulku ja saatavuus 

on taattu selkeillä käytännöillä, avoimuus on kaikkien yhteinen toimintamalli ja 

suomalaisen tutkimuksen kilpailukyky on parantunut. (OKM 2014b, 14–19.) 

Neljän osatavoitteen lisäksi tiekartassa nimetään lyhyesti ja selkeästi kaksi keskeistä 

toimenpidettä: Avataan kaikki tuotettu tieto, joka on lait ja tutkimuseettiset näkökulmat 

huomioiden mahdollista avata. Taataan tiedon saatavuus, laatu, löydettävyys ja 

käytettävyys sekä hyödynnetään tätä tietoa mahdollisimman tehokkaasti. (OKM 2014b, 

14–19.) 
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1) Tieteen perusolemus 

Tiekartassa vahvistetaan ensimmäiseksi tieteen perusolemusta tekemällä 

avoimuudesta itsestäänselvä osa tieteen ja tutkimuksen kokonaisuutta. Avoimuuden 

ansiosta tieteen läpinäkyvyys lisääntyy ja tutkimustulosten arvioiminen ja todentaminen 

on mahdollista yhä laajemmin. Lisäksi aiempien tutkimustulosten hyödyntäminen on 

tehokkaampaa. Kaikki tämä tehostaa tutkimusprosessia ja sujuvoittaa esimerkiksi 

monitieteellisen tutkimuksen tekemistä. (OKM 2014b, 15.) 

2) Avoimuuden osaaminen

Avoimuuden osaamistaso kaipaa vahvistusta. Siihen liittyvien periaatteiden, työkalujen 

ja palvelujen helppokäyttöisyyteen on panostettava, jotta avoin tiede ja tutkimus ei jää 

vain kokoelmaksi keinoja ja suosituksia. Kehittämällä avoimuuden osaamista 

tutkimusorganisaatioissa, voidaan vaikuttaa myös niiden kilpailukykyyn. Avoimuus tuo 

uusia mahdollisuuksia verkostoitua ja tuottaa erilaisia palveluita tutkimuksen ja 

yhteiskunnan käyttöön. (OKM 2014b, 16.) 

3) Kestävä perusta 

Tieteen kestävää ja toimivaa perustaa vahvistetaan edistämällä tieteellisen tiedon 

leviämistä. Toimenpiteitä ovat tiedon avaamisen lisäksi esimerkiksi tiedejournalismin 

tukeminen ja tieteen popularisointi visualisointien avulla. Yleistajuinen viestintä lisää 

tiedonkulkua eri tieteenalojen välillä ja luo uusia oivalluksia. Tiedon lisäksi avoimuutta 

on tuotava myös tietoarkkitehtuuriin, jotta koko tutkimustietoinfrastruktuuri voisi 

toimia avoimemmin. (OKM 2014b, 17.) 

4) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yliopistojen kolmas tehtävä 

Kun aineistoja ja tuloksia avataan kenen tahansa saataville, tutkimuksia hyödynnetään 

nopeammin ja tieto avautuu raaka-aineeksi myös innovaatioille. Yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden vahvistaminen luo monia hyötyjä: kansalaisten tieteellinen lukutaito 

kehittyy, tieteellistä tietoa käytetään päätöksenteon taustalla ja myös tieteilijöiden 

osaaminen ja halu viestiä tutkimuksestaan lisääntyy. (OKM 2014b, 17.)  
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4.2.2 Kolmas tehtävä ja avoimuuden periaate 

 

Yliopistolakiin lisättiin 2009 kehotus yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi: 

”...Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia 

vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja 

taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.” (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 

1:2.) Eurooppalaisessa tiedepolitiikassa tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuus sekä 

vuorovaikutteisuus ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. Suomessa tämä näkyy 

yliopistojen ”kolmannen tehtävän” korostamisessa. (Saikkonen & Väliverronen 2013, 

416.) Yliopistojen kolmannen tehtävän sisältö liittyy yhteiskunnalliseen 

vaikuttavuuteen, mutta samalla myös seurausvaikutusten kautta koulutukseen ja 

tutkimukseen. Kyse on yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta, jonka mukaan 

koulutusta ja tutkimusta arvioidaan ja kehitetään. (Kankaala ym. 2004, 22.) 

Saikkonen ja Väliverronen (2013, 416) toteavat, että tiedeviestinnän määrittelyssä on 

2000-luvulla vakiintunut termi PES (public engagement of science), eli osallistava 

tiedeviestintä. Siinä korostetaan dialogia, osallistamista ja vastavuoroista oppimista. 

(emt.) ”Jos halutaan edistää keskustelukulttuuria ja osallistumista, pelkät teknologiset 

työkalut eivät riitä, vaan tarvitaan myös ajattelu- ja toimintatapojen muutosta.” 

(Saikkonen & Väliverronen 2013, 421.) 

Avoimen tutkimusdatan periaatetta tulisi noudattaa kaikilla tahoilla. Rahoittajien tulisi 

asettaa avoimuuden vaatimus ehdoksi tuen jakamiselle. Tutkimuslaitosten ja 

yliopistojen tulisi mieltää avoimuus uuden tutkimuksen perusperiaatteeksi. Samoin 

julkaisijoiden tulisi vaatia avoimuutta ehtona tutkimusten julkaisemiselle. Avoimuuden 

periaate tulisi saada istutettua myös tutkimusyhteisöjen periaatteisiin. (Boulton 2014, 

135–136.) Tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa on lähdettävä liikkeelle uusien 

toimintatapojen sopimisella. Maailma on muuttunut ja myös instituutioiden on 

muututtava. Perustukset avoimuuden toteuttamiseksi on laadittava tarkoin esimerkiksi 

luomalla alustoja, joissa tiedon jakaminen on mahdollista. Avoimuus ei vain tule, vaan 

se pitää suunnitella. (Neylon 2014.) 
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Tieteen tekemisessä erilaiset verkostot ovat tärkeitä. Sen sijaan että tieteilijät 

vahvistaisivat jo luotuja kontaktejaan, heidän tulisi luoda ”kevyempiä” kontakteja 

useampiin tahoihin. Tieteen avoimuudessa ratkaisevaa on tehdä tiedon siirto ja käyttö 

helpoksi. Yleinen ajatusvirhe on, että avoin tiede tarkoittaa vain tieteestä yleisölle 

tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Myös yleisö tuottaa tieteelle aineistoa. Avoimuus etenee 

molempiin suuntiin ja se ei ole vain jakamista, vaan myös kuuntelemista. (Neylon 2014.) 

Open Knowledge -säätiö on laatinut periaatteet tieteellisen datan julkaisemiselle 

vuonna 2010 (The Panton Principles for Open Data in Science). Periaatteiden mukaan 

tutkimusjulkaisun rinnalla on julkaistava kaikki siihen liittyvä data (Molloy 2011, 2). 

Tutkimusjulkaisu voidaankin ajatella tutkimusdatassa piilevän tieteen mainokseksi 

(Boulton 2014, 136). 

 

4.2.3 Tutkimusaineiston elinkaari 

 

Aineistonhallintasuunnitelma 

Tutkimushanke päättyy sen rahoituksen loppuessa, mutta avointen tutkimusaineistojen 

elinkaari ulottuu pitemmälle. Borg ja Kuula (2007) suosittelevat, että sähköisten 

tutkimusaineistojen elinkaari huomioitaisiin jo tutkimussuunni-telmassa, jotta uusien 

aineistojen keruu olisi tarkoituksenmukaisempaa ja sen hyödyntäminen tehokkaampaa. 

Tämä voidaan toteuttaa erillisellä aineistonhallinta-suunnitelmalla, jossa kuvaillaan 

aineiston hankintaa, käyttöä, säilyttämistä ja pohditaan sen jatkokäyttömahdollisuuksia. 

Tutkimusaineistojen elinkaari voi noudattaa esimerkiksi kuvassa 12 esitettyä mallia. 

(Borg & Kuula 2007, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015a.)  
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Kuva 12. Tutkimusaineiston elinkaari. (Lähde: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
2015a.) 

 

Myös Suomen Akatemia on vaatinut tutkimussuunnitelman liitteeksi suunnitelman 

aineistojen säilyttämisestä. Syksystä 2014 lähtien rahoitushakemuksiin on vaadittu 

myös suunnitelmaa aineistojen avaamisesta. Akatemia perustelee tarvetta 

avaamissuunnitelmalle sillä, että avaaminen on varsin työlästä metatietojen 

lisäyksineen ja muokkauksineen, joten huolellinen suunnittelu jo alkuvaiheessa on 

tärkeää. (Suomen Akatemia 2015.)  

Tutkimusaineistojen elinkaari tulee suunnitella aineistojen ensikäytöstä niiden 

jatkokäyttöön. Näin tutkimuksen tulokset saadaan tallennettua ja tieteellinen tieto sen 

luonteenomaisesti avoimeksi. Jos tutkimusaineistoista halutaan rajata osa avoimuuden 

ulkopuolelle, on sille oltava jokin hyvin perusteltu syy. (Borg & Kuula 2008, 16.) 

Tutkimusaineistojen ensikäytöllä tarkoitetaan tutkimussuunnitelmassa kuvailtua 

käyttöä. Kun joku muu kuin datan alkuperäinen käyttäjä hyödyntää dataa tai kun 

käyttötapa on eri kuin alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, puhutaan datan 

jatkokäytöstä, uudelleenkäytöstä tai sekundäärikäytöstä. Tutkimusaineistot kerätään 

aina ensisijassa vain ensikäyttöä varten, mutta OECD:n datasuosituksen mukaisesti 

myös aineistojen jatkokäytön mahdollistaminen on suositeltavaa. (Borg & Kuula 2008, 

19, Valtori 2015a, ATT -hanke 2015a, OECD. ) 

Tutkimussuunnitelman ja aineistonhallintasuunnitelman valmistuttua voidaan hakea 

hankkeelle rahoitusta ja aloittaa aineiston käsittely, kuvailu ja keruu. Keruun 

valmisteluvaiheessa laaditaan sopimuksia ja sitoumuksia, jotka mahdollistavat aineiston 
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jatkokäytön. Ennen kuin tutkittavat antavat suostumuksensa tutkimukseen 

osallistumisesta ja tutkimusaineistojen jatkokäytöstä, on heille annettava tarkkaa 

informaatiota tutkimusaineiston käytöstä; kuka ja missä sitä saa käyttää. (Borg & Kuula 

2008, 17.) 

Aineiston avaaminen vaatii, että tutkimusaineistoa on kuvailtu kattavasti. Aineistoa 

kuvaileva metadata on kustannustehokkainta tuottaa ja tallentaa vaiheittain aineiston 

elinkaaren aikana. Metadatan täydentäminen myöhemmin voi olla vaikeaa ja sen 

kustannukset korkeat. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015a.) Tutkimusdataan 

liittyvä metadata voitaisiin lisätä tietokantaan jo ennen kuin sisältö on saatavilla 

(Sheehan 2014). Näin tutkimusdatan kuvailun voisi aloittaa jo tutkimussuunnitelman 

yhteydessä ja lisätä kuvailutietoja tietokantaan jatkuvasti luonnollisena osana 

tutkimusta.  

Suomen lain mukaan tutkimussuunnitelmat on arvioitava eettisesti vain ihmisiin 

kohdistuvassa lääketieteellisessä tutkimuksessa tai tieteellisessä eläinkokeessa. Borg ja 

Kuula korostavat, että tutkimuseettisiä arviointijärjestelmiä kehitettäessä on jatkossa on 

huomioitava se, että ne eivät vähentäisi tutkimusaineistojen avoimuutta. 

Tutkimusrahoittajat edellyttävät tutkimushankkeilta tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan (TENK) laatimien ohjeiden noudattamista. (Borg & Kuula 2008, 14.) 

 

Avoimuuden ylläpito 

Tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat eivät takaa tutkimuksen avoimuutta. 

Rahoittajillakaan ei ole tarpeellisia välineitä avoimuuden valvomiseksi. Näin hyvien 

tieteellisten käytäntöjen noudattamisesta huolehtii tutkija tai tutkimusorganisaatio itse. 

Suurin osa uusista sähköisistä tutkimusaineistoista kerätään pienissä ja keskisuurissa 

tutkimushankkeissa. Niissä tutkijoiden resurssit eivät usein riitä vanhojen aineistojen 

arkistointiin ja avoimuus ei toteudu. Tutkimusaineistojen elinkaaren ylläpitoa ei voida 

siis jättää vain tutkijoiden harteille. (Borg & Kuula 2008, 16.) 
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Walport & Brest (2011) huomauttavat, että pienillä resursseilla toimivilla tutkijoilla on 

vähemmän aikaa ja mahdollisuuksia hyödyntää ja analysoida dataa. Tämä luo alalle 

epätasa-arvoa datan jakajien ja käyttäjien välille. Ratkaisuksi he ehdottavat mallia, jossa 

datan käytön oikeudet ja velvollisuudet määritetään sen mukaan kuka luo dataa ja kuka 

vain käyttää sitä. Tämä luo reilun datanvaihdon mallin: “fair trade, not free trade”. 

(emt.) 

Borg ja Kuula esittävät ratkaisuksi rahoittajien tekemiä periaatelinjauksia, suosituksia ja 

velvoitteita tutkimusaineistojen luovuttamiseksi jatkokäyttöön. Näitä he ehdottavat 

laajennettavaksi erikseen määritellyksi datapolitiikaksi. (Borg & Kuula 2008, 16.) 

”Viimeistään ensikäyttövaiheessa tutkimusryhmän ja -organisaation tulee päättää, kuka 

tai ketkä vastaavat aineiston käyttöoikeuksien myöntämisestä ja millä tavoin lupa 

myönnetään.” (Borg & Kuula 2007, 19.) 

Julkisrahoitteiset sähköiset tutkimusaineistot unohtuvat usein kerääjiensä haltuun, kun 

tutkijoiden aika menee tutkimuksen tekemiseen. Ilman selkeitä toimintaohjeita 

arkistointi vie aikaa ja resursseja. Arkistointi on mahdollista, kun omistus- ja 

hallintasuhteet ovat selkeät, lainsäädäntö tai muu sopimus ei estä sitä ja aineisto on 

luonteeltaan arkistointikelpoista. (Borg & Kuula 2007, 20.) Tutkimusaineistojen 

valmistaminen arkistointikelpoiseksi on työlästä, jos aineiston jatkokäyttöä ei ole otettu 

huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa (Yhteiskunnallinen tietoarkisto 2015b). 

Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa aineiston arkistointi aloitetaan tutkimus-

raportin sekä mahdollisen erillisen aineistonkuvauslomakkeen täyttämisellä. Niissä 

kuvataan aineiston sisältöä ja keruuta. Tämän jälkeen tehdään luovutussopimus, jossa 

määritellään tarvittaessa myös erillisiä käyttöehtoja. Sen jälkeen aineisto käydään läpi 

huolellisesti etenkin tietosuojaongelmien varalta ja lisätään dataan tämän jälkeen 

kuvaustiedot. Arkistoinnin ollessa valmis, tietoarkisto julkaisee aineiston perustiedot 

aineistotietokannassaan ja antaa sille viittaustiedot sekä suomeksi että englanniksi. 

”Kotimaisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön yhteiseen käyttöön arkistoitu ja julkaistu 

tutkimusaineisto on tieteellinen lisämeriitti ensikäyttäjälle. ” (Borg & Kuula 2007, 20–

21.) 



 
 

48 
 

Datan arkistointi ratkaisee säilytysongelman, mutta ei jatkokäytön tuen 

peruskysymyksiä. Niihin liittyy kolme näkökulmaa: yleiset toiminnalliset kysymykset, 

informaation välittymisen kysymykset ja taloudelliset kysymykset. Yleisiin toiminnallisiin 

kysymyksiin liittyy esimerkiksi se mihin tieto on arkistoitu ja miten sitä voidaan käyttää. 

Informaation välittymisessä on ratkaistava muun muassa jatkokäytön tietosuoja ja –

turvallisuus. Taloudellisesta näkökulmasta voidaan kysyä, että kuka maksaa ja mistä, kun 

käytetään jo kerran julkisrahoitteisesti kustannettua tutkimus-aineistoa. Arkistoiduissa 

aineistoissa voi olla mukana materiaalia, jota ei ole ensikäytössä hyödynnetty lainkaan. 

Näin niiden käyttö uuden tutkimuksen tausta-aineistona on perusteltua. (Borg & Kuula 

2007, 21–23.) 

Suomen Akatemian suosittelemat tietokannat aineistojen säilyttämiseen ja jakamiseen 

ovat Yhteiskunnallinen tietoarkisto FSD ja FIN-CLARIN-Kielipankki –tietokanta. Lisäksi 

Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n tarjoamat palvelut ovat suosituslistalla: IDA-

tallennuspalvelu, KATA-tietokanta ja AVAA-jakelupalvelu. Vaihtoehtona on myös 

kansainvälinen Zenodo-tietokanta. (Suomen Akatemia 2015.) 

 

Datan integrointi julkaisuihin 

Datan integrointi julkaisuihin on tieteellisen yhteistyön kannalta oleellista. Se laajentaa 

tutkimustulosten arviointia ja auttaa tuomaan tutkimukseen eri näkökulmia. 

Alkuperäisestä datasta julkaistaan yleensä vain pieni osa ja suuri osa tuotetusta datasta 

jää vain tutkimusryhmän haltuun ja tietoon. Tieteellisen tutkimusdatan huono 

saatavuus on este kansainväliselle tutkimukselle. Se lisää päällekkäistutkimusta ja totuus 

on, että suuria summia tutkimukseen suunnattuja varoja käytetään vuosittain 

tuottamaan dataa, jota on jo olemassa. (Brase 2014.) 

ATT-hankkeessa on pohdittu, miten julkaisujen hallinnointi yhdessä niihin liittyvän datan 

ja menetelmien kanssa onnistuisi. Hyväksi esimerkiksi hankkeessa nostetaan Euroopan 

hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa (CERN) toteutettu Zenodo-palvelu. Siinä julkaisut, 

data ja ohjelmistot on integroitu keskenään käyttäen DOI-tunnisteita (Digital Object 

Identifier). (ATT-hanke 2015c, 48.) ATT-hankkeessa suositellaan, että julkaisuarkistoihin 
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tallennettuja aineistoja merkattaisiin pysyvien standardi-tunnisteiden avulla (ATT-hanke 

2015c, 54). Kun tutkimusdata identifioidaan pysyvästi esimerkiksi DOI-tunnisteella ja 

julkaistaan itsenäisesti, siihen voidaan viitata (Brase 2014). 

Kansainvälisesti datan liittäminen julkaisuihin on ratkaistu erilaisten palvelujen avulla. 

Esimerkiksi kansainvälisestä DataCite-palvelusta löytyy tutkimusaineistojen metatietoja 

eri arkistoista. Palvelun tavoitteena on edistää tutkimusdatan saatavuutta verkosta. 

(DataCite 2015.) Lisäksi palvelussa tavoitellaan datasettien käytettävyyden kehittämistä: 

Tavoitteena on datasettien määrittely niin, että niitä voidaan käyttää itsenäisenä 

lähteenä ja niihin voidaan siten viitata vastaavasti kuin julkaisuihinkin. (Brase 2014.) 

 

4.3  Hyödyt 
 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tuomat hyödyt ovat monipuoliset. Tiede kehittyy 

avoimen datan ansiosta, sillä se tuo tieteeseen lisää läpinäkyvyyttä, parantaa 

toistettavuutta ja tehokkuutta sekä vahvistaa tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

(Molloy 2011, 4.) ATT-hanke (2014) kuvaa näitä hyötyjä käytännössä: Kun aiemmin 

tuotetut aineistot ovat avoimessa käytössä, tutkimuksen tehokkuus kasvaa. Avoin tieto 

erilaisista tutkimusmenetelmistä kehittää tieteellisiä toimintamalleja. Näiden lisäksi 

tutkimustulosten laatu paranee, koska tietoa voidaan todentaa nopeammin. Nopeutta 

tulee myös uusien tutkimusideoiden keksimiseen, kun tulokset ovat ajantasaisesti 

saatavilla. Avoimuus tieteessä vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti. Kansalaisten 

tieteellinen lukutaito paranee ja tutkimustulosten hyödyntäminen päätöksenteossa ja 

liike-elämässä sujuvoituu. (ATT-hanke 2014, 3.) 

”Tieteentekijän edun mukaista on tarjota työnsä tuloksille suurin mahdollinen 
näkyvyys. ... Tutkimustulosten vapaa saatavuus parantaa tieteellistä 
kommunikaatiota ja tasoittaa rikkaiden ja köyhien tiedeinstituutioiden välisiä 
eroja – sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. .... On oikein, että 
yhteiskunnan maksaman tutkimuksen tulokset ovat yhteiskunnan kaikkien 
jäsenten saatavilla.” (FinnOA 2015.) 

Eri toimijat hyötyvät avoimuudesta monin eri tavoin. Saavutettuja hyötyjä voivat olla 

esimerkiksi maininnoista eri verkostoissa ja medioissa tulleet huomiohyödyt tai 
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viittauksista saadut meriittihyödyt. Rahoitushyötyjä voi tuoda muun muassa 

avoimuuden edistäminen. Verkostoitumisen hyötyinä voi olla uusien 

yhteistyömahdollisuuksien aukeaminen. Kuvassa 13 on esitelty avoimen tieteen tuomia 

hyötyjä eri toimijoiden näkökulmista. (ATT-hanke 2014, 4.) 

 

Kuva 13. Avoimen tieteen hyödyt eri toimijoiden näkökulmasta. (Lähde: ATT-hanke 
2014, 4.) 

 

Kuvassa 5. esitetyt tutkijoiden, tutkimusryhmien ja tutkimusorganisaatioiden kokemat 

hyödyt tieteen avoimuudesta ovat monipuoliset. Huomiohyödyt voivat laajentaa tieteen 

tekemiselle tärkeitä verkostoja ja mahdollistaa kustannustehokkaamman 

toteutustavan. Yhteistyön ja avoimuuden ansiosta tutkimustulosten laajempi arviointi 

on mahdollista, mikä parantaa myös tutkimuksen laatua. Tutkimuksiin kohdistuva 

huomio voi tuoda lisärahoitusta ja –meriittiä. (ATT-hanke 2014, 4.) 

Päättäjien, rahoittajien, kansalaisten ja yhteiskunnan näkökulmista avoimen tieteen 

suurimpana hyötynä on tutkimustiedon käytön kasvu. Se tuo vakuuttavuutta 

päätöksentekoon, antaa kansalaisille paremmat vaikuttamismahdollisuudet ja lisää 

ymmärrystä. Se edistää myös parempia ihmisoikeuksia ja demokratiaa. (ATT-hanke 

2014, 4.) 
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Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (2015a) korostaa, että aineiston arkistointi on 

tutkijalle tieteellinen meriitti, sillä arkistointi meritoi tutkijaa myös viittauksina. Kun 

aineisto on avoimesti saatavilla, myös julkaisu saa yleensä enemmän viittauksia. 

Pimennossa pidettävät aineistot voivat olla haitta, sillä joissakin kansainvälisissä 

tiedejulkaisuissa aineistojen avoimuus on asetettu julkaisemisen ehdoksi. (emt.) 

Tutkija voi lisätä tiedon tutkimusaineistojen jakamisesta ansioluetteloonsa, sillä 

aineistojen arkistointi ja jakaminen edistää tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista 

vaikuttavuutta. Julkaisuissa käytettyjen tutkimusaineistojen avoin saatavuus lisää 

innovatiivisuutta ja verkostoitumista. Tutkija ja hänen organisaationsa saavat lisää 

tunnettuutta ja poikkitieteellinen aineistojen hyödyntäminen on mahdollista. 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015a.) 

Aineistojen hyödyntäminen säästää aikaa ja rahaa, sillä tutkimuksissa tuotetaan usein 

myös aineistoa, jota ei välttämättä hyödynnetä ensikäytössä lainkaan. Aineistojen 

arkistointi tuo uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi ajallinen vertailu on entistä helpompaa 

ja myös tutkimusmenetelmien kehittäminen nopeutuu. Arkistoituja aineistoja voidaan 

käyttää myös opetuksessa ja opiskelussa. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2015a.) 

 

4.4  CASE: Oulun yliopisto 
 

4.4.1 Merkitys 

 

ATT-hanke laati selvityksen suomalaisten korkeakoulujen avoimuuden tilanteesta 

vuonna 2015. Siinä määriteltiin suomalaisten korkeakoulujen avoimuudelle 

kypsyystasot. ”Avoimuuden kypsyystasot kuvaavat paitsi avoimuuden kulttuuria, myös 

organisaation kyvykkyyttä hyödyntää aineetonta pääomaansa sekä tehdä päätöksiään 

parhaalla tietopohjalla” (OKM 2015, 6.) 

Oulun yliopisto sijoittui avoimuuden toimintakulttuurin kokonaiskuvassa kypsyystasolle 

kaksi. Korkein ja tavoiteltu taso oli kolmen portaan päässä tasolla viisi. Suomen 



 
 

52 
 

yliopistoista yksikään ei yltänyt korkeimmalle tasolle, mutta neljännelle portaalle ylsivät 

Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. (OKM 2015, 16.)  

Oulun yliopiston tutkimuspalvelujen johtaja Sinikka Eskelinen tuntee avoimen tieteen 

haasteet hyvin. Hän kuuluu ATT:n alaiseen Avoimuuden politiikat – työryhmään ja on 

myös CSC:n ympäristössä toimivan valtakunnallisen tutkimushallinnon verkoston 

TUHA:n tutkimusaineistotyöryhmän puheenjohtaja. TUHA-tutkimusaineistotyöryhmä 

on yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten tutkimus-

hallinnossa toimivien epävirallinen yhteistoimintaverkosto. Sen tarkoituksena on 

vaihtaa kokemuksia ja koota eri tahojen laatimia ohjeita tutkimusaineistojen hallinnasta 

ja jaettavuudesta. (Eskelinen 2014.) 

Eskelinen näkee, että tiekartat ja infrastruktuurit ovat osa avoimuuden 

toteuttamissuunnitelmaa. Ne tukevat Suomen tutkimusjärjestelmää ja ovat myös 

etenemissuunnitelma rahoittajille tieteen avoimuuden edistämistä varten. ”Tiekartat ja 

infrastruktuurit tekevät väyliä tutkijoita varten, jotta he voivat julkaista tietojaan ja 

tutkimuksiaan”. (Eskelinen 2014.) 

Eskelisen (2014) mukaan tiekarttoja luodaan, koska tutkimusaineistojen säilyttäminen 

ja jakaminen on niin kallista. Suuret tietojärjestelmät ovat lähes aina joko 

valtakunnallisia tai kansainvälisiä. Tietojärjestelmistä löytyvät yleensä vain tiedot 

datasta ja itse data säilytetään sen luontipaikassa. Toisin sanoen datapankit ovat usein 

hajautettuja siten, että varsinainen raakadata on eri pisteessä. 

Oulun yliopistolla on oma infrastruktuuriohjelma, ohjeistus ja politiikka avoimuuden 

toteuttamista varten, mutta se ei ulotu kaikille tieteenaloille. Tällä hetkellä vain 

tieteenalat, joilla on kansallisia ja kansainvälisiä infrastruktuuritiekartan mukaisia 

palveluja, voivat käyttää yliopiston palveluja datan tallentamiseen. Muille tieteenaloille 

tulisi kehittää Oulun yliopistoon omia palvelujärjestelmiä. Tiekarttojen avulla Oulun 

yliopisto voi osallistua valtakunnallisiin infrastruktuureihin. Eskelisen mukaan: ”Kaikki 

tutkimus on nykyisin sellaista, että sitä tehdään verkostoissa ja yhteistyönä.” (Eskelinen 

2014.) 
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Eskelisen mielestä aktiivisimpia datan jakajia ovat perinteisesti olleet hiukkasfyysikot ja 

tähtitieteilijät. Heidän tietojärjestelmänsä ovat pitkälle kehitettyjä, koska tutkimukset 

ovat hyvin kalliita ja tutkimustulokset halutaan näin jakaa mahdollisimman monen 

hyödynnettäväksi. Yleensä tietojärjestelmät ovat avoimia vain tutkijoille. Tämä on 

resurssikysymys, koska järjestelmät ovat kalliita ylläpitää ja data pitää jotenkin 

hallinnoida. Hallinnointi taas vaatii aina ihmisen taustalle, jotta pyyntöihin voidaan 

vastata. Jotta Oulun yliopiston dataa voitaisiin avata, data pitäisi saada helposti 

ymmärrettäväksi. Eskelinen näkee, että tällainen ”kansalaisen datapankki” pitäisi 

toteuttaa jotenkin eri tavalla kuin tutkimuskäyttöön tarkoitetut tietojärjestelmät. 

”Kansalaisten tietopankit voisi jotenkin työstää tutkijoiden tietopankista”, Eskelinen 

visioi. Hänen mukaansa ATT:n hankeen ja EU:n Horisontti 2020 –ohjelman 

kunnianhimoisena tavoitteena on laatia tällaisia tietopankkeja, mutta niiden 

toteuttaminen on resurssikysymys. (Eskelinen 2014.) 

 

4.4.2 Ratkaisut 

 

Datan jakamista voidaan suunnitella yleisellä tasolla, mutta ennen oikean 

toteuttamistavan luomista on yritettävä ratkaista haasteita, joita tämä asettaa. 

Tiedeyhteisöön on kyettävä istuttamaan datan jakamista tukeva kulttuuri, joka 

perustelee resurssien käytön sen hyväksi ja tuo mukanaan datan hallinnan ja 

analysoinnin taitoja. Tämän lisäksi on luotava toimiva infrastruktuuri, jonka avulla 

onnistutaan säilyttämään, jakamaan ja analysoimaan tutkimusdataa turvallisesti. 

(Walport & Brest 2011.) 

Ketkä ovat avoimen tieteen ja tutkimuksen käyttäjiä tällä hetkellä? Esimerkiksi 

NIH/NLM:n (U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine) PubMed 

Central® on ilmainen kokotekstiarkisto, josta ladataan päivittäin noin puolitoista 

miljoonaa artikkelia. Niistä noin neljännes ladataan yliopistoista käsin, alle viidennes 

yrityksistä ja jopa 40 prosenttia suuren yleisön toimesta. Tässä suureen yleisöön 

sisältyvät myös tieteen harrastajat tai opiskelijat, jotka tekevät tutkimusta tai 
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opiskelevat kotoa käsin, mutta siitä huolimatta suuri yleisö on merkittävä 

käyttäjäryhmä. (Sheehan 2014.) Eskelisen mielestä PubMed on hyvä esimerkki 

onnistuneesta toteutuksesta. Hän ehdottaakin, että Suomen Akatemia voisi ratkaista 

tieteen avoimuuteen liittyviä ongelmia toteuttamalla PubMedin kaltaisen tietokannan. 

(Eskelinen 2014.) 

 

Tutkijoiden asenteet ja meriittijärjestelmä 

Walport ja Brest (2011) ovat tutkineet kansanterveyteen liittyvän datan jakamista. 

Heidän mielestään datan avoimemman käytön mahdollistavat infrastruktuurit, tekniset 

standardit ja riittävä palkitsemisjärjestelmä puuttuvat ja lisähankaluutta tuo julkiseen 

terveydenhuoltoon läheisesti liittyvä arkaluontoinen data. Ongelma ei heidän mukaansa 

ole kuitenkaan vain puitteissa, vaan itse tutkijoissa, jotka eivät halua jakaa dataansa. 

Dataa pidetään yksityisomaisuutena, jota halutaan oman edun maksimoimiseksi 

hyödyntää niin paljon kuin mahdollista. Tämä ajattelutapa vaarantaa heidän mukaansa 

tutkimusten edistymistä ja tietojen soveltamista. (Walport & Brest 2011.) 

Eskelinen (2014) kertoo, että Oulun yliopistossa tehdään paljon sellaista tutkimusta, 

johon ei liity tietosuojaa esimerkiksi salassapitoa vaativien henkilötietojen muodossa. 

Avoimuutta ”kestävää” tutkimusdataa siis löytyy. Esimerkiksi biologit keräävät 

havaintoja tai kasvinäytteitä, jotka Oulun yliopisto omistaa ja tutkijat käyttävät niitä 

tutkimusaineistoina. Eskelisen mukaan kaivattaisiin jonkinlaista ohjeistusta sille, milloin 

tutkimus on sellaisessa vaiheessa, että dataa voidaan luovuttaa avoimeen jakoon. Kyse 

on siis siitä, kuinka kauan tutkijat haluavat pitää datan itsellään. ”Tutkijoiden psyyke on 

vähän sellainen oravamainen, että nämä datat ovat minun käpyjäni ja minä vielä 

tarvitsen näitä. Jakamiseen tarvitaan enemmän kannusteita”, Eskelinen kuvailee. 

Rahoittajien vaatimukset tutkimusaineistojen jakamiseen eivät yksin riitä motivoimaan 

tutkijoita. Tehokkaammaksi motivaattoriksi Eskelinen nimeää meriitit, joita tutkija saisi 

avoimesta julkaisemisesta. ”Nyt tutkijan meriittejä ovat julkaisut, mutta niissä 

julkaistaan vain tulokset, ei kaikkea aineistoa. Raakadatan julkaiseminen avoimessa 

datapankissa pitäisi olla ansio – tämä olisi se kannustin.” 
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Eskelinen (2014) näkee data-aineistojen hallinnan laajaksi ja monimutkaiseksi 

kokonaisuudeksi. Hän epäilee, että tutkijat eivät ilman henkilökohtaista motivaatiota 

ryhdy niitä tekemään, vaan ne vaatisivat hyvät ohjeet ja motivoivat kannustimet. ”Sen 

lisäksi, että tutkija julkaisee ja saa julkaisun ansioluetteloonsa, niin hän saisi maininnan 

siitä, että data on luovutettu datapankkiin. Se olisi ansio.” 

 

Eettiset ja oikeudelliset näkökulmat 

Tieteen ja tutkimuksen avoimuus ei tarkoita vain jotain tiettyä toimintamallia, vaan 

erilaisia avoimuuden asteita. Esimerkiksi lainsäädäntö voi estää tietosuojaa vaativien 

aineistojen avaamisen. Tällöin voidaan silti avata esimerkiksi julkaisuja ja menetelmiä. 

(ATT-hanke 2014, 4.) 

Luvanvaraista dataa yliopistoissa on ainakin potilasdata, joka sisältää henkilökohtaista 

tietoa ja sen käyttöön tulee aina anoa tutkimuslupa. Toinen tarkempaa suojelua saava 

tietotyyppi on lapsia koskevan tutkimuksen aineisto. Vastaavasti myös koe-eläimiä 

käyttävä tutkimus on tarkasti luvanvaraista. Arkaluontoisen datan käytöstä on olemassa 

erilaisia kansainvälisiä sopimuksia. Esimerkiksi median edustajat ovat yleensä 

sitoutuneet tarkistamaan, että datan käyttöön on asianmukainen lupa. (Eskelinen 2014.) 

Walport ja Brest (2011) huomauttavat, datan jakaminen voi tuoda riskejä myös 

tutkimukseen osallistujille. Salo (2013, 72) on samaa mieltä: ”Ongelmallinen puoli 

terveydenhuollossa datalähteiden yhdistelyn näkökulmasta on tietoturvalainsäädäntö 

ja yksityisyyshuolet. Terveystietoja henkilökohtaisempaa dataa ei olekaan, ja vääriin 

käsiin joutuessaan se voi johtaa yksilön kannalta ei-toivottuihin seuraamuksiin.”  

Riskit voidaan pitää pienenä huolehtimalla riittävästä tietosuojasta, joka takaa 

tutkimukseen osallistuneille henkilöille anonymiteetin. Walport ja Brest (2011) 

muistuttavat, että tutkimukseen osallistumisen hyöty maksimoidaan, kun dataa voidaan 

käyttää myös muissa tutkimuksissa. Tämä on heidän mielestään myös eettinen kysymys. 

On tutkimuseettisesti arveluttavaa, jos aineiston jatkokäyttöä rajoitetaan ilman järkevää 

syytä. Tällöin aineiston potentiaalista arvoa ei hyödynnetä kokonaan. Myös tutkimuksen 
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osallistujien on ymmärrettävä, että tutkimusaineistosta saatava hyöty maksimoidaan 

nimenomaan jatkokäytön avulla. (emt.) 

 

4.4.3 Hyödyt 

 

Tiede 

Eskelinen (2014) näkee avoimuuden tuovan monia hyötyjä pitkällä aikavälillä. ”Muistan 

kuinka valtava merkitys oli sillä, kun parikymmentä vuotta sitten geenitutkijat päättivät 

antaa geenitiedot avoimeen käyttöön. Ei tarvinnut enää joka puolella maailmaa selvittää 

näitä erikseen.” 

Suuri osa Oulun yliopiston tutkimuksesta rahoitetaan julkisin varoin. Teknillisessä 

tiedekunnassa tehdään kuitenkin paljon yritysyhteistyötä, joka poikii erilaisia 

tutkimussopimuksia. Niissä sovitaan erikseen yksityiskohdat sille, milloin tutkimus 

saadaan julkaista. ”On myös tapauksia, joissa dataa ei julkaista koskaan. Tällöin 

immateriaalioikeuksien suojaaminen ja tutkimuksen mahdolliset kaupalliset 

sovellutukset menevät avoimuuden edelle.” (Eskelinen 2014.) 

 

Julkishallinto 

Eskelisen (2014) mielestä Oulun kaupungin kannalta kiinnostavia tutkimusaiheita on 

Oulun yliopistossa paljon, mutta kyse on paljon suppeammasta valikoimasta aiheita kuin 

esimerkiksi median näkökulmasta katsottuna. Kaupunkia kiinnostavia aiheita voisivat 

olla esimerkiksi terveystutkimus, josta voisi olla apua sairaanhoitopiirien, kuntien 

yhteistyön ja potilastietojen vaihtamisen ratkaisuihin. Myös koulutukseen, 

maantieteeseen sekä luonnonvara-alan ja kulttuurimaantieteen tutkimuksiin liittyvät 

aiheet ovat sellaisia, joita Eskelisen uskoo voitavan suoraan soveltaa kaupungin 

toimintojen tueksi. 
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Tällä hetkellä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyökuviot vaihtelevat 

tieteenalakohtaisesti. Esimerkiksi maantieteen laitoksella tehdään koko ajan 

opinnäytteitä, joita muun muassa Oulun kaupunki tilaa. Myös arkkitehdeillä, 

kasvatustieteillä ja lääketieteellä on paljon yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa. 

Datan avaaminen kuitenkaan ei vähennä tarvetta erilaisiin yhteistyökuvioihin. Dataa ei 

voi vain hakea ja käyttää, vaan aina tarvitaan yhteistyökumppani, jolla on 

asiantuntemusta. ”Yleensä aina tarvitaan tutkija avaamaan tai selittämään datan 

sisältöä”, Eskelinen näkee. Ajatus siitä, että datapankista voitaisiin käyttää tietoa heti ja 

ilman asiantuntijaa, on vielä kaukaa haettu. Tiedon tulisi olla hyvin yksinkertaista, jotta 

tämä onnistuisi. Internetin hakukoneet ovat nykyisin tutkijarekisteriä tehokkaampi tapa 

löytää sopiva asiantuntija. Eskelinen lähtisi kehittämään ennemminkin tutkijoiden omia 

kotisivuja kuin laajaa tutkijarekisteriä. (Eskelinen 2014.) 

Eskelinen näkee yritysten hyötyvän datan avaamisesta kaupunkia enemmän. Esimerkiksi 

hän nostaa markkinoinnin suuntaamisen niille alueille, joilla kohderyhmään kuuluvia 

asuu tutkimusaineistojen mukaan eniten. (Eskelinen 2014.) 

 

Media 

Perinteisesti tieteen kentältä mediassa ovat lyöneet läpi lääketieteeseen, 

avaruustutkimukseen ja talouteen liittyvät aiheet. Ajankohtaisuus ja draamallisuus ovat 

lyömätön yhdistelmä, joka herättää ihmisten kiinnostuksen. Pelkkä vakuuttava 

tieteellisesti tutkittuun tietoon perustuva juttu ei siis riitä, vaikka se olisikin 

ajankohtainen. Draamaa ja ajankohtaista aihetta yhdistelemällä syntyy syvällisiä ja 

pinnallisia aiheita yhdistelevää tietoa, joka on monikerroksisuudessaan mielen-

kiintoista. Tieteellinen tieto on hyvää materiaalia arkea ja tiedettä yhdistelevään 

juttuun. (Pietilä 2013, 72–76.)  

Eskelisen (2014) mukaan tutkija katsoo omaa tutkimustaan popularisoinnin kannalta 

liian kapeasti. Aika usein tutkijan mielestä toimittajan kirjoittama juttu on virheellinen. 

”Popularisoidun tiedejutun tapauksessa minusta pitää erottaa se, että onko kyseessä 

virheellinen tulkinta vai toimittajan tulkinta sinänsä oikeinymmärrettynä”, Eskelinen 
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huomauttaa. Virheellisyyksistä ja väärinymmärryksistä huolimatta Eskelinen näkee 

tieteen popularisoinnin tärkeäksi.  

”Nykyisin esimerkiksi amerikkalaiset rahoittajat ja yliopistot puhuvat outreach-
toiminnasta, joka on tulossa Eurooppaan ja Suomeenkin. Siinä tutkijoilta 
edellytetään, että he popularisoivat omaa tiedettään. Esimerkiksi Suomen 
Akatemian huippuyksiköt joutuvat jo tekemään outreach-suunnitelman 
raportoidessaan Akatemialle. Näitä ovat esimerkiksi raportit kouluesiintymisistä, 
radioesiintymisistä ja niin edelleen.” 

 

 

5 Julkishallinto ja avoin data 
 

Kuvassa 14. on pohdittu datan avaamisen merkitystä julkishallinnon näkökulmasta. 

Tässä kappaleessa haetaan vastauksia tutkimuskysymykseen: Miten julkishallinto 

hyötyy avoimesta datasta? Julkishallintoa tässä tutkimuksessa edustaa Oulun 

kaupunki. 

 

Kuva 14. Tämän tutkimuksen olennaisen viestin elementit julkishallinnon näkökulmasta. 
(Lähde: Baron 2013, 107–109.) 
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5.1  Merkitys 

 

Julkisella sektorilla hyödynnettäviä tietovarantoja ovat esimerkiksi paikkatieto, 

tutkimushankkeissa tuotettu tieto ja kirjastojen digitoidut kirjat. Tietovarantojen 

avaamisen hyötynä on liiketoiminnan kehittymisen ja avoimen innovoinnin lisäksi 

julkisten palvelujen parempi yhteentoimivuus. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013, 32–

33.) Julkishallinnon avoin tieto on esimerkiksi kaupunkien avaamaa dataa. Kuntien 

hallinnassa on paljon hyödyllisyyden näkökulmasta arvokasta dataa, joten paikallinen 

toiminta datan avaamisen edistämiseksi on oleellista. (Open Knowledge Finland 2014.) 

Erilaiset käytännöt ohjaavat julkishallinnon tiedon hallinnointia, käyttöä ja saatavuutta. 

Esimerkiksi USA:ssa nämä käytännöt eivät pysy teknologisen kehityksen perässä. (Bertot 

ym. 2014, 9.) 

Bertot ym. (2014, 10) listaavat tutkimuksessaan avoimen datan käyttöön liittyviä 

ongelmia USA:ssa, jossa on kehitetty kattavat ohjeet julkishallinnon datan luomiseen, 

hallinnointiin, säilyttämiseen ja jakamiseen, mutta avoimen datan ja big datan 

hyödyntämiseen ei ole paneuduttu tarpeeksi. Bertot ym. (2014, 13) puuttuisivat 

ensimmäiseksi yksityisyydensuojan varmistamisen ja datan uudelleenkäytön 

käytänteisiin. Esimerkiksi eri toimijoiden datoja yhdistelemällä saadaan uutta tietoa 

päätöksenteon tueksi. Tällöin on kuitenkin usein epäselvää kenen vastuulla datan 

hallinnointi sen jälkeen on. Samoin epäselvyyttä on datan soveltuvuudesta avoimeen 

käyttöön, kun tietosuoja on huomioitava. Sen vuoksi tutkimuksessa ehdotetaan 

selkeämpien toimintamallien sekä ohjeistuksen laatimista. Myös datan täsmällisyyden 

varmistaminen sekä pitkäaikaissäilyttäminen kaipaavat selkeitä toimintaohjeita, sillä 

teknologiat datan käsittelyyn ja hyödyntämiseen kehittyvät jatkuvasti. (Bertot ym. 2014, 

13–15.) 

Avoimeen dataan liittyvät jakelualustat ja arkkitehtuuri on luotava sellaiseksi, että eri 

tahot pääsevät dataan käsiksi. Tämä vaatii datan jakamisen infrastruktuurilta 

monipuolisuutta, sillä käyttäjiä ovat julkishallinnon lisäksi esimerkiksi tutkimus-

organisaatiot, yritykset ja kansalaiset. Tämä vaatii paljon sekä tekniseltä toteutukselta 
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että jakelualustan sisällöltä ja rakenteelta. Etenkin metadatan määrittelyyn kehitetyt 

standardit ovat avainasemassa järjestelmän toiminnallisuuden kehittämisessä. (Bertot 

ym. 2014, 13–15.) 

Kun toimintaperiaatteet, tekniset ratkaisut ja ohjeistukset ovat kunnossa, tarvitaan vielä 

muutosta asenteisiin. Kun eri tahot motivoituvat datan jakamiseen ja eri järjestelmien 

yhteentoimivuus on suunniteltu onnistuneesti, avoimen datan ja big datan 

hyödyntämiselle ei ole esteitä. (Bertot ym. 2014, 15.) 

 

5.2  Ratkaisut 
 

 

Tiekartta avoimeen julkishallintoon 

Royal Society määrittelee avoimen datan kriteerit termillä älykäs avoimuus (ks. kappale 

2.1.1). Mellouli, Luna-Reyes ja Zhang (2014, 1) nimeävät älykkääksi myös julkishallinnon 

datan avaamisen toimenpiteet termien ”smart government” tai ”intelligent 

government” myötä. Älykäs hallinto viittaa laajamittaiseen teknologioiden 

hyödyntämiseen esimerkiksi kansalaisille suunnattujen uusien palvelujen tuottamiseksi. 

Uusista palveluista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos niillä ei ole käyttäjiä. Siksi älykkään 

hallinnon lisäksi on hyödynnettävä teknologiaa myös kansalaisten osallistamiseksi ja 

sitouttamiseksi. (emt.) 

Wibergin mielestä avoimen datan saaminen kansakunnan käyttöön vaatii toimivan 

tiekartan (Wiberg 2014, 77). Tieteellisen tutkimusdatan avaamisen suunnitteluun 

tällainen on jo laadittu avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartan myötä (ks. kappale 

4.2.1). Siinä todetaan ”Avoimen tieteen ja tutkimuksen sekä avoimen hallinnon 

edistäminen kehittyvät toisiaan tukien. (OKM 2014b, 14.) Mielestäni tieteen avoimuutta 

tukevat osatavoitteet soveltuvat hyvin myös julkishallinnon datan avaamisen 

tavoitteiden määrittelyyn, joten olen muokannut tiekarttaa julkishallinnon tavoitteiden 

mukaiseksi (Kuva 15). 



 
 

61 
 

 

Kuva 15. Julkishallinnon tiedon osatavoitteet sovellettuna avoimen tieteen ja 
tutkimuksen tiekartasta. (Lähde: OKM 2014b, 14.) 

 

Julkishallinnon perusolemusta voidaan vahvistaa avoimemman toiminnan avulla, mikä 

osallistaa myös kansalaisia mukaan päätöksentekoon. Avoimuutta saadaan lisää, kun 

päätöksenteosta tehdään läpinäkyvää esimerkiksi avaamalla tietoaineistoja. (Mellouli 

ym. 2014, 2.) Samalla julkishallinnon toiminnalle ja tiedolle luodaan parempi maine ja 

sen laatu ja luotettavuus kasvaa.  

Julkishallinnon on palveluidensa kehittämiseksi hyödynnettävä avoimen datan ja big 

datan luomia mahdollisuuksia. Avoin data ja sen hyödyntäminen tuo lisää 

vuorovaikutteisuutta hallinnon ja kansalaisten välille. (Mellouli ym. 2014, 2.) Avoimen 

datan mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii osaamista. Julkishallinnossa tiedon 

avoimuus on vielä kehitysvaiheessa ja sen tuomien mahdollisuuksien pohtiminen voi 

vaatia irtiottoa vanhoista toimintamalleista. Julkishallinnon perusolemuksen 

vahvistamiseen vaadittavaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä voidaan tukea vain osaamisen 

vahvistamisella. On hankittava tietoa myös siitä, miten päätöksenteko voidaan muuttaa 

enemmän tietopohjaiseksi. Päätöksenteko ei voi kuitenkaan perustua vain tilastoihin ja 
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niin sanottuun faktatietoon, vaan mukana on väistämättä myös intuitiota ja käytännön 

kokemusta (Simpura & Melkas 2013, 12). 

Kaksi ensimmäistä pilaria lupaa paljon, mutta kuka maksaa? Kolmas kehitettävä osa-alue 

on kestävän perustan luominen. Suomen kokoisessa maassa yhteistyö suurten 

kaupunkien välillä on mahdollista ja järkevää. Kaikkien ei kannata luoda omia 

jakelualustojaan avoimelle datalle, kun kustannukset voidaan hajauttaa kaupunkien 

kesken järkevien perusrakenteiden ja palveluiden luomiseksi. 

Oulun kaupunki on yksi ”kuutoskaupungeista” eli kuudesta suurimmasta Suomen 

kaupungista. Kuutoskaupunkien tekemällä yhteistyöllä on suuri yhteiskunnallinen 

merkitys, sillä niiden asukasluku on yhteensä noin kolmannes Suomen asukasluvusta. 

Kaupunkien yhteisen 6Aika-hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää tietovarantojen 

avaamista. Hanke seuraa työ- ja elinkeinoministeriön ICT 2015 –työryhmän ehdotuksia 

digitaalisen talouden kehittämisestä. (6Aika-strategiatoimisto 2015a.) Tietovarantojen 

avaamisen kestävä perusta luodaan yhteisten toimintamallien, julkaisualustojen ja 

rajapintojen avulla. (6Aika-strategiatoimisto 2015b.) 

 

5.3  Hyödyt 

 

Avoin data tukee esimerkiksi julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämistä. 6Aika-

hankkeessa tavoitellaan myös yritystoimintaa kehittävän datan avaamista: ”Datan 

avaaminen ja hyödyntäminen luo innovaatioita, kun yritykset ja muut kaupunki-yhteisön 

jäsenet voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena.” (6Aika-strategiatoimisto 

2015b.) Hankkeessa kehitetään esimerkiksi kaupungeille meta-tiedoiltaan 

yhteensopivia datakatalogeja sekä harmonisoidaan datan rakennetta, jotta se olisi 

yhteensopivaa ja vertailukelpoista eri kaupunkien kesken. (6Aika-strategiatoimisto 

2015b.) 
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5.4  CASE: Oulun kaupunki 

 

Oulun kaupunki on mukana yhdessä Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa 

toteuttamassa 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategiaa, jonka yksi 

kärkihankkeista on 6Aika Avoin data ja rajapinnat –hanke. Hanke sai rahoituspäätöksen 

joulukuussa 2014. Hankkeessa avataan kaupungin avoin dataa yhdessä muiden 

kaupunkien kanssa.  

Oulun kaupunki on julkaissut avointa dataa syksystä 2013 lähtien. Oulun kaupungin 

tietohallintopäällikkö Juhani Heikan (2014) mukaan he eivät ole tavoitelleet avaamiensa 

datojen valinnassa mitään tiettyä kohderyhmää, jolle kaupungin avaamat datat olisi 

suunnattu. Oulun kaupungin verkkosivuilla avoimen datan julkaisemisen tavoitteena on 

”...lisätä avoimen julkisen tiedon määrää ja sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti 

kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, koulutuksen ja tutkimuksen toimesta.” (Oulun 

kaupunki 2015.) Heikka (2014) kuitenkin tarkentaa, että käytännössä avoimella datalla 

tavoitellaan elinvoiman kehittämistä. Avoimuuden toivotaan tuovan vauhtia Oulun 

palvelukehitykseen. Avaamalla dataa halutaan kannustaa myös yrityksiä rakentamaan 

palveluja ja uutta liiketoimintaa avoimen datan ”päälle”. Heikan mukaan ohjelmisto-

osaajat ovat jo hyödyntäneet Oulun kaupungin avaamaa dataa kehittämällä avoimeen 

dataan pohjautuvia sovelluksia.  

Heikan (2014) mielestä tiedettä on tärkeää popularisoida päätöksenteon tueksi, mutta 

myös julkishallinnon tuottama tieto kaipaa usein yleistajuistamista. Hyvä esimerkki 

avoimen datan hyödyntämisestä ja julkishallinnon käsittelemien asioiden yleistajuis-

tamisesta on riippumattoman Lähidemokratia ry:n julkaisema oulua.fi -verkkosivusto, 

jossa seurataan kaupungin päätöksiä ja suunnitelmia Oulun kaupungin julkaisemien 

aloitteiden, selvitysten, esitysten ja päätösten perusteella. (Lähidemokratia ry 2015.)  

Oulun kaupungin konsernipalvelujen suunnittelijan Anna Keskitalon mukaan kaupunki 

ei toistaiseksi seuraa aineistojensa käyttöä, mutta avoimen datan sivujen 

kävijämääräseurannan perusteella voidaan päätellä niiden käytön olevan aktiivista. 

http://www.oulua.fi/
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Kävijämäärät yleensä nousevat, kun jokin avattuun dataan liittyvä aihe on 

ajankohtainen. (Keskitalo 2014.) 

Kun aiemmin esimerkiksi uutisoinnissa hyödynnettävää kaupunginosa-aineistoa on 

pitänyt kysyä erikseen tietopalveluyksiköstä, nyt tiedot ovat suoraan sivuilla haettavissa. 

Tämä on vähentänyt henkilöstön työmäärää. Heikan mukaan Oulun kaupunki ei ole 

tehnyt virallista päätöstä siitä, kuinka laajasti aineistoja tullaan avaamaan. 6Aika-

hankkeen tavoitteena on, että merkittävä osa kaupunkien tuottamasta datasta olisi 

tulevaisuudessa avoimesti jaossa verkossa. Lähtökohtaisesti julkinen data halutaan 

avoimeksi ja datan avaaminen on enää tekniikasta ja resursseista kiinni. (Heikka 2014.) 

Syksyllä 2015 tavoite oli Heikan mukaan seuraava: ”Talousarvion valmistelussa vuoden 

2016 tavoitteeksi on asetettu avoimen datan määrän kasvu 50 prosentilla.” 

Datan avaamisen tietoturva-asiat on huomioitu Oulun kaupungin tietohallinnossa sekä 

hallintokunnissa olevien tietoturva-asiantuntijoiden avulla. Tarpeen mukaan on 

konsultoitu lakimiehiä. Myös 6Aika-hankkeessa on mahdollisuus käyttää tietoturva-

asiantuntijan työpanosta. (Keskitalo 2014.) 

 

Millaista dataa Oulun kaupunki julkaisee? 

Vuonna 2014 Oulun kaupungilla oli noin kolmesataa tietojärjestelmää, joiden sisältöä ja 

avaamista lähdettiin kartoittamaan 6Aika-hankkeessa. Keskitalon mukaan Oulun 

kaupungin julkaisema data on pääosin kaupungin omaa. Dataa saadaan omista 

tietokannoista tai kerätään hallintokunnilta. Suurin osa kaupungin avoimen datan 

sivustolla avatusta datasta kokee ensiesityksensä, eli sitä ei ole ainakaan siinä muodossa 

julkaistu missään muualla. (Keskitalo 2014.) 

Suomen kunnat tuottavat samankaltaista dataa esimerkiksi asukkaisiin tai liikenteeseen 

liittyvistä asioista. Näitä datoja hyödyntää muun muassa Tilastokeskus ja Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, jotka julkaisevat dataa koko valtakunnan tasolla. Oulun kaupunki 

keskittyy sivustollaan vain Oulua koskevien datojen julkaisemiseen. Heikka näkee datan 

avaamisen mahdollisuudet: ”Myöhemmin kun kaikki kaupungit ja kunnat avaavat omaa 
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dataansa, niin muodostuu big dataa. Tällöin pystytään analysoimaan ja soveltamaan 

dataa laajemminkin.” Eri kehittäjätahojen toteuttamat sovellukset ovat kaikkien 

kaupunkien hyödynnettävissä, kun ne on toteutettu avointa tietoa ja/tai avointa 

lähdekoodia hyödyntämällä. (Heikka 2014.) 

Oulun kaupunki haluaa avata myös Oulun brändiä vahvistavaa avointa dataa. Sitä on 

esimerkiksi jollain tavalla erilainen ja Oulun alueelle ominainen data. (Heikka 2014.) 

 

6aika-hanke 

6Aika Avoin data ja rajapinnat -hanketta koordinoi Tampereen kaupunki. Sen 

osatoteuttajina ovat Tampereen ja Oulun lisäksi Turku, Espoo, Vantaa ja Helsinki. 

Mukana toteutuksessa on myös näiden kaupunkien ympärillä olevia toimijoita. 

Hankkeen vaativin osuus on erilaisten yhteisöjen aktivointi. Datan päälle ei synny 

itsestään palveluita ja innovaatioita, vaan niiden syntymistä pitää kannustaa hyvällä 

tiedottamisella ja innovaatiokilpailuilla. Oulun kaupunki järjesti syksyllä 2014 

Apps4Pohjois-Pohjanmaa –innovaatiokilpailun, jossa palkittiin parhaita avointa dataa 

hyödyntäviä sovelluksia. (Heikka 2014.) 

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jakaneet julkisia tietojaan avoimena datana 

vuodesta 2011 lähtien Helsinki Region Infoshare (HRI) –palvelun avulla (Helsinki Region 

Infoshare 2011). 6Aika-hankkeessa kehitetään myös muille kuutoskaupungeille 

samantyyppiset dataportaalit. Avoimuuden ollessa avainsana, myös portaalin 

suunnitelmat ovat avoimesti nähtävissä ja kommentoitavissa. Tällä hetkellä 

vaihtoehtoina ovat erilliset alueelliset dataportaalit tai keskitetty dataportaali, jossa 

kaupungit erotellaan käyttöliittymän avulla. (Avoindata.net 2015.) Oulun kaupunki on 

jakanut dataa omien verkkosivujensa kautta. Tämä oli väliaikaisratkaisu ja jatkossa dataa 

tullaan jakamaan 6Aika-hankkeessa kehitetyn portaalin kautta. (Heikka 2014.) Syksyllä 

2015 Oulun kaupunkiin oltiin luomassa avoimen datan toimintamallia, joka oli tarkoitus 

juurruttaa osaksi kaupungin normaalia toimintaa. (Keskitalo 2015.) 
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Kaupunki, yliopisto ja avoin data 

Vaikka Oulun yliopisto toisi tutkimusdatojaan avoimesti saataville, niitä olisi melko 

vaikea hyödyntää suoraan Oulun kaupungin toiminnoissa. Sen sijaan yhdistämällä 

tutkimusdataa kaupungin tuottamiin aineistoihin ja rajapintoihin esimerkiksi 

sovelluskehittäjien ja yritysten toimesta, niillä voisi saada paljon lisäarvoa. Myös 

vertaileva tieto muualta maailmasta olisi Oulun kaupungin kannalta hyödyllistä. 

(Keskitalo 2014.) Heikan (2014) mukaan kyse on tässäkin resursseista: ”Se että yliopisto 

avaa dataa ei suoraan hyödytä meitä, koska Oulun kaupungilla ei ole resursseja datan 

hyödyntämiseen. Pelkkä data ei suoranaisesti hyödytä.”  

Oulun kaupunki hyödyntäisi mielellään yliopiston tuottamaa tietoa. Syksyllä 2014 

jatkuvaa yhteistyötä paikallisen yliopiston kanssa oli lähinnä harjoittelujaksojen ja 

opinnäytetöiden muodossa. Yhteistyöprojekteja toteutti myös usean eri tahon 

muodostama Oulun innovaatioallianssi. Esimerkkinä yhteistyöstä on tuotantotalouteen 

painottuva kansainvälinen Smart City -tutkimus, jossa tuotetaan vertailevaa tietoa 

Oulun ja muutaman muun kaupungin välillä. Oulun yliopiston hanketyyppisistä 

projekteista oli saatu Oulun kaupungin suunnittelukäyttöön myös hyvää aineistoa 

etenkin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden puolelle. (Heikka 2014.) 

”Yliopistolla on akateeminen vapaus tutkia mitä haluaa, mutta Oulun kaupungilta 

voisimme jatkossa tehdä enemmän ”syöttöjä” yliopiston suuntaan niistä asioista, joita 

me toivottaisiin tutkittavan.”(Heikka 2014.)  
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6 Media ja avoin data 

 

Kuvassa 16 on pohdittu datan avaamisen merkitystä median näkökulmasta. Tässä 

kappaleessa haetaan vastauksia tutkimuskysymykseen: Miten media hyötyy avoimesta 

datasta? Mediaa tässä tutkimuksessa edustaa Kaleva Oy. 

 

Kuva 16. Tämän tutkimuksen olennaisen viestin elementit median näkökulmasta. 
(Lähde: Baron 2013, 107–109.) 

 

6.1  Merkitys 

 

Viestintä on muuttunut digitalisoitumisen ja verkostoitumisen sekä teknologioiden 

kehittymisen myötä. Kaikki viestinnän sisällöt voidaan muuttaa digitaaliseksi, ykkösten 

ja nollien sarjoiksi, joita on helppo kopioida, käsitellä ja muokata. Verkostoitumisen 

myötä kuluttajien saatavilla on rajaton määrä viestintää kulutettavaksi. (Kunelius 2003, 

49–51.)  

Väliverrosen (2009, 7) mukaan digitalisoituminen on tuonut paineen tehostaa 

toimitustyötä taloudellisesti. ”Raja toimitusosaston ja markkinointiosaston välillä on 

käynyt häilyväksi.” Journalismin tämänhetkinen murros ei ole poikkeavaa journalismin 

historiassa, sillä murroksia on ollut ja mennyt jo useita. 2000-luvun murros poikkeaa 
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aiemmista internetin mukaantulon aiheuttaman kriisin myötä. Vaakakupissa 

tasapainottelevat sanomalehdistön talous, journalismin uskottavuus, laatuasiat, 

kaupallistumisen ongelmat sekä liika viihteellistyminen. (emt.) 

 

6.1.1 Mikä sanelee tiedon arvon? 

 

Pietilän mukaan kaikki yhteiskunnallisesti merkittävä tieto ei välttämättä tule 

julkaistuksi, koska julkaisemiseen vaikuttaa myös tiedon suhde hallitsevaan mediaan. 

Massamedia valitsee sisältöjään omaa vetovoimaansa pönkittääkseen. ”Tiedon arvo 

määrittyy julkisuuden huutokaupassa, jossa suuri yleisö tekee korkeimmat tarjoukset.” 

(Pietilä 2012, 65.) Toimituksissa tavoitellaan yhä enemmän ihmisläheisyyttä, johon 

liitetään kaksi erilaista näkökulmaa: markkinalähtöinen journalismi ja yhteiskunnallinen 

journalismi (Hujanen 2009, 113). 

Markkinalähtöisesti ihmisläheisyyttä lähestytään kannattavuus- ja tuottovaatimukset 

edellä. ”Kun markkinat ja suuri yleisö saavat lisää valtaa määrittää hyvää journalismia, 

toimittajat luovuttavat sitä.” Kun ennen uutisoitiin onnettomuuksista faktat kärkenä, 

nyt asianosaisten tuntemukset ja kommentit nostetaan uutisen alkuun ja faktat 

esitetään vasta lopuksi. (Hujanen 2009, 116–119.) 

Yhteiskunnallinen journalismi tarjoaa tietoa tärkeistä yhteiskunnallisista asioista, mutta 

ei kulje vain lukijan sanelemien kiinnostuksen kohteiden perässä. Kommunikointi 

lukijoiden kanssa on kuitenkin tärkeää ja ihmisläheisyys tulee mukaan uutisten 

esittämisenä ”tavallisen ihmisen silmin ja sanoin”. Kun markkinaehtoinen journalismi 

kulkee esimerkiksi yleisötutkimusten määrittelemää tietä, yhteiskunnallinen journalismi 

tavoittelee ihmisten aktivointia ajatteluun ja mielipiteiden esittämiseen. Molemmissa 

näkökulmissa pyritään ihmisläheisempään journalismiin, joten niiden tavoitteet ja 

toimenpiteet nivoutuvat osittain yhteen. (Hujanen 2009, 121–123.)  

Ramonetin (2012, 14–18) mukaan verkkoviestinnälle ei ole vielä sovittu yhteisiä 

pelisääntöjä. Ainoa varma asia on hänen mielestään se, että pelisäännöt sanelee yleisö, 
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eivät journalistit. Ramonet toteaa meidän siirtyvän massamedian aikakaudesta 

mediamassan aikakauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että mediakeskeisestä järjestelmästä 

ollaan siirrytty nyt minäkeskeisempään järjestelmään. Siinä internetin käyttäjät 

osallistuvat informaation jakamiseen ja vuorovaikutukseen eri medioiden kanssa. (emt.) 

Myös Boyer (2013, 147–148) näkee samaa kehitystä. Hänen mukaansa takavuosien 

uutistoimistojen uskolliset massayleisöt ovat historiaa. Yleisöt ovat nyt vaihtelevia, 

sitoutumattomampia ja he vaativat medialta vuorovaikutteisuutta.  

Boyerin (2013, 147–148) mukaan uutisten vaihtoarvo on laskenut ja niiden tuottavuus 

sanelee nyt vaatimustason. Imitointi ja sisällön yhteneväisyys tulevat vakiintumaan. 

Boyer kutsuu näitä uutisia informaation ja viihdykkeen sekoitukseksi: ”infotainment”. 

Mediat joutuvat keksimään uusia strategioita ja yksi niistä on Boyerin mukaan 

keskittyminen esimerkiksi jonkin aihepiirin uutisiin. Kaupallisten uutisorganisaatioiden 

menestymisen avaimena on valtamediasta poikkeavien uutisten tekeminen. Myös 

siirtyminen pois päivänpolttavista uutisista analyysien ja taustojen uutisointiin voi olla 

erilainen ja erottuva uutisointitapa. (emt.)  

 

6.1.2 Datajournalismi 

 

Dataa kertyy jatkuvasti yhteiskunnan eri toimijoiden tietovarantoihin. Datan 

hyödyntäminen on avannut journalisteille ja tutkijoille mahdollisuuksia uudenlaiseen 

tutkimukseen ja tarinankerrontaan. Dataa on hyödynnetty journalismin teossa jo 

pitkään. Vallance-Jonesin (2013, 69) mukaan nykyisen datajournalismin läheisin termi 

historiassa on ”Computer-Assisted Reporting” eli CAR. Se oli ensimmäinen 

tavoitteellinen menetelmä käyttää dataa uutisten kehittämiseksi. Kolmekymmentä 

vuotta sitten CAR oli vain muutamien yhdysvaltalaisten ja kanadalaisten journalistien 

käyttämä tapa tehdä juttuja. Nyt yhä useammilla uutistoimistoilla ympäri maailmaa on 

omia datan parissa työskenteleviä toimittajia. (McGregor 2014, 13–14.) 

Median näkökulmasta avoimen datan käytön koetaan parantavan journalismin 

luotettavuutta. Avoimeen dataan pohjautuvat uutisjutut ovat laadukkaampia ja 
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läpinäkyvämpiä. Avoimen datan avulla voidaan myös vahvistaa journalismin 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (Lehtonen 2011, 16.)  

Useissa uutisorganisaatioissa datajournalismista on muodostunut kiinteä osa niiden 

verkkostrategiaa. Uutisia halutaan tarjota vuorovaikutteisemmassa muodossa, jossa 

lukijalla on mahdollisuus vaikuttaa julkaisualustan sisältöön. (Aitamurto, Sirkkunen & 

Lehtonen 2011, 17.) Esimerkiksi uutissivustolla julkaistu sovellus, joka muuttaa sisällön 

käyttäjän syöttämien tietojen mukaan, tuottaa kohdennettua sisältöä juuri kyseiselle 

lukijalle. Datajournalismi koetaan työkaluksi, jonka avulla tuotetaan parempaa 

journalismia. Journalistit voivat datajournalismin avulla löytää dataan ”piiloutuneita” 

uutisia tai tarinoita. Niitä ei välttämättä saataisi selville ilman datan analysointia. 

Tulevaisuudessa datajournalismi tulee olemaa yksi journalismin perustyökaluista. 

(Aitamurto ym. 2011, 16–17.)  

Vielä kymmenen vuotta sitten datajournalismin esteenä olivat hankaluudet suurten 

datojen käsittelyssä ja journalisteilla ei ollut siihen usein tarvittavaa osaamista (Uskali & 

Kuutti 2015, 87). Tällä hetkellä saatavilla on useita ilmaisia ja helppokäyttöisiä työkaluja 

ja datan käsittely on sujuvampaa. Uudeksi ongelmaksi on noussut löytää aikaa ja 

resursseja sovellusten ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Datan ja 

sen käsittelyyn tarkoitettujen työkalujen puutteesta on siirrytty ylitarjontaan. Tämän 

vuoksi datajournalismiin liittyvät koulutukset ovat tärkeitä ja niitä pitää jatkossa kehittää 

edelleen. (Uskali & Kuutti 2015, 87.)  

Datajournalismin nopea kehitys selittyy juuri tehokkaalla koulutuksella. Koulutuksessa 

tulisi teknisten seikkojen lisäksi keskittyä kuitenkin myös tarinallisuuden 

hahmottamiseen. Jokainen datatiedoston sarake voi sisältää tarinan jo yksistään. 

Tarinaa voi alkaa etsiä esimerkiksi tutkimalla miten data muuttuu ajallisesti, seuraamalla 

suurimpia tai pienimpiä arvoja tai yhdistelemällä useita datoja. (McGregor 2014, 13–14.) 

Uskalin ja Kuutin (2015, 79) mukaan datajournalismi alkoi yleistyä vuonna 2010 Ison-

Britannian ja USA:n uutismedioissa. Suomessa datajournalistiset työkäytännöt 

vakiintuivat muutamia vuosia myöhemmin; Helsingin Sanomissa aloitti datadeski 
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vuonna 2012 ja YLE:n Plus-deski vuonna 2013. (emt.) Uskali ja Kuutti ovat haastatelleet 

kuutta datajournalistia tutkiessaan journalismin työkäytäntöjä Suomessa, Isossa-

Britanniassa ja USA:ssa. Heidän mukaansa datajournalismin määritelmä kaipaa 

päivittämistä ja he ovat haastattelujen pohjalta hahmotelleet datajournalismille kolme 

päälinjaa (Kuva 17). (Uskali & Kuutti 2015, 85–86.)  

 

Kuva 17. Datajournalismin päälinjat. (Lähde: Uskali & Kuutti 2015, 85–86.) 

 

Tutkiva datajournalismi (IDJ) ja yleinen datajournalismi (GDJ) ovat datajournalismin 

voimakkaimmat päälinjat. IDJ:ssä journalisteilla on aikaa, taitoa ja resursseja tehdä 

tutkivaa datajournalismia. Yleistä datajournalismia, GDJ:tä, toteutettaessa 

datajournalististen juttujen tekoon on varattua aikaa vain tunteja tai päiviä. Kolmannen 

linjan mukainen datajournalismi, reaaliaikainen datajournalismi on vielä vähäistä ja sitä 

toteutetaan lähinnä USA:ssa. Siinä algoritmit tuottavat datajournalistisia juttuja 

automaattisesti eri datalähteistä. (Uskali & Kuutti 2015, 85–86.)  

Uskali ja Kuutti näkevät, että datajournalistisia työtapoja voitaisiin käyttää useimmissa 

uutistoimituksissa. Heidän mielestään on mahdollista, että ainakin GDJ tulee olemaan 

osa journalismin tulevaisuutta. (Uskali & Kuutti 2015, 87.) Datajournalismin puolesta 

puhuu myös World Wide Webin perustaja Tim Berners-Lee. Hänen mielestään 

journalismin lähteenä käytetään varmasti jatkossakin myös perinteisiä menetelmiä, 

mutta datan analysoinnin menetelmien ja työkalujen osaaminen on noussut tärkeäksi 

osaksi journalismia. ”Data-driven journalism is the future.” (Berners-Lee 2012.) 

Pilhofer (2012) mieltää datajournalismin sateenvarjotermiksi suurelle joukolle tarinan-

kerronnan tapoja ja työkaluja. Boyer (2012) taas näkee sen valokuvajournalismiksi, jossa 

kamera on korvattu tietokoneella. 
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Uutiset ja avoimuus 

Miten käy perinteisille uutisorganisaatioille, kun tietoa on koko ajan enemmän 

avoimesti kaikkien saatavilla? Toimittajien on tulevaisuudessa keskityttävä tuottamaan 

uutisia, jotka eivät ole helposti korvattavissa (Vehkoo 2011, 21). Voisiko 

datajournalismilla tuottaa juuri tällaisia uutisia? Data on tullut vauhdilla osaksi 

uutisbisnestä. Syynä ovat suurelta osin uudet verkkopohjaiset teknologiat, joiden myötä 

toimittajat eivät enää tarvitse ohjelmointiosaamista käsitelläkseen ja visualisoidakseen 

dataa. (Vallance-Jones 2013, 70.) 

Journalismi sai ennen olla ainoa taho, joka jakoi tietoa tapahtumista. Sanomalehtien 

johtava rooli tiedonjakajana on mennyttä. Nykyään uutiset soljuvat tiedonjakoon sitä 

mukaa kun ne tapahtuvat. Uutisia tulee monelta eri taholta ja ne suodattuvat laajassa 

kommenttien ja sosiaalisten yhteyksien verkossa. Yleistyvä ilmiö on myös 

ajankohtaisten ja tärkeiden uutisten jääminen täysin huomiotta. Datajournalismi tulee 

apuun tässä vaiheessa kokoamalla ja visualisoimalla aiheen selkeämmin ja 

mielenkiintoisemmin. Data on mielenkiintoinen käsite, sillä yksittäiset arvot datassa 

eivät merkitse juuri mitään, mutta suuri määrä vastaavia tietoja voi muodostaa uutta ja 

mielenkiintoista tietoa oikeasta kulmasta katsottuna. (Lorenz 2012.) 

Sanomalehdissä on tietty sisältöjako, mutta verkossa tämä nippu-malli ei ole toimiva 

(Vehkoo 2011, 46). Sanomalehtien lukijat saavat tietoa vain toimituksen valitsemista 

tärkeimmistä aiheista. Verkkolähteitä käyttävä lukija saattaa selailla verkkolehtiä 

sanomalehden tapaan, mutta yhä useammin lukijat hakevat tietoa vain heitä itseään 

kiinnostavista aiheista. (Vehkoo 2011, 124–125.) Itsenäiset artikkelit toimivat verkossa 

myös yksin ilman sisältöjaon sanelemaa järjestystä. Verkkotoimituksia voidaankin 

kutsua erikoisliikkeiksi, joista lukijat hankkivat vain yksittäisiä artikkeleja. Sanomalehdet 

ovat vastaavasti kuin jokaiselle jotakin tarjoavia tavarataloja, joissa aihevalikoima on 

tarkasti määritelty eri osastoihin. (Vehkoo 2011, 46, Heikkilä 2001, 132–137.) 
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6.2 Ratkaisut ja hyödyt 
 

“Datan käyttäminen muuttaa journalistin työnkuvaa. Päämäärä ei ole enää olla 

ensimmäinen raportoija vaan se, joka kertoo mitä kyseinen tapahtuma voi merkitä.” 

(Lorenz 2012.) Datajournalismissa perinteisen uutisvainun avulla löydetään sopiva data, 

jonka avulla luodaan mielenkiintoinen tarina. Data tuo tarinalle pohjaa ja uskottavuutta. 

Sen avulla voidaan tehdä myös sovelluksia, joista lukija voi löytää juuri itseään koskevaa 

tietoa. Dataa voidaan käyttää journalismin lähteenä tai se voi olla myös työkalu, jonka 

avulla tarina kerrotaan. (Bradshaw 2012.) Sovelluksilla voidaan parhaimmillaan tehdä 

”mallipohjaisia ajatuskokeita”. Onnistunut datajournalistinen sovellus ei siis ole vain 

mielenkiintoista mediasisältöä, vaan sitä voidaan hyödyntää merkittävänä tutkimuksen 

ja päätöksenteon taustamateriaalina. (Majaniemi 2012.) 

Raakadataa katsomalla ei voida löytää yllättäviä tietoja tai uusia innovaatioita. 

Visualisoimalla dataa voidaan todella nähdä datan sisältämä tieto (Kirk 2012, 12). 

Pohtimalla visualisoitavan datan aihepiiriä ja kysymyksiä, joita lukija sille 

todennäköisimmin esittää, voidaan tuottaa lukijoiden tarpeisiin vastaava visualisointi. 

Tavoitteena ei ole vain kehystää tarinaa, vaan tuottaa datan ja sen visualisoinnin avulla 

vastauksia kysymyksiä herättäviin asioihin. (Kirk 2012, 65.) 

Tällä hetkellä lehtien ja verkkosivujen sisällöntuotanto pyrkii nopeaan ja 

vähäkustanteiseen sisältöön. Datajournalismi edustaa tervetullutta muutosta tähän 

suuntaukseen. (Lorenz 2012.) Informaatiotulvan yltyessä datan prosessointi on yhä 

tärkeämpää. Datajournalismi käsittelee dataa kahdella tasolla. Ensimmäisen tason 

tavoitteena on selkiyttää dataa analysoimalla sitä: Etsitään tiettyjä rakenteita ja 

järjestystä. Toisella tasolla haetaan sopiva esitystapa, jolla saadaan viestittyä lukijalle 

oleellisimmat asiat. Kuten tieteessä, myös datajournalismissa julkaistaan käytetyt 

metodit ja esitetään tulokset siten, että ne ovat toistettavissa ja varmennettavissa. 

(Meyer 2012.) 

Datajournalistisen jutun teko ei pääty jutun ja aineiston julkaisuun. Avoin aineisto 

mahdollistaa vuoropuhelun, uudet näkökulmat ja virheiden korjauksen. ”Avoimen datan 
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idea on, että tiedon arvo kasvaa, kun sitä jakaa.” (Vehkoo 2011, 112.) Kuten muitakin 

lähteitä, myös dataa on arvioitava kriittisesti (Bradshaw 2012).  

 

6.3 CASE: Kaleva 
 

Kalevan datajournalistista työprosessia ja avoimen datan merkitystä ja hyötyjä 

kartoitettiin digipäätoimittaja Niiles Nousuniemen haastattelun ja datajournalismin 

parissa työskenteleville toimittajille suunnatun verkkokyselyn avulla. Verkkokysely 

koostui strukturoiduista ja puolistrukturoiduista kysymyksistä. Strukturoidut vastaukset 

eli monivalintakysymysten vastaukset analysoitiin ensin kuvaajien avulla. 

Puolistrukturoituja eli avoimia vastauksia käsiteltiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

avulla. Myös asennetta ja mielipidettä kartoittavia monivalintakysymyksiä käsiteltiin 

sisällönanalyysin keinoin. 

Sanomalehti Kalevan datajournalistiselle työryhmälle suunnattu verkkokysely 

toteutettiin Google Forms –sovelluksella. Kalevan digipäätoimittaja Niiles Nousuniemi 

varmisti kohderyhmän valinnan relevanttiuden. Kyselyyn vastasivat datajournalismin 

parissa työskennelleet toimittajat. He edustivat teoreettista näytettä aiheesta, vaikka 

seitsemän vastaajan joukko oli määrältään suppea. Joukko oli kattava, kun aineisto 

suhteutettiin tutkittavaan ilmiöön, sillä vastaajien tuottama aineisto oli sisällöltään 

relevantti. (Ronkainen 2008, 72–73.) 

 

Kalevan datajournalistinen työprosessi  

Niiles Nousuniemen (2014) mukaan Kaleva on kehittänyt datajournalistisia työtapojaan 

vuodesta 2013, jolloin otettiin käyttöön uusi sovellus erilaisten kyselytutkimusten 

toteuttamista varten. Syksyyn 2014 mennessä Kalevan verkkosivuilla on ollut käytössä 

interaktiivisia karttoja, aikajanoja ja grafiikoita sekä upotettavia kyselyitä. Kalevan 

printtilehdessä on julkaistu esimerkiksi kyselyihin pohjautuvia juttuja. Nousuniemen 

mukaan: ”Ymmärrys avoimen datan mahdollisuuksista journalismissa on kasvanut”. 
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Verkkokyselyn vastaajat olivat osallistuneet kuluneen vuoden aikana 1–10 

datajournalistisen jutun tekoon. Kyselyyn vastanneet näkivät järkeväksi osallistua yhden 

tai kahden datajournalistisen jutun tekoon kuukaudessa. He uskoivat datajournalististen 

juttujen tekoon käytettävissä olevan ajan säilyvän jatkossa pääosin samana. Muutama 

vastaajista uskoi kuitenkin käyttävänsä enemmän aikaa kuin aiemmin: 20–39 prosenttia 

työajasta.  

Verrattaessa datajournalististen juttujen tekoa muuhun toimitustyöhön niiden 

haasteellisuus koettiin korkeaksi. Haasteellisuutta arvioitiin asteikolla 1–5, jossa yksi oli 

"en lainkaan haasteelliseksi" ja viisi "hyvin haasteelliseksi". Vastausten keskiarvo työn 

haasteellisuudelle oli 4,1. Haasteellisuuden lisäksi kysyttiin suurinta ongelmaa, joka 

osaltaan aiheuttaa datajournalismin teon haasteellisuutta. Ongelmiksi nimettiin ajan, 

resurssien ja osaamisen puute ja nostettiin esiin myös koulutuksen tarve. 

Datajournalistisen jutun tekeminen aloitetaan joko hankkimalla ensin dataa, josta 

kehitellään juttu tai sitten etsimällä dataa suunniteltua aihetta varten. Kaikki vastaajat 

kokivat lähtökohdakseen hankkia dataa ennen tarinan työstämistä. Dataa ei olla Oulun 

seudulla vielä avattu laajasti, joten datan löytäminen juuri tiettyyn aiheeseen liittyen voi 

olla vaikeaa.  

Kyselyyn vastanneiden mukaan datan käsittelyssä ja analysoinnissa Kalevassa luotettiin 

aika- ja resurssiongelmien sekä taitojen puutteen vuoksi yhä pääosin Exceliin. Kalevan 

datajournalistisessa työprosessissa oli toteutettu kyselyyn mennessä karttasovelluksia, 

aikajanoja ja erilaisia diagrammeja. Kyselyyn vastanneet kaipaisivat kaikille Kalevan 

toimittajille lisää ymmärrystä siitä, mitä datajournalismi on ja millaisia asioita sen avulla 

voidaan toteuttaa. Datajournalismi oli toimituksessa vielä alkuvaiheessaan ja työkalut 

sen toteuttamiseen eivät olleet vakiintuneet. Työprosessin sujuvoittamiseksi Kalevassa 

tehtiin listausta suositeltavista työkaluista sekä luonnosteltiin toimivia juttutyyppejä.  

Syksyllä 2014 verkkotoimituksessa jatkettiin datajournalististen työtapojen käyttöä ja 

kehittämistä. Tavoitteena oli toimintamallien vakiinnuttaminen. Kalevassa koottiin listaa 

ja ohjeita verkossa käytettävistä työkaluista ja juttutyypeistä sekä luotiin ”kevyttä 

tyylikirjaa” niiden toteuttamista varten. Tarkoituksena oli myös selvittää 
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yhteistyömahdollisuuksia eri lehtien kanssa. Verkkotoimituksessa seurattiin avoimen 

datan, big datan ja datajournalismin kehitystä ja aiottiin tarpeen mukaan hankkia 

täsmäkoulutusta. (Nousuniemi 2014.) Syksyllä 2015 verkkotoimituksessa keskityttiin 

etenkin mobiililaitteissa toimiviin datajournalismin esitystapoihin (Nousuniemi 2015).  

 

Datajournalismin merkitys 

Mielipiteet hajaantuivat pyydettäessä pohtimaan datajournalismin roolin 

merkittävyyttä printti- ja verkkolehtien tulevaisuuden kannalta. Datajournalismilla 

uskottiin olevan merkitystä printtijournalismin tulevaisuudelle, mutta Kalevan oman 

printtilehden osalta merkitystä ei koettu kovin suureksi. Mielipiteet menivät enemmän 

yksiin kysyttäessä datajournalismin merkitystä verkkolehtien tulevaisuudelle: Suurin osa 

vastaajista koki datajournalismin merkityksen suureksi. 

 

Hyödyt 

Vastaajat kokivat datajournalismin suurimmaksi hyödyksi printti- ja verkko-julkaisuilleen 

juttujen monipuolisuuden lisäämisen. ”Datajournalismin avulla printin juttuja voidaan 

täydentää, niihin voidaan tuoda uusia näkökulmia sekä laajentaa aihetta”, totesi yksi 

vastaajista. Pelkkiin ylistyslauluihin vastaajat eivät kuitenkaan yhtyneet, sillä 

datajournalismin ei koettu olevan sinänsä uusi ilmiö: tilastotietojen visualisointia on 

tehty jo pitkään. Datajournalismin hyöty kuitenkin nähtiin suurten datamassojen 

käsittelyn ja analysoinnin mahdollistumisena. Avoimen datan edistäminen luonnollisesti 

edistää myös datan saatavuutta ja löydettävyyttä. Suurten datamassojen käytön nähtiin 

tuovan mahdollisuuksia tutkivan journalismin harjoittamiseen. Sen koettiin avaavan 

uusia kanavia myös omien uutiskärkien ja laajojen juttupakettien tuottamiseen. Myös 

tiedon elävöittäminen koettiin merkittäväksi hyödyksi. Jatkossa datajournalististen 

juttujen myötä printtilehteen voidaan liittää viittauksia verkkolehden puolelle, josta 

löytyy lisätietoja ja erilaisia visualisointeja aiheeseen liittyen.  

”Verkkolehdelle datajournalismi on ihan ehdoton plussa ja mahdollisuus. Se on osa 

tulevaisuuden journalismia ja siksi siihen pitäisi satsata jo nyt”, kertoi eräs vastaajista. 
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Verkkolehden hyödyiksi vastaajat listasivat myös kerronnallisten keinojen sekä 

vuorovaikutuksen lisääntymisen. Esimerkiksi interaktiiviset visualisoinnit aktivoivat 

lukijoita ja lisäävät juttujen kiinnostavuutta. Avoin data koettiin hyväksi tietolähteeksi, 

josta voidaan tuottaa uusia juttutyyppejä ja tehdä enemmän omia juttuja, kovia uutisia 

ja havainnollistettua tietoa. Myös visuaalisen ilmeen kohentuminen näiden juttujen 

myötä todettiin tärkeäksi. Lukijan toivottiin uusien osallistavien juttutyyppien myötä 

viihtyvän sivuilla pidempään. 

 

Tutkimusdata lähteenä  

Vastaajat olivat käyttäneet Oulun yliopiston tutkimusdataa lähdeaineistona vain vähän 

ja sen löydettävyyttä ja saatavuutta oli vaikea arvioida. Oulun yliopiston tutkimusdatan 

hyödyntäminen nähtiin kuitenkin Kalevan tulevaisuudenkuvaksi, sillä viisi seitsemästä 

vastaajasta uskoi Kalevan hyödyntävän tutkimusdataa tulevaisuudessa paljon. 

Vastaajien mielestä Oulun yliopiston tutkimusdata on Kalevan datajournalistisen 

työprosessin kannalta melko merkittävä datalähde. He eivät kuitenkaan uskoneet, että 

tieteelliseen dataan pohjautuva juttu olisi lukijoiden kannalta merkittävästi 

kiinnostavampi kuin muunlaiset jutut. Vastaajien mukaan Kalevan printti- ja 

verkkolehdessä voisi olla enemmän tieteellisiin lähteisiin pohjautuvia juttuja, joiden 

aiheet käsittelisivät esimerkiksi kuntakohtaisia eroja. Ihmisiä kiinnostaa vastaajien 

mukaan esimerkiksi se, miten heidän oma kuntansa on pärjännyt naapuriin verrattuna. 

Varmoja kiinnostuksen herättäjiä olivat vastaajien mielestä myös liikenteeseen ja 

erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin liittyvät aiheet. 

Vastaajat otaksuivat, että Kalevassa julkaistu tieteelliseen lähteeseen pohjautuva juttu 

vaikuttaa tutkimuksen tehneen tutkijan sekä yliopiston maineeseen pääosin 

positiivisesti. Eräs vastaajista kannatti Kalevan ja Oulun yliopiston tiiviimpää yhteistyötä: 

...Kalevan ja Oulun yliopiston kannattaisi ehdottomasti tiivistää yhteistyötään 
datajournalismia silmällä pitäen. Se vaatisi varmasti jonkin verran aikaa 
kummaltakin organisaatiolta, mutta uskon, että se voisi olla hyvinkin 
mielenkiintoinen ja hedelmällinen yhteistyö. En tiedä tosin, miten tutkijat 
suhtautuvat siihen, että toimittajat ryhtyvät popularisoimaan heidän 
tuotoksiaan. 
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7 Pohdinta – sanomien tukeminen 

 

Viimeisessä askeleessa Baron (2013, 109-112) kehottaa tiivistämään viestin 

ydinajatuksen sanoman tukemiseksi. Kuvassa 18 tuetaan tämän tutkielman sanomaa 

vastaamalla eri näkökulmista tutkimuskysymykseen Miksi avointa dataa?. 

 

Kuva 18. Tämän tutkimuksen sanomien tukeminen Baronin (2013, 109–112) tieteen 
yleistajuistamisen välineen avulla.  

 

Tutkimukseni tavoittelee parempaa ymmärrystä avoimesta datasta. Tätä sanomaa 

tukee valitsemani tutkimusstrategia. Monitapaustutkimuksellani hahmottelen avoimen 

datan merkitystä Oulun alueen toimijoiden näkökulmasta. Eri toimijoiden 

haastatteluaineisto tukee sanomaani, koska aiheen käsittely monipuolistuu niiden 

kautta. 

Tutkimusaineisto kohdistui Oulun alueelle ja kolmen valitsemani toimijan roolit 

sanelivat osittain aiheen käsittelytapaa. Tieteen näkökulmasta keskityin yliopistojen 

tutkimusdatan avaamiseen, julkishallinnon osalta julkisten tietovarantojen avaamiseen 

ja median osalta datajournalismiin, eli avoimen datan hyödyntämiseen. Avointa dataa 

voidaan hyödyntää myös tieteessä ja julkishallinnossa, mikä motivoi niitä myös 

jakamaan dataa.  
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7.1 Tiede 
 

Käännetty jatkumomalli 

Avoimen datan ja tieteen ja tutkimuksen avoimuuden tuomia muutoksia tieteelle 

voidaan mielestäni kuvata soveltamalla tiedeviestinnän jatkumomallia (ks. kappale 

2.1.3). Kuvassa 19. on esitetty ehdottamani ”käännetty jatkumomalli”, jossa tieteen 

sisäinen intraspesialistinen viestintä on pienin alue kuvion laajetessa kohti populaaria 

tiedeviestintää. Mielestäni käännetty jatkumomalli soveltuu tiedeviestinnän 

kuvaamisen avoimen tieteen näkökulmasta. Lähestyn tässä kuitenkin käännettyä 

jatkumomallia lähinnä avoimen tutkimusdatan näkökulmasta. 

 

Kuva 19. Bucchin (2008) jatkumomallin soveltaminen tiedeviestinnässä tutkimusdatan 
avaamisen näkökulmasta. 

 

Jatkumomallin kääntyminen selittyy sillä, että tieteen avautuessa julkisin varoin 

rahoitettu tutkimus velvoittaa viestimään tutkimuksesta yleistajuisesti jo 

tutkimussuunnitelman laatimisesta lähtien. Näin tiedeviestintä lähestyy koko ajan 

populaarimpaa tasoa. 

Käännetyn jatkumomallin intraspesialistisella tasolla tiedon löydettävyys ja saatavuus 

ovat aineiston omistajan hallinnassa. Tällä tasolla pysyy tiedeviestintä, joka on tavalla 

tai toisella tietosuojattua. Tällaista on esimerkiksi henkilötietoja sisältävään dataan 

pohjautuva tutkimus, johon liittyvää dataa voidaan avata vasta tietojen suojaamisen 

jälkeen.  
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Interspesialistisella tasolla tutkimusdatojen kuvailutiedot löytyvät tietojärjestelmistä, 

mutta datan omistaja rajoittaa niiden saatavuutta. Tälle tasolle sijoittuu esimerkiksi 

yritysten teettämä tutkimusdata, jota hyödynnetään uuden patentoitavan tuotteen 

toteuttamiseksi. Myös keskeneräisten tutkimusten datat, joiden kuvailutiedot on jo 

julkaistu ovat tällä tasolla. Tutkimuksesta voidaan viestiä yleistajuisesti, mutta datoja ei 

vielä avata kaikkien käyttöön. Tutkimusdata on löydettävissä, mutta sen saatavuus on 

rajoitettua. 

Pedagogisella tasolla datat ovat helposti löydettävissä, mutta saatavuus vaatii 

tunnistautumisen. Esimerkiksi tutkimus- tai opetuskäyttöön soveltuvat datat, joiden 

kuvailutiedot eivät ole riittävät populaarille tasolle kuuluvat tälle tasolle. Niitä ei voida 

käyttää ilman asiantuntijan tulkintaa, joten ne eivät ole tarpeeksi yleistajuisia 

populaarille tasolle. 

Tiede on luonteeltaan avointa ja sen toistettavuuden tavoitteet vaativat populaarilla 

tasolla olevaa viestintää, jotta kuka tahansa löytää ja voi tarkastella tieteen tuloksia. 

Käännetyn jatkumomallin suurin taso on populaaritaso, jossa data on avoimesti 

löydettävissä ja saatavissa. Populaarille tasolle siirtyminen on mahdollista, kun 

kuvailutiedot päivitetään, asetettu embargo raukeaa tai dataa käsitellään niin että 

tietoturvallisuus säilyy. Tavoitteena on, että suurin osa julkisin varoin tuotetusta 

tiedosta tuotaisiin tai sovitettaisiin myös populaarille tasolle. Alemmalla tasolla olevat 

datat pyritään julkaisemaan myöhemmin populaarilla tasolla tai ne käsitellään 

tarvittaessa niin, että niistä voidaan julkaista myös populaarimpi versio. 

 

Avoin data tarvitsee tuekseen myös tieteen popularisointia 

Kappaleessa 4.2.2. pohdittiin yliopiston kolmatta tehtävää. Tieteen yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus huomioitiin myös 2015 uudistuneessa yliopistojen rahoitusmallissa (Kuva 

20). 
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Kuva 20. Yliopistojen rahoitusmallin muutos rahoituslaskentaan vaikuttavien julkaisujen 
osalta. (Lähde: OKM 2012, OKM 2014c, 16–28.) 

 

Vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen lisäksi myös muut julkaisut ovat tärkeitä 

yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta. Ne on huomioitu 2015 

käyttöön otetussa rahoitusmallissa. Muihin julkaisuihin kuuluvat esimerkiksi toimitetut 

kirjat ja julkaisut sekä ammattiyhteisöille tai suurelle yleisölle suunnatut julkaisut. Ne 

pisteytetään rahoituslaskennassa kertoimella 0,1. (OKM 2014c, 27.) Tämä tarkoittaa 

käytännössä, että yksi korkeimman tasoluokan vertaisarvioitu julkaisu vastaa 

rahoituslaskennassa 30:ntä muut julkaisut –kategoriaan kuuluvaa julkaisua. Tieteellinen 

vaikuttavuus on siis edelleen etusijalla ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle etenkin 

suuren yleisön näkökulmasta ei anneta ainakaan tässä rahoitusmallissa vielä kovin 

suurta jalansijaa.  

Luotetaanko tässä rahoitusmallissa tieteen ja tutkimuksen avoimuuden edistymiseen ja 

sen tuomaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen? Tiede tuodaan kenen tahansa 

saataville avaamalla tutkimusjulkaisuja, -menetelmiä ja –aineistoja avoimeen käyttöön. 

Sisältyykö rahoitusmalliin ajatus siitä, että tieteen ja tutkimuksen avautuessa tieteen 

popularisointi ja muut julkaisut –kategoria voidaan ikään kuin ulkoistaa avointa 

materiaalia hyödyntäville toimittajille tai muille tieteen ulkopuolisille toimijoille? 

Mielestäni avoimesti saatavilla olevat aineistot eivät yksin riitä, sillä myös niitä on 

kuvailtava yleistajuisesti. Tieteen popularisointi toimii myös sisäänheittäjänä 

tieteellisten vertaisarvioitujen julkaisujen pariin.  
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7.2 Julkishallinto 
 

Mäkinen (2015) toteaa seuranneensa datan avaamista vuodesta 2011, jolloin uuden 

Kataisen hallituksen ”iskusanana” oli nimenomaan valtion ja kuntien tietovarantojen 

avaaminen. Mäkinen oli pettynyt julkishallinnon avoimen datan kehitykseen HS:n 

pääkirjoituksessa toukokuussa 2015: ”Valtioneuvoston periaatepäätös ei mullistanut 

viranomaisten suhdetta hallitsemiinsa tietoihin. Esimerkiksi eduskunta uudisti juuri 

verkkosivunsa. Vaikka dataa on laareissa huikeita määriä, edes korkein lainsäätäjä ei ole 

avannut datojaan kansalle.” (Mäkinen 2015.) 

Oulun kaupungin avoimen datan tilanne vaikuttaa Mäkisen kuvaamaan eduskunnan 

avoimen datan kehitykseen verrattuna tehokkaalta. 6Aika-hankkeen myötä myös 

Suomen muut suurimmat kaupungit ovat edenneet avoimen datan jakamisessa ja 

hyödyntämisessä. Datojen avaaminen koetaan hyödylliseksi sekä kaupungille itselleen 

että muille käyttäjille.  

Julkishallinnon eri toimijoiden datojen avaaminen on valtava prosessi, jonka järkevää 

toteutustavan suunnittelu vaatii aikaa ja rahaa. Onnistuessaan se sen sijaan säästää 

aiemmin tiedonvälitykseen käytettyä aikaa ja rahaa. Poikola ym. (2010, 59) ovat 

määritelleet käsitteen aikakustannus, joka tarkoittaa informaation hankkimiseen 

kuluvaa aikaa. Se havainnollistaa sitä, kuinka paljon asioita jää tekemättä vain sen 

vuoksi, että informaation hankkiminen vie liikaa aikaa tai on liian vaikeaa. (emt.) 

Aikakustannusten laskiessa kaupungeilla on varaa tehdä parempia päätöksiä, jotka 

pohjautuvat luotettavaan tietoon.  

Datan lisäksi avautuvat myös toteutustavat esimerkiksi avoimen lähdekoodin 

muodossa. Kun dataa avataan onnistuneesti pienemmissä yksiköissä, uskaltautuvat 

luultavasti myös muut toimijat, kuten Mäkisen mainitsema eduskunta, mukaan 

avoimemman yhteiskunnan toteuttamiseen. 
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7.3 Media 
 

Mielestäni avoin data tuo ratkaisuja journalismin tuotteistumiseen. Yleisöt oppivat 

vaatimaan lähdeaineistoja saataville ja punnitsemaan tiedon todenperäisyyttä oma-

aloitteisesti, jos tiedon taustalla olevat aineistot ovat vain klikkauksen päässä. Tämä 

vaatii journalisteilta jossain määrin tieteellisempää kirjoitustapaa, jossa jutun lähteet 

ovat näkyvissä ja lukijan arvioitavissa. Datajournalismi vaikuttaisi jäävän pysyväksi 

toimintatavaksi etenkin verkkotoimitusten työkalupakkiin. 

 

7.4 Kokonaisuus 
 

Kiikeri ja Ylikoski (2004, 24–26) pohtivat arvottavasti latautuneita käsitteitä ja esittelevät 

käyttäjän ja katselijan erilaiset näkökulmat tietoväittämiin: Tiedon käyttäjä ei etsi usein 

selitystä totuutena pitämäänsä asiaan, mutta pyrkii selittämään poikkeamia siitä. Tiedon 

katselija taas ei osallistu tiedon arvottamiseen, vaan etsii hyväksyntää kaikille 

näkökulmille. Arkielämässä näkemysten arvottaminen ei ole ongelmallista, mutta 

tieteentutkimuksessa kyllä. (emt.) Mielestäni näitä näkökulmia olisi syytä pohtia myös 

tutkimusaineistojen jatkokäytössä tutkimuseettisten ongelmien välttämiseksi. Kun 

pienin resurssein toimiva tutkija tai tutkimusryhmä saa käsiinsä avointa ja siten ilmaista 

aineistoa sopivalta tuntuvasta aiheesta, voiko tiedon järkevyys sokaista ja riittää näin 

selitykseksi tiedon oikeellisuudesta ja sopivuudesta? ”...oletamme, ettei meidän tarvitse 

hakea selitystä oikeina tai järkevinä pitämillemme uskomuksille. Niiden järkevyys riittää 

niiden selitykseksi” (Kiikeri & Ylikoski 2004, 25). Entä miten avoimuus vaikuttaa 

tutkimusaiheiden valintaan? Keskitetäänkö tulevaisuudessa yliopistojen säästökuurien 

paineessa tutkimusta etenkin niihin aihealueisiin, joihin liittyvää aineistoa on avoimesti 

saatavilla? 

Myös julkishallinnon avaama data voi aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi avoimet 

rikostilastot kartalla voivat auttaa resursoimaan poliiseja alueellisesti järkevämmin, 

mutta ne voivat tuoda myös ei-kaivattuja seurauksia: Isossa-Britanniassa 

vakuutusyhtiön tekemän kyselyn mukaan 11 prosenttia vastanneista jätti rikoksen 
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ilmoittamatta, koska he pelkäsivät sen avointen tilastojen kautta vaikuttavan talonsa 

myyntiin tai vuokraamiseen. (Hand 2012.) 

Datajournalismin taustalla on tiedon läpinäkyvyyden vaatimus, mikä voi olla 

kyseenalaista tiedon kohdistuessa arkaluonteisiin aiheisiin kuten henkilötietoihin 

(Ramonet 2012, 65–66). Näin avoimuus vaatii tiedon julkaisijoilta ja hyödyntäjiltä myös 

vastuullisuutta ja harkintakykyä. 

 

 

8 Johtopäätökset 

 

Digitaalisuus ja avoimuuden korostaminen vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan 

muuttaen ajatusmalleja ja toimintatapoja. Avoimen datan jakaminen ja hyödyntäminen 

olivat kaikilla tämän monitapaustutkimuksen tahoilla alkuvaiheessa, mutta avoin data ja 

sen hyödyt koettiin niin merkittäviksi, että datojen avaamisen tai hyödyntämisen eteen 

haluttiin tehdä töitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa yleistajuinen 

kokonaiskuva avoimen datan ilmiöstä Oulun seudulla tiettynä ajanjaksona. Päämääränä 

oli parantaa ymmärrystä avoimesta datasta. Tässä tutkimuksessa kuvattiin avoimen 

datan ilmiötä vain Oulun yliopiston, Oulun kaupungin ja Kalevan näkökulmista, joten 

siitä ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä. 

Kolmen eri toimijan mukanaolo oli haasteellinen lähtökohta tutkimukselle ja jälkeenpäin 

ajateltuna helpoin tie olisi ollut valita vain yksi toimija ja syventää tutkimusta sen osalta. 

Mielestäni tämä ei olisi kuitenkaan avannut avoimen datan ilmiötä riittävästi. 

Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi tilanteen kartoittaminen muutaman vuoden 

kuluttua, kun nyt alkuvaiheessa olevat hankkeet ovat edenneet. 

Mielestäni ATT-hankkeessa toteutettu tiekartta (ks. kappale 4.2.1) soveltuisi hyvin 

pohjaksi tiedon muillekin tiedon avoimuutta edistäville hankkeille. Sen neljä 

osatavoitetta vahvistavat tietoa tuottavan tahon perusolemusta, avoimuuden 
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osaamistasoa, toimivia perusrakenteita ja avoimen tiedon hyödyntämis-

mahdollisuuksia. Luotettava perusolemus tuo avattavalle tiedolle laadukkaan tiedon 

maineen. Tiedon hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen ja ”mainostaminen” 

innostavat hyödyntämään tietoa, mikä tuo hyötyjä myös tiedon tuottajalle. Toimivat ja 

hyvin suunnitellut perusrakenteet sekä riittävä avoimuuden osaamistaso tuovat tiedon 

avaamisen sujuvaksi osaksi tiedontuottajien toimintatapoja. 

Osatavoitteita on kehitettävä tasapainossa, jotta tiedon avoimuus toisi siltä odotettuja 

hyötyjä. Tässä pätee sanonta “Asiakas on aina oikeassa.” Kukaan ei käytä avointa tietoa, 

jos sitä ei koeta hyödylliseksi. Vastaavasti tietoa avaava taho ei hyödy avaamastaan 

datasta, jos sitä ei käytä kukaan. Tiedon avaamista ja hyödyntämistä on kehitettävä 

samanaikaisesti ja yhteistyössä. 

Tämä tutkimus rakentui kysymyksen ”Miksi avointa dataa?” ympärille. Pääpaino oli 

datan avaamisen hyötyjen kartoittaminen ja näin näkökulmani etsi suurelta osin 

perusteita datan avaamisen puolesta. Avaamiseen liittyy kuitenkin myös ongelmia 

esimerkiksi immateriaalioikeuksien kohdennuksessa, aineiston suojauksessa 

väärinkäyttöä vastaan sekä kustannusten jakamisessa digitaalisten aineistojen 

hallinnoimiseksi. Haittojen, riskien ja uhkakuvien kartoittaminen voisi olla 

mielenkiintoinen ja hyödyllinen aihe jatkotutkimukselle.  

Avoin data on ollut pinnalla ja puheenaiheena jo jonkin aikaa ja ilmassa voi aistia jo 

kyllästymisen kajoa. Mielestäni avoin data ei kuitenkaan ole teknologisen 

likinäköisyyden tapainen ilmiö, vaan monipuolinen ja laaja mahdollisuus 

yhteiskunnallisten toimintojen kehittämiseen. Datan avaamisen toteuttaminen vaatii 

kuitenkin pitkäjänteisyyttä sekä laajaa ja hyvin organisoitua yhteistyötä. 
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http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=yliopistolaki
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Liitteet 
 

Liite 1. Yhteenveto tutkimusaiheen käsittelystä Baronin yleistajuistamisen välineen 

avulla. 
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Liite 2. Käsitetaulukko 

 

 


