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1 Johdanto 

Tiedolla on tänä päivänä tärkeä merkitys taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa mielessä. 

Elämme tietointensiivisessä maailmassa, jossa yhä useammat palvelut perustuvat tietoon, 

sen käsittelyyn ja jakamiseen. Tiedon merkitys kasvaa jatkuvasti yhteiskunnan digitali-

soituessa ja verkottuessa, joten tietoa odotetaan olevan saatavilla, kun kehitetään uusia 

palveluita ja sovelluksia tai luodaan uutta informaatiota. 

Julkisella hallinnolla on suuri merkitys tiedon tuottajana, sillä hallinnon organisaatioilla 

on valtavat määrät yhteiskunnalta kerättyä tietoa. Tämä tieto on myös lain mukaan suu-

relta osin julkista, jolloin sen tulisi saatavilla olla kaikille [DGM09]. Hallinnollisen tiedon 

avaamista onkin pyritty edistämään ympäri maailman viimeisen kahdenkymmenen vuo-

den aikana erilaisin toimin. Esimerkiksi vuonna 2003 tuli voimaan Euroopan Unionin 

julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttöä koskeva direktiivi, Public 

Sector Information eli PSI-direktiivi [EuC19b]. Direktiiviä on jo uudistettu kaksi kertaa, 

vuonna 2013 lisättiin, että tietoa tulee voida käyttää kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoi-

tuksiin, ellei tietojen saantia ole kansallisesti rajoitettu (direktiivi ei koske esimerkiksi 

sellaisia asiakirjoja, joihin liittyy kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia). Vuoden 2019 

uudistuksen tarkoituksena on mm. edistää rajapintojen käyttöä tietojen julkaisemisessa, 

edistää pääsyä reaaliaikaiseen ja dynaamiseen tietoon ja selkeyttää marginaalikustannus-

ten perimisen periaatteita. Lisäksi direktiivissä painotetaan tiettyjen arvokkaiksi kuvattu-

jen tietoaineistojen avaamista, joita ovat esimerkiksi tilastotiedot ja paikkatiedot 

[EuC19a, ATK19]. Tietojen saanti on Euroopassa perusoikeus, joten PSI-direktiivi lisäyk-

sineen pyrkii helpottamaan julkisen sektorin tietojen saatavuutta. 

Tiedon avaamisella on pyritty myös parantamaan viranomaisten toiminnan ja päätösten 

teon läpinäkyvyyttä ja edistämään demokratiaa. Hallinnon ja tiedon avaamista vauhditti 

Yhdysvaltain entinen presidentti Obama tiimeineen, kun hän ensimmäisen presidentti-

kampanjansa aikoina lupasi palauttaa amerikkalaisten luottamuksen hallintoonsa teke-

mällä siitä avoimen ja läpinäkyvän [YuR12]. Presidentiksi valintansa jälkeen vuonna 

2009 Obama julkaisi muistion, jossa hän linjasi keinoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. 

Muistiossa mainitaan esimerkiksi uusien teknologioiden käyttö tiedon julkaisemiseksi 

verkossa yhteiskunnalle ja uusien työkalujen, metodien ja systeemien käyttö viranomais-

ten keskinäisessä sekä yhteiskunnan kanssa tapahtuvassa yhteistyössä ja palautteen saa-

miseksi [Oba09]. Obaman julistuksen jälkeen on perustettu mm. kansainvälinen Open 
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Government Partnership -yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää avoimen hallinnon käy-

täntöjä ja taistella korruptiota vastaan. Avoimen hallinnon julistuksessa jäsenet sitoutuvat 

mm. edistämään hallinnon tiedon avaamista ja avoimien standardien käyttöä [OGP11]. 

Suomi liittyi yhteisöön vuonna 2012 ja otti ensimmäisessä toimintaohjelmassaan vuosille 

2013-2015 yhdeksi kehittämiskohteeksi juuri hallinnollisen tiedon avaamisen edistämi-

sen [Avo17].  

Myös Suomessa oli aloitettu avoimen tiedon edistäminen jo tätä ennen. Vuonna 2009 Lii-

kenne- ja viestintäministeriön tuottamassa selvityksessä Julkiset sähköiset palvelut - ke-

hittämisen pullonkaulat [LVM09] kuvattiin julkishallinnon siiloutuneisuutta. Selvityksen 

mukaan organisaatiot eivät keskustele, tiedä tai halua ymmärtää toistensa tai liike-elämän 

toimintaa vaan tuottavat päällekkäistä ja yhteensopimatonta tietoa. Raportissa esitettiin 

visio tietoyhteiskunnasta, jollaiseksi Suomen tulee pyrkiä. Tavoitteena oli tuottaa tehok-

kaita ja käyttäjälähtöisiä palveluita sekä tukea uutta ja innovatiivista liiketoimintaa. Tämä 

mahdollistuisi, kun kaikki yhteiskuntaa kuvaava viranomaistieto julkaistaan verkossa yh-

tenäisten rajapintojen kautta. 2010-luvulla Suomessa alettiinkin edistämään tiedon avaa-

mista järjestelmällisemmin. Vuonna 2010 julkaistiin Suomen Akatemian rahoittama Jul-

kinen data – johdatus tietovarantojen avaamiseen -opas käsikirjaksi hallinnon organisaa-

tioille [PKH10]. Vuonna 2011 Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, jonka tavoitteena 

oli avata julkisin varoin tuotetut, julkisen hallinnon julkiset tiedot koneluettavassa muo-

dossa ja maksutta koko yhteiskunnalle käyttöön vuoteen 2020 mennessä. Julkisten tieto-

aineistojen avaaminen koneluettavassa muodossa kirjattiin samana vuonna mukaan myös 

Kataisen hallitusohjelmaan [VNK11] ja nostettiin yhdeksi hallitusohjelman strategisen 

toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeeksi. 

Vaikka tavoitteena onkin avata mahdollisimman paljon tietoa, kaikkea ei kuitenkaan saa 

avata. Tällaisia ovat esimerkiksi turvallisuusviranomaisten tiedot ja henkilötiedot 

[Adf19]. Henkilötietojen käsittely on määritelty vuonna 2018 voimaan tulleessa Euroo-

pan unionin tietosuoja-asetuksessa, General Data Protection Regulation (GDPR) 

[EuC18a]. Asetus on tehty suojaaman kansalaisten henkilötietoja ja rajoittamaan niiden 

käsittelyä. Kansalaisille se antaa lainvoimaisen oikeuden tarkastaa omat tietonsa erilai-

sista rekistereistä, niin viranomaisten kokoamista kuin yritysten ja muidenkin yhteisöjen 

ylläpitämistä. Kansalaisella on asetuksen mukaan myös oikeus tulla unohdetuksi, eli vaa-

tia tietojensa poistamista.  

Tietojen avaamista odotetaan kaikilta julkisen hallinnon organisaatiotasoilta, mutta mitä 
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avaamiseen käytännössä liittyy? Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, 

mitä tietojen ja rajapintojen avaaminen tarkoittaa viranomaisorganisaation näkökulmasta 

ja toisaalta, millaisia kokemuksia käyttäjillä on avatusta tiedosta ja rajapinnoista. Viran-

omaisorganisaatiolla tarkoitetaan tässä tutkielmassa kaikkia julkisen hallinnon yksiköitä, 

niin ministeriöitä kuin muita virastoja, kuten esimerkiksi Tilastokeskusta. Tutkielman en-

simmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, jossa selvitetään hallinnollisen tiedon avaamisen 

taustoja, käsitteitä ja tekniikoita. Toisena osana on tutkimus, jossa haastateltiin Tilasto-

keskuksen avointen rajapintojen käyttäjiä ja selvitettiin heidän kokemuksiaan näiden ra-

japintojen käytöstä, toiminnasta sekä toiveita rajapintojen kehittämiseen. Kirjallisuuskat-

sauksen ja haastattelututkimuksen pohjalta etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysy-

myksiin: 

Tutkimuskysymys 1. Mitä viranomaisorganisaatiossa tulee ottaa huomioon avattaessa 

tietoja ja rajapintoja avoimesti käytettäväksi?  

Tutkimuskysymys 2. Millaista arvoa tiedon ja rajapintojen avaamisella saavutetaan? 

Tutkielman rakenne on seuraava: luvussa 2 tarkastellaan ensin, miksi hallinnollista tietoa 

avataan ja kuinka sen käyttöä voidaan edistää käyttöä rajoittavia esteitä purkamalla. Lu-

vussa käydään myös läpi avoimeen dataan liittyviä käsitteitä, kuvataan rajapintoja ja mitä 

niiden avaaminen merkitsee organisaatiolle. Luvussa 3 kuvataan tutkielmaa varten tehdyn 

haastattelututkimuksen menetelmät ja toteutus. Luvussa 4 perehdytään tutkimuksen tu-

loksiin ja esitetään niiden pohjalta vastauksia tutkimuskysymyksiin. Luvussa 5 pohditaan 

tutkimuksen tuloksia ja lukuun 6 on tiivistetty tutkielman johtopäätökset. 
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2 Avoin hallinnollinen tieto ja rajapinnat 

Tässä luvussa selvitetään aluksi mitä hallinnollisen tiedon avaamisella tavoitellaan ja 

kuinka tiedon käyttöä voidaan edistää. Sen jälkeen syvennetään avoimen tiedon käsitteitä 

ja tarkastellaan rajapintoja ja niiden avaamisen merkitystä organisaatiolle itselleen. 

2.1 Tiedon avaaminen ja käyttö 

Tutkielmassa keskityttiin erityisesti hallinnollisen tiedon käsittelyyn. Hallinnollisten or-

ganisaatioiden tarjoama tieto on vain osa kaikesta avoimesta tiedosta ja se risteää muun 

tyyppisen tiedon kanssa. Kuvassa 2.1 kuvataan avoimen hallinnollisen tiedon suhde mui-

hin tiedon tyyppeihin. Seuraavaksi luvussa käydään läpi, miksi hallinto avaa tietojaan ja 

kuka tietoa voi käyttää, millaiset seikat estävät tiedon käyttöä ja toisaalta, kuinka näitä 

esteitä purkamalla tiedon käyttöä voidaan edistää. 

 

Kuva 2.1: Tiedon tyypit ja niiden suhteet toisiinsa [MCG13]. 
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2.1.1 Tietoa avoimeksi 

”Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä jaettaessa ja jalostettaessa.” alkaa Avoimen 

tiedon ohjelman 2013-2015 loppuraportti [KSS15], jossa kuvataan kaksivuotisen hank-

keen tavoitteiden toteutumista julkisten tietovarantojen avaamisen edistämiseksi Suo-

messa. Hallinnollisen tiedon avaamisella tavoitellaan monenlaisia hyötyjä. Jo Obaman 

julistuksen [Oba09] tavoitteena oli tehdä hallinnosta läpinäkyvää ja parantaa siten kansa-

laisten luottamusta ja tietoisuutta hallinnon toimista. Avoin hallinto edellyttävää avointa 

tietokulttuuria ja tiedon avaamisella voidaan lisätä kansalaisten mahdollisuuksia seurata 

päätöksentekoprosessien etenemistä ja vaikuttaa päätöksentekoon [Uba13, Kos15]. Ta-

voite on lisäksi tehostaa koko hallinnon toimintaa, luoda edellytyksiä parempien palvelu-

jen toteuttamiselle ja tuoda siten myös kustannussäästöjä. Hallinnollisten tietojen avaa-

minen hyödyttää koko yhteiskuntaa. Tiedon avulla voidaan tukea uusien innovaatioiden 

kehittämistä, yritysten ja työpaikkojen syntymistä ja saavuttaa taloudellista kasvua näiden 

avulla. 

Hyödynsaajat voidaan jaotella neljään pääkategoriaan: julkinen sektori, kansalaiset, yh-

teiskunta ja elinkeinoelämä [Uba13]. Jokaisen kategorian toimija voi myös avata tietoja 

muille käyttöön, mutta julkisen sektorin toimijat ovat tyypillisimpiä tiedon avaajia. Suu-

rin käyttäjäryhmä taas tulee elinkeinoelämästä. Julkisen sektorin organisaatioille tehdyssä 

kyselyssä ne olivat arvioineet yksityisten yritysten käyttävän eniten avointa dataa, lähes 

puolet kaikista käyttäjistä [KHL17]. Toinen merkittävä avoimen datan käyttäjä ryhmä 

ovat julkisen sektorin organisaatiot itse, joita käyttäjistä on noin neljännes. Loput käyttä-

jistä lähes yhtä suurilla osuuksilla olivat yksityisiä henkilöitä, n. 13 %, sekä yliopistoja ja 

tutkimuslaitoksia, lähes 14 %. 

Jotta avoimesta tiedosta voitaisiin saada edellä kuvattuja hyötyjä, tiedon tulee olla jollakin 

tavoin arvokasta ja ajantasaista. Arvokkuuden määrittäminen voi olla haastavaa ja tulkin-

nan varaista. Käsitettä ”avoin hallinnollinen tieto” pidetään epämääräisenä sen voidessa 

tarkoittaa eri asioita riippuen, miten käsite ymmärretään. Jos ajatellaan sanaparin ”avoin 

hallinto” määrittelevän sanaa ”tieto”, se tarkoittaa poliittisesti tärkeiden asioiden julkis-

tamista, tapahtui se sitten koneellisesti tai muilla tavoin. Jos taas ajatellaan, että sekä 

”avoin” että ”hallinnollinen” ovat erillisiä, sanaa ”tieto” määrittäviä adjektiiveja, voidaan 

tietoa pitää helposti saavutettavana ja hallintoon liittyvänä, mutta ei välttämättä poliitti-

sesti tärkeänä [YuR12]. Toisin sanoen julkaistavalla tiedolla ei välttämättä ole sellaisia 

viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä edistäviä vaikutuksia, kuin alun perin tarkoitettiin. 
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Tästä esimerkkinä Yhdysvalloissa Open Government Directive -säädöksen [OGP11] vai-

kutukset. Säädöksessä vaadittiin virastoja julkaisemaan vähintään kolme merkittävää tie-

toaineistoa Data.gov-portaalissa. Monien virastojen arvosteltiin täyttävän säädöksen vaa-

timukset julkaisemalla portaalissa tietoa, joka on jo jossain muualla saatavilla, tieto oli 

vanhaa jo julkaistaessa tai siitä saatava hyöty hyvin marginaalista [YuR12]. Vaikka säädös 

periaatteessa täytettiin, datalla ei välttämättä ollut suurta arvoa. Euroopassa vuonna 2019 

uudistettu PSI-direktiivi tuo apua arvokkaan tiedon määrittelemiseen. Uudistuksessa di-

rektiiviin on lisätty teemaluokitus arvokkaista tietoaineistoista, joilla katsotaan oleva eri-

tyistä merkitystä avoimena julkaistuna. Luokkia ovat paikkatiedot, maan havainnointiin 

ja ympäristöön liittyvät tiedot, säätiedot, tilastotiedot, yritys- ja yritysten omistustiedot 

sekä liikkuvuustiedot [EuC19b]. Viranomaiset, jolla on tähän teemaluokitukseen liittyviä 

aineistoa, tulisi siis julkaista niitä avoimena, mieluiten ohjelmointirajapintojen kautta. On 

hyvä kuitenkin muistaa, että myös muulla, näiden teemaluokkien ulkopuolelle jäävällä 

tiedolla on arvoa, kun se on julkaistu käyttökelpoisella tavalla. 

Toinen ongelma avoimen tiedon osalta liittyy tietojen julkaisutapaan. Tärkeää, kiinnosta-

vaa ja ajantasaista tietoa julkaistaan, mutta siten, että sen käyttö ei ole mahdollista kai-

kille. Tiedon muoto, tyyppi tai käytetty julkaisukanava voi olla hankalasti käytettävä tai 

tiedon merkitys epäselvää. Jälleen voidaan todeta säädösten täyttyvän, mutta haasteet löy-

tyvät tiedon käytettävyydessä. Avatun tiedon tulisi olla kaikille käytettävää, julkaistu si-

ten, että sen käyttö on mahdollista ilman erityisiä ohjelmisto- tai osaamisvaatimuksia. 

Uhkana on muodostua kuilu edistyneiden ja aloittelevien tai satunnaisten käyttäjien vä-

lille. Osa käyttäjäkunnasta ei pysty saamaan samanlaisia hyötyjä tiedon käytöstä kuin 

harvalukuinen digitaalinen eliitti, jolla on syvällistä osaamista ja teknisiä resursseja 

[Rob12].  

Kritiikistä huolimatta julkisen tiedon avaaminen nähdään tärkeänä asiana ympäri maail-

maa ja Euroopan Unionin alueella alun perin jo vuonna 2003 voimaan tullut PSI-direktiivi 

kannustaa hallinnon organisaatioita kaikilla tasoilla avaamaan tietojaan yhteiskunnalle. 

Suomi on kunnostautunut tiedon avaamisessa kiitettävästi, esimerkiksi Open Knowledge 

International -järjestön Global Open Data Indexin mukaan Suomi on tällä hetkellä sijalla 

5 Kanadan ja Norjan kanssa aineistojen avaamisessa [OKI19]. Monissa raporteissa Suo-

messa ja maailmalla kuvataankin tiedon avaamisen tärkeää merkitystä. Valtioneuvostolle 

2017 tuotetussa Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus -raportissa on arvioitu 

avoimen datan käytön yhteyksiä yritysten innovaatioiden tuottamiseen ja taloudelliseen 
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menestykseen. Raportissa todetaan, että yritykset, jotka hyödyntävät sekä avointa että 

massadataa (Big Data) toiminnassaan, tuottavat uusia palvelu- ja tavarainnovaatioita suh-

teellisesti useammin kuin muut yritykset [KHL17]. Innovaatiot ovat tuottavuuden ja kas-

vun kannalta tärkeä lähde, joten nämä yritykset myös näyttävät saavan avoimen datan 

hyödyntämisestä taloudellista hyötyä. Tulokset viittaavat myös siihen, että avoimen datan 

hyödyntäjäyritykset kasvoivat muita nopeammin joillakin tietointensiivisillä sektoreilla, 

kuten rahoituspalvelut, informaatio- ja viestintäsektori, sekä sähkö-, kaasu- ja lämpö-

huolto. Raportissa varoitetaan kuitenkin liian laajojen johtopäätösten vetämistä asiasta, 

sillä avoimen datan käytöstä ei ole kunnollisia tilastoja. Avoimen datan jakelukanavien 

käytön periaatteisiin kuuluu usein, ettei käyttäjien tarvitse esimerkiksi rekisteröityä, joten 

varmaa tietoa käyttäjistä ei siten ole saatavilla.  

Vaikka suoraa tutkimustietoa yleensä avoimen datan käytön tuomasta arvosta ei ole, eri-

tyisesti liikenne- ja paikkatietojen käytön hyödyistä on saatu näyttöä. On havaittu esimer-

kiksi, että liikennetietoja käyttävien yritysten liikevaihdossa näkyi kasvua enemmän ver-

rattuna muihin yrityksiin [KHL17]. McKinsey Global Instituten julkaisemassa Open data: 

Unlocking innovation and performance with liquid information -raportissa puolestaan ar-

vioidaan, että vuosittain voidaan saavuttaa jopa 3000 miljardin dollarin edestä arvoa käyt-

tämällä avointa tietoa enemmän raportissa tutkituilla osa-alueilla [MCG13]. Raportissa 

otettiin huomioon kaikki avoin data, niin julkisen sektorin kuin yksityisten yritysten tar-

joama.  

Tutkimuksen osa-alueita olivat koulutus, liikenne, kuluttajatuotteet, sähkö-, öljy- ja kaa-

suala, terveydenhoito sekä rahoitusala, joilla kaikilla hyötyjä saavat niin kuluttajat kuin 

palvelujen tarjoajat. Esimerkiksi koulutuksessa avointa dataa voidaan hyödyntää entistä 

enemmän opetusmateriaalien ja -metodien parantamiseen. Liikennesektorilla laajempi 

avoimen datan käyttö matkustus- ja rahtiliikennettä optimoivia palveluja tuottaessa toisi 

säästöjä ja lisäisi tuottavuutta. Kuluttajat hyötyisivät avoimista tuote-, tuottaja- ja hinta-

tiedoista, kun taas hyödykkeiden tuottajat voivat käyttää esimerkiksi sosiaalisen median 

tietoja asiakassegmentointiin ja markkinointiin. Energia-alalla sähkön, öljyn ja kaasun 

käyttäjille voitaisiin tuottaa palveluja, joilla he voivat tarkkailla omaa energiankulutus-

taan ja tehdä itselleen sopivia valintoja sen perusteella. Rahoitusaloilla avointa dataa voi-

daan hyödyntää petosten ja huijausten ehkäisemiseen ja paljastamiseen, joka erityisesti 

pankki- ja vakuutuspuolella liittyy kiinteästi alan turvallisuuteen. Kiinteistöalalla puoles-
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taan voitaisiin tuottaa palveluja, joiden avulla kiinteistöjen omistajat ja ostajat tai vuok-

raajat voidaan saattaa yhteen. Myös kaava- ja rakennussuunnitelmista tiedottaminen toisi 

arvoa eri hyödyntäjäryhmille rakennuttajista sijoittajiin [MCG13]. Kuvattuja hyötyjä voi-

taisiin saavuttaa, kun sekä julkinen hallinto että eri alojen toimijat itse avaavat tietoa mui-

den käyttöön.  

Joillakin aloilla, kuten terveydenhuoltosektorilla, avoimen tiedon hyödyntämisessä voi 

olla rajoitteita. Rajoitteet voivat olla potilasturvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liit-

tyviä, mutta ne huomioiden on mahdollista jakaa joitakin tietoja avoimena tietona 

[MCG13, Kos15]. Tietoja voidaan esimerkiksi anonymisoida siten, ettei yksittäisiä hen-

kilöitä pystytä tunnistamaan. Potilas- ja henkilötietojen luovuttamiseen tarvitaan kuiten-

kin aina asianomaisen lupa. Henkilöön liittyvästä tiedosta puhuttaessa käytetään termiä 

omadata (My Data), jolla tarkoitetaan “ihmiskeskeistä lähestymistapaa henkilötiedon hal-

lintaan ja käsittelyyn” [PKK14]. Omadataa hallitsee tiedon kohde itse, henkilö päättää 

milloin luovuttaa tietojaan ja millaiseen käyttöön. Potilastiedoista voitaisiin saada niin 

potilaita itseään kuin yleisesti terveyttä edistäviä hyötyjä. Avoimia potilastietoja voidaan 

käyttää sairauksien tutkimiseen ja uusien hoitokeinojen kehittämiseen. 

Yritysten ja yksityisten rinnalla myös julkisen sektorin organisaatiot itse ovat tärkeä avoi-

men tiedon hyödyntäjäryhmä [MCG13, Kos15, KHL17]. Avoimen datan käytöllä voidaan 

tehostaa julkisten organisaatioiden toimintaa ja vähentää päällekkäistä tiedon tuotantoa. 

Tästä voidaan saada myös säästöjä, sillä kerran kerättyä tietoa voitaisiin käyttää monella 

tapaa. Samalla on mahdollista jossain määrin esimerkiksi helpottaa tiedonantajan taakkaa 

ja poistaa turhaa asiointia. Tähän tähtää Suomessa palvelujen digitalisointihanke, jonka 

periaatteena on mm. pyrkiä kysymään uutta tietoa vain kerran [Val17].  Avoimen datan 

avulla myös julkiset organisaatiot voivat tuottaa yhteiskunnalle monipuolisempia ja te-

hokkaampia palveluita helpottamaan kansalaisten osallistumista ja asiointia. 

Tässä luvussa kuvattuja avoimen tiedon arvoja voidaan jaotella karkeasti kolmeen ryh-

mään: poliittiset ja sosiaaliset arvot, taloudelliset arvot sekä operationaaliset ja tekniset 

arvot [JCZ12]. Poliittisia ja sosiaalisia arvoja ovat esimerkiksi juuri avoimen hallinnon 

tavoitteet eli läpinäkyvyyden, kansalaisten osallistuttamisen ja demokratian lisäämisen 

tavoitteet. Taloudellisia tavoitteita ovat odotukset kustannussäästöistä ja tuottavuuden li-

säämisestä sekä uusien tuotteiden, palvelujen ja yritysten syntymisestä [Kos15]. Opera-

tionaalisia ja teknisiä arvoja syntyy, kun voidaan helpottaa yhteiskunnan asiointia hallin-

non kanssa, optimoida hallinnollisia prosesseja, poistaa päällekkäisyyttä ja tuottaa uutta 
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tietoa olemassa olevan pohjalta.  

2.1.2 Avoimen tiedon käytön haasteita 

Tiedon avaamiseen kannustetaan hallitusohjelmissa ja avoimen tiedon käytön nähdään 

tuovan arvoja sekä julkisille että yksityisille toimijoille. Tiedon avaaminen ei kuitenkaan 

ole aina mutkatonta eikä sen hyödyntäminen yksinkertaista. Esteitä ja riskejä esiintyy 

sekä avaajan että käyttäjän näkökulmasta ja niitä voidaan jaotella esimerkiksi taulukossa 

2.1. esitettyihin kategorioihin: institutionaaliset esteet, tiedon käsittelyn kompleksisuuden 

aiheuttamat esteet, tiedon käyttöön ja tuotantoprosessiin osallistumisen esteet, säädösten 

aiheuttamat esteet, tiedon laatuun sekä teknisiin seikkoihin liittyvät esteet [JCZ12]. Osa 

esteistä johtuu tiedon tuottajan osaamisesta tai haluttomuudesta julkaista tietoa, osa käyt-

täjästä, jolla ei ole kykyä tai mielenkiintoa käyttää dataa.  

Molempien ryhmien asenne ja yleinen suhtautuminen vaikuttavat avoimen tiedon tuo-

maan arvoon. Kun organisaatiot avaat tietoa pakon sanelemana, on riski, että avataan vain 

dataa, joka on esimerkiksi poliittisesti vaaratonta ja teknisesti helppoa avata. Tällöin ei 

aina kiinnitetä huomiota tiedon tai jakelukanavien laatuun. Toisaalta samoin voi vaikuttaa 

myös liiallinen innokkuus tiedon avaamiseen [Uba13]. Avataan avaamisen takia, ei suun-

nitella avaamista systemaattisesti, ei harkita riittävästi mahdollisia riskejä. Nämä esteet 

kertautuvat tiedon käyttäjälle, joka ei saa tiedon käytöstä hyötyjä ollenkaan tai hyödyt 

jäävät vähäisiksi. Näennäisellä tiedon avaamisella voidaan saada organisaatio näyttämään 

avoimelta, vaikka todellisuudessa tiedolla ei olisi mitään arvoa [YuR12]. Hallinnollisen 

tiedon avaamisen eräs paradoksi on, että suuret määrät avattua tietoa ei automaattisesti 

merkitse parempaa läpinäkyvyyttä tai demokraattisempaa ja rationaalisempaa päätöksen-

tekoa. Tämä johtuu tiedon avaamiseen liittyvistä myyteistä: ajatellaan, että tiedon avaa-

minen tuottaa aina hyötyjä tai että avattu tieto johtaa automaattisesti avoimeen hallintoon 

[JCZ12]. Suuri informaatiomäärä voi päinvastoin näyttäytyä sekavana ja hallitsematto-

mana, eikä edistä ymmärtämystä tai lisää vaikutusmahdollisuuksia. Jos käyttäjille avataan 

tietoa tarkemmin harkitsematta sen luonnetta tai laatua, voi syntyä mielikuva, että tärkeitä 

päätöksiä tehdään huonolaatuisen tiedon pohjalta. Silloin on vaarana, että luottamus pää-

töksentekoon ja viranomaisiin päinvastoin heikkenee.  
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Taulukko 2.1: Esimerkkejä avoimen tiedon käytön esteistä [JCZ12]. 

 

 

Monet taulukossa 2.1. kuvatuista esteistä viittaavat tiedon kunnollisen rakenteen, kuvaa-

misen ja käytön tuen tärkeyteen. Olennaista käyttäjälle on ymmärtää tiedon sisältö ja tar-

koitus, jotta tietoa voidaan käyttää oikein. Väärä tai väärin käytetty tieto voi aiheuttaa 

käyttäjälle erilaisia ongelmia, voidaan saada vääriä tuloksia tai ennusteita tai sovellukset 

eivät toimi oikein. Virheelliset tulkinnat väärin käytetyn tiedon perusteella voivat johtaa 

huonojen päätösten tekoon, joilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Epäselvän ja vir-

heellisen tiedon jakaminen on haitallista myös tiedon tuottajalle, jonka maine kärsii. Vir-

heitä ja väärinymmärryksiä voidaan vähentää, kun tieto on kuvattu kunnolla. Silloin sitä 

on helpompi hakea, ymmärtää ja mahdollista yhdistää muuhun tietoon. Kuvaamisessa ja 

tiedon avaamisessa tulisi pyrkiä käyttämään tunnettuja standardeja, jolloin tiedon käyt-



11 

töönotto on sujuvampaa [Uba13]. Yleisesti käytetyt standardit ja mallit helpottavat ja kan-

nustavat tiedon käyttöönotossa ja niiden avulla voidaan tarkastella myös tiedon laatua. 

Tiedon käyttöä voi estää tai hankaloittaa myös, jos se on saatavilla käyttöön vain erityis-

ten ohjelmistojen ja sovellusten kautta. Pelkkä koneluettava raakadata voi toisaalta olla 

helposti saatavilla ja käytettävissä millä tahansa välineillä, mutta vain harvat ymmärtävät 

sitä [Rob12]. On tärkeää pohtia, missä muodossa tietoa yleensä julkaistaan ja kuinka sitä 

halutaan käytettävän. Esimerkiksi PDF-muotoinen tieto on lähinnä vain ihmiselle luetta-

vaa, mutta koneellinen käyttö on mahdotonta. Toisaalta vain esimerkiksi RDF (Resource 

Description Framework) -muotoisesta datasta ihmisen voi olla haastavaa saada kokonais-

kuvaa, ellei tietoa ole kuvattu myös jollain ihmiselle sopivalla muodolla. 

Tiedon avaamisen tiellä voivat olla myös kustannuskysymykset. Avaaja voi joutua inves-

toimaan infraan, työvoimaan ja osaamiseen, jolloin riski kustannusten lisääntymisestä voi 

hillitä tiedon avaamisen edistämistä [JCZ12, Uba13]. Kustannuksiin on kuitenkin varau-

duttava, vaikka avattava data olisi olemassa jo organisaation tuottamana omiin tarkoituk-

siinsa, sillä sitä joudutaan usein käsittelemään ennen avaamista. Joskus dataa voidaan 

joutua muuttamaan eri formaatteihin nimenomaan käytön helpottamisen takia. Tieto voi-

daan myös joutua anonymisoimaan, jotta sen perusteella ei voida tunnistaa henkilöitä. 

Kustannuksia tulee myös avatun tiedon ylläpidosta. On tärkeää huolehtia, että tieto on 

käytettävissä luvatun palvelutason mukaisesti, eikä pääsy siihen katkea. Kustannukset 

voivat olla myös käyttäjän esteitä, jos tietoa on saatavilla vain maksua vastaan. Kiinnos-

tavasta tiedosta voidaan olla valmiita maksamaan, jos maksut eivät ole liian suuria. Vero-

varoin kerätyn tiedon odotetaan usein olevan ilmaiseksi saatavilla, mutta joissakin orga-

nisaatioissa voi maksullinen tietopalvelu olla osa rahoitusta [KHL17]. Toisaalta tiedon 

käytön laskuttaminen voi tulla kalliimmaksi, kuin että tietoa jaettaisi ilmaiseksi. Avoimen 

datan hyödynnettävyys ja vaikuttavuus -raportissa havaittiin, että säästöjä saattaa tulla, 

kun tietopalveluhenkilöstön työaikaa säästyy tietopalvelupyyntöjen vähetessä ja käyttä-

jien siirtyessä itsenäisesti hakemaan tietoa avoimista palveluista [KHL17]. Samalla lin-

jalla on Janssen et al. [JCZ12], avoimesti jaettava tieto näyttää tuovan enemmän hyötyjä 

kuin tiedon myyminen. Aina maksullisuus ei siten ole perusteltua ja tällaisten käytäntöjen 

purkamista kannattaa harkita. 

Tiedon avaamisen ei tulisi olla vain yksipuolinen prosessi, jossa avaajaorganisaatio antaa 

tietoa käyttöön organisaation ulkopuolelle, mutta ei keskustele mahdollisten käyttäjien 

kanssa. Tiedosta kiinnostuneet käyttäjät haluat usein antaa palautetta ja kehittämisideoita 
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avaajalle. Tiedon käytölle esteitä muodostuu avaajan haluttomuudesta kuunnella käyttäjiä 

ja ottaa heidän kritiikkiään ja ehdotuksia vastaan. Tiedon avaajalla on harvoin selkeää 

ymmärrystä, kuinka tietoa todellisuudessa voitaisiin käyttää organisaation ulkopuolella. 

Käyttäjiltä voidaan silloin saada arvokasta palautetta ja käyttökokemuksia. Syitä kommu-

nikoinnin puutteeseen voi olla vähäiset henkilöresurssit, ajan puute tai kustannukset. Jos-

kus vuorovaikutuksen puute voi johtua yksinkertaisesti siitä, että avaaja ei näe velvolli-

suuttaan käyttäjää kohtaa tai että tietoa on avattu vain koska se on pakollista. Kommuni-

koinnin lisäksi käyttäjät saattavat tarvita myös muuta tukea tiedon käyttöön [JCZ12]. 

Mahdollisten kurssien tai muun opastuksen järjestäminen voi vaatia avaajaorganisaatiolta 

lisäresursseja, joten siitä saatetaan tinkiä. Kun käyttäjät eivät saa tarvitsemiaan palveluita 

ja apua tiedon käyttöön, he saattavat etsiä tiedon muualta.  

Avoimen tiedon käytöllä on monenlaisia haasteita, joista suurin osa vaikuttaa olevan läh-

töisin avaajan toiminnasta [JCZ12, Uba13]. Esimerkiksi puutteet tiedon avaajan motivaa-

tiossa, osaamisessa ja resursseissa voivat johtaa siihen, että avattu tieto ei ole riittävän 

käyttökelpoista. Tällöin hyötyjä on vaikea saavuttaa, vaikka käyttäjällä olisi monipuolista 

osaamista ja teknisiä mahdollisuuksia tiedon käsittelyyn. Tiedon avaajan tulisikin suun-

nitella oma avausprosessinsa huolella ja käyttäjiä kuunnellen. 

2.1.3 Avoimen tiedon käytön edistäminen 

Luvussa 2.1.1. todettiin, että tietopääoman arvo kasvaa sitä käytettäessä ja jalostettaessa. 

Toisaalta voidaan sanoa, että avoimella tiedolla on arvoa vasta silloin kun sitä käytetään 

[JCZ12]. Edellisessä luvussa kartoitettiin erilaisia esteitä avoimen tiedon käytön tiellä, 

tässä luvussa puolestaan tarkastellaan keinoja edistää tiedon käyttöä, jotta siitä saataisiin 

toivottuja arvoja ja hyötyjä. 

Avoimen datan hyödyntäminen on itseään vahvistava sykli, jossa hyvät kokemukset ker-

tautuvat kierros kierrokselta ja tiedon laatu ja palvelut paranevat. Kun käyttäjät saavat 

avoimen tiedon käytöstä selkeitä hyötyjä, se rohkaisee myös uusia käyttäjiä käyttämään 

tietoa ja mahdollisesti samalla tiedon tuottajia kehittämään tietoa ja palveluja edelleen. 

Näin tiedon arvo jälleen kasvaa, tuoden uusia käyttäjiä ja tuottajia mukaan [MCG13]. 

Tiedon käytön laajuus riippuu eri toimijoiden sitoutumisesta ja osallistumisesta koko pro-

sessiin. Avoimen tiedon käytön edistämistä voidaan tarkastella esimerkiksi ekosystee-

minäkökulman kautta [GaL14].  Avoimen tiedon ekosysteemissä eri toimijoilla on erilai-

sia rooleja, kuten tiedon tuottaja (data provider), tiedon kuluttaja (data consumer), tiedon 
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koostaja (data aggregator) ja sponsori/tukija (data sponsor). Toimijat ovat vuorovaikutuk-

sessa toistensa kanssa ja tuottavat lisäarvoa toisilleen. Tässä mallissa ekosysteemin pe-

rustana on Avoin data palveluna -alusta (Open-data-as-a-Service), jossa erilaiset dataka-

talogit, yhteentoimivuusalustat, analysointi- ja visualisointipalvelut ja muut avoimen da-

tan palvelut tarjotaan pilvipalveluina, samaan tapaan kuin esimerkiksi Software-as-a-Ser-

vice (SaaS)-palveluita tarjotaan. Pilvipalvelut ovat kuitenkin vain yksi tiedon tarjoamisen 

tapa, ja alustana voidaan ajatella avointa tietoa yleensä, samoin kuin tietoekosysteemeissä 

tieto ja siihen liittyvät palvelut, teknologiat ja sovellukset nähdään alustana [OlL18]. 

Avoimen datan ekosysteemi -mallissa valtionhallinolla on merkittävä rooli palvelualustan 

ylläpidossa ja rahoituksessa. Valtionhallinnon tehtävänä on olla vuorovaikutuksessa 

ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa ja pitää yllä kommunikointikanavia. Valtionhal-

linnolla on myös muita rooleja, tiedon tuottajana sen tärkeä tehtävä on tuottaa ja jakaa 

tietoa alustalle muiden toimijoiden käyttöön. Valtionhallinnon organisaatiot ovat myös 

datan kuluttajia, sillä ne voivat hyödyntää muiden tarjoamaa tietoa ja palveluita. Lisäksi 

hallinnon tehtävänä on organisoida ja hallita koko alustan kehitystä. Kuvassa 2.2 on esi-

tetty avoimen datan ekosysteemin eri toimijoiden välisiä suhteita toisiinsa.  

 

 

Kuva 2.2: Avoimen datan ekosysteemi [GaL14]. 

Yliopistojen ja korkeakoulujen tehtävänä on edistää ja tukea tutkimusta ja innovaatioiden 

syntymistä [GaL14]. Ne voivat toimia eräänlaisina koostajina tuoden yhteen muita toimi-

joita työskentelemään yhteisen ymmärryksen luomisessa. Niillä on tärkeä tehtävä edistää 

myös erilaisten standardien ja kehikoiden kehittämistä. 
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Yhteiskunta voi toimia hallinnon tuella epäsuorana tiedon tuottajana, mutta etenkin tie-

don ja muiden tuottamien tietotuotteiden kuluttajana. Elinkeinoelämän edustajat, kuten 

yrittäjät ja kehittäjät, ovat myös pääasiassa tiedon kuluttajia, sillä ne tuottavat tiedosta 

uusia palveluja ja sovelluksia. Yliopistojen ohella ne edistävät innovaatioiden kehittä-

mistä. Rahoituslaitosten ja sijoittajien voidaan nähdä olevan hallinnon ohella alustan tu-

kijoita, sillä ne voivat investoida ja tukea niin yksityisen kuin julkisen rahoituksen saa-

mista alustalle [GaL14].  

Tietoekosysteemeille tärkeitä piirteitä ovat verkostomaisuus ja kehittyminen. Sen jäsen-

ten on oltava yhteydessä muihin toimijoihin ja osallistuttava yhteistyöhön. Samalla toi-

mijat hyötyvät toistensa tuotoksista ja osaamisesta, ja voivat jakaa omaa osaamistaan 

muille [OIL18]. Uusien palvelujen ja tuotteiden syntyessä ekosysteemissä, se kehittyy 

itseohjautuvasti. Tietoekosysteemeillä ei usein ole keskitettyä hallinnointia, mutta tässä 

avoimen tiedon ekosysteemimallissa valtionhallinnolla on tärkeä rooli edistää ja ylläpitää 

ekosysteemin muodostumista.  

Avoimen tiedon ekosysteemin rakentuminen on pitkälti tiedon tuottaja- ja tarjoajapuolen 

vastuulla ja he voivat edistää tiedon käyttöä omilla toimillaan. Lähtökohtana on avoin 

tietopolitiikka, mikä edellyttää organisaatioilta omien tietovarantojensa kartoittamista ja 

niistä saatavien hyötyjen arviointia sekä näiden pohjalta laadittujen suunnitelmien julkai-

semista avoimesti [KHL17]. Oma selkeä tietoprosessi tiedon keräämisestä ja luomisesta, 

sen jalostamiseen, ylläpitoon ja jakeluun auttaa tiedon arvon määrityksessä. Pohjalle tar-

vitaan organisaation omaa hallittua tietojohtamisen kulttuuria [LHH13, s. 24-31]. Dataa 

avaavat organisaatiot voivat hyödyntää erilaisia kansainvälisiä avoimen tiedon ohjelmia 

ja periaatteita, joiden avulla voidaan oma sitoutuminen tuoda esiin. Hallinnon organisaa-

tioille referenssinä toimii esimerkiksi Open Government Partnership (OGP) [OGP19], 

johon Suomi liittyi vuonna 2012. Tämän yhteisön yhtenä tavoitteena on tukea hallinnol-

lisen tiedon avaamista avoimilta rajapinnoilta.  

Toimiakseen tehokkaasti avoimen tiedon ekosysteemi tarvitsee myös tietoinfrastruktuu-

rin kehittämistä. McKinsey Global Instituten tekemässä avoimen datan käytöstä saatavia 

hyötyjä selvittävässä raportissa [MCG13] ehdotetaan esimerkiksi, että: 

a) investoidaan datan keräämisen ja jakamisen helpottavan tekniikan kehittämiseen,  

b) kehitetään standardeja, joiden avulla eri lähteistä saatavaa dataa on mahdollista 

helpommin integroida,  
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c) julkaistaan enemmän dataa kuvaavaa metadataa, jotta data on helpommin ymmär-

rettävissä ja yhdistettävissä muuhun tietoon, ja 

d) luodaan uusia markkinapaikkoja ja jakelukanavia avoimen tiedon jakelua varten.  

Nämä toimet vaikuttavat erityisesti teknisistä ratkaisuista ja tiedon laadusta johtuvien es-

teiden purkamiseen, joita listattiin edellisessä luvussa taulukossa 2.1. Edellä esitettyyn 

ekosysteemimalliin vietynä nämä toimet koskevat erityisesti avoimen tiedon alustoista 

vastuussa olevia tahoja eli niitä, jotka vastaavat tiedon avaamisesta ja ylläpidosta. Näiden 

tahojen tulisi huolehtia myös tiedon käytön osaamisen vahvistamisesta ja tietotalouden 

ymmärtämisestä. Toimijoiden tulisi kerätä esimerkiksi tietoa kuinka avattua dataa käyte-

tään, ketkä sitä käyttävät ja mihin tarkoitukseen [KHL17]. Käyttötietoa keräämällä voi-

daan tutkia avoimen tiedon taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja kehittää avoi-

men tiedon tekniikoita ja alustoja.  

Tiedon lukutaito on nykyisessä yhteiskunnassa yhä tärkeämmäksi nouseva taito, minkä 

hallinta korostuu tietoon pohjautuvassa päätöksenteossa. Käyttäjien on osattava tulkita ja 

ymmärtää käyttämäänsä tietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Tiedon käytön osaaminen 

myös tehostaa toimintaa ja kasvattaa tiedon käytöstä saatavia hyötyjä [MoS19]. Suomen 

Akatemia on nostanut tiedon lukutaidon ja tietoon perustuvan päätöksenteon toiseksi Val-

tioneuvostolle ehdottamakseen tutkimusteemaksi, ilmastonmuutos ja ihminen -teeman 

rinnalle [SuA19]. Perusteluissa tähdennetään tiedon suodattamisen ja omaksumisen tai-

tojen lisäksi myös päätöksentekoprosessien ymmärtämistä.  

Edellä kuvatuista ehdotuksista monet vaativat koko avointa dataa tarjoavan yhteisön pa-

nostusta ja julkisen hallinnon tuottamia ohjeistuksia, säädöksiä ja päätöksiä. Yksittäinen 

organisaation tehtäväksi jää toteuttaa yhteisiä käytäntöjä tietoa avatessaan. Oman tieto-

politiikan haltuun ottamisen jälkeen tiedon avaamisen vaiheessa tärkeää on huolehtia tie-

don laadusta, ymmärrettävyydestä ja ajantasaisuudesta. Laatuun ja ymmärrettävyyteen 

voidaan vaikuttaa käyttämällä tunnettuja standardeja ja malleja tietosisällön ja metadatan 

kuvaamiseen [MCG13]. Metadatan avulla käyttäjien on mahdollista vertailla eri lähteiden 

tietoja tai selvittää tiedon yhteyksiä myös muuhun verkosta löytyvään tietoon. Näin datoja 

voidaan yhdistellä ja luoda uutta tietoa. 

Tiedon löydettävyyttä voidaan parantaa julkaisemalla tietoa yhteisissä datakatalogeissa. 

Suomessa esimerkiksi Avoindata.fi on tällainen Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä yh-
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teinen kanava avoimelle tiedolle. Avoimen tiedon käyttöä edistävät maailmalla ja Suo-

messa myös erilaiset yhdistykset ja yhteisöt. Esimerkkeinä voidaan mainita Open Know-

ledge Finland, joka on osa maailmanlaajuista Open Knowledge International -verkostoa 

sekä COSS ry, jonka tavoitteena on edistää avoimen datan käytön ohella myös avoimen 

lähdekoodin, avointen rajapintojen ja standardien kehittämistä. Edellisten kaltaiset yhtei-

söt pyrkivät tuomaan tiedon tuottajia ja käyttäjiä yhteen järjestämällä koulutuksia, semi-

naareja, kilpailuja ja hackhatoneja sekä edistämällä alan tutkimusta. Yksittäiset organi-

saatiot ja yritykset voivat olla mukana näissä yhteisöissä kehittämässä standardeja ja tek-

nologioita. 

Monissa maissa myös valtionhallinnolla on merkittävä rooli avoimen tiedon käytön edis-

tämisessä. Suomessa esimerkiksi edellä mainittu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä 

Avoindata.fi on sivusto, jossa eri organisaatiot voivat julkaista avointa tietoa. Euroopan 

komission Open Data Maturity in Europe-raportin [CeR18] mukaan Avoindata.fi kokoaa 

yhteen valtion hallinnon avoimesta tiedosta 91-100 %, joten sen merkitys dataportaalina 

on tärkeä. Tällaisten open.gov-portaalien kautta käyttäjät saavat hyödyllistä tietoa mil-

laista dataa on avattu ja pääsevät helposti käyttämään sitä. Lisäksi Euroopassa toimii Eu-

ropean Data Portal, joka taas kokoaan yhteen palveluun eri Euroopan maiden omien da-

taportaalien kautta saatavaa tietoa.  

Suomessa vuosina 2016-2018 toteutetun Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen lopputuotok-

sena syntynyt Yhteentoimivuusalusta ja -menetelmä [VRK19] kokoaa yhteen tietomal-

leja, sanastoja ja koodistoja, joita eri käyttäjät voivat hyödyntää omissa prosesseissaan. 

Lisäksi monet kansainväliset yhteisöt ja toimijat, kuten UNECE (United Nations 

Economic Comission for Europe, YK:n Euroopan talouskomissio) ja Eurostat (Euroopan 

tilastovirasto) kehittävät eri alojen standardeja ja malleja.  Jäsenmaiden virastot voivat 

osallistua mukaan kehitystyöhön. 

Kun tiedon avaamista suunnitellaan, tulisi pohtia kenelle sitä avataan. Eri käyttäjäryhmät 

ovat kiinnostuneita erilaisesta tiedosta ja eri julkaisutavoista. Osa käyttäjistä tarvitsee sel-

laisia tietotuotteita, joita ei tarvitse jalostaa käyttääkseen. Esimerkiksi tilastotietoa suo-

raan Excel-taulukkomuodossa voi riittää nopean raportoinnin pohjaksi. Ohjelmistoyrityk-

set taas haluavat useimmiten käyttää koneluettavaa rajapintaa tiedon hakemiseksi suoraan 

sovellukseensa. Myös rajapinnalta tarjottavaa tietoa tulisi olla eri muodoissa, jotta käyt-

täjän ei tarvitse muuntaa sitä. Tietoa voidaan tarjota esimerkiksi XML-, JSON-, RDF-, 
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HTML- ja CSV-muodossa [W3C17]. Tietoa avaava organisaatio voi siis joutua tuotta-

maan tietoa eri formaateissa, jotta erilaisten käyttäjäryhmien tarpeisiin pystytään vastaa-

maan. Käyttäjien toiveiden kuunteleminen ja avoimen tiedon palvelujen parantaminen 

palautteen pohjalta on tärkeä keino tiedon käytön edistämisessä. 

2.2 Avoimeen tietoon liittyviä määritelmiä 

Edellisessä luvussa keskusteltiin tiedon avaamisen motiiveista, sen käytön haasteista ja 

edistämisestä, käyttäen yleensä termiä ”avoin tieto”. Avoin tieto ja sen ohella avoin data, 

ovat laajoja käsitteitä, jotka voivat ylätasolla puhuttaessa sisältää itse tiedon lisäksi sen 

jakamiseen tai rakenteisiin liittyviä asioita. Mentäessä konkreettisemmalle tasolle on 

hyvä avata näiden käsitteiden ja muiden avoimeen tietoon liittyvien asioiden merkityksiä. 

Tässä luvussa määritellään tarkemmin mitä on avoin tieto, mitä eroa on avoimella raja-

pinnalla ja avoimen tiedon rajapinnalla, sekä käydään läpi muita tutkielmalle tärkeitä kä-

sitteitä. 

2.2.1 Avoin tieto, avoin rajapinta, linkitetty avoin tieto 

Open Knowledge International, joka on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organi-

saatio, määrittelee avoimen tiedon seuraavasti: Avoimen tiedon (ja sisällön yleensä) tulee 

olla jokaiselle käyttäjälle mihin tahansa käyttötarkoituksiin ilmaiseksi saatavilla olevaa, 

käytettävää, muokattavaa ja uudelleenjaettavaa tietoa (Open data is data that can be 

freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement 

to attribute and sharealike) [DGM09].  Määritelmässä saatavuudella tarkoitetaan, että 

tiedon tulee olla kokonaisuudessaan saatavilla mieluiten internetin välityksellä, helposti 

käytettävässä ja muokattavassa muodossa. Tiedon tulee olla lisensoitu siten, että se mah-

dollistaa uudelleenkäytön ja -jakamisen, eikä tiedon käyttöä saa rajoittaa millään määrä-

tyillä käyttöalueilla eli esimerkiksi sen kaupallista käyttöä ei saa rajoittaa. 

Myös avoimella hallinnollisella tiedolla on oma määritelmänsä, joka koostuu kahdeksasta 

periaatteesta [OGD07]. Periaatteiden mukaan kaiken tiedon tulee olla avointa ja alkupe-

räisessä muodossaan. Tiedon tulee olla ajantasaista, kaikille saavutettavissa ja koneluette-

vissa muodoissa. Lisäksi sen tulee olla saatavilla jokaiselle ilman rekisteröintejä tai muita 

rajoittavia tekijöitä ja tieto tulee tarjota ei-kaupallisia formaatteja käyttäen. 

Yllä kuvattujen määritelmien tarkoituksena on auki kirjoitettuna ilmaista, mitä seikkoja 
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tiedon avoimuus sisältää. Määritelmillä pyritään edistämään yhteentoimivuutta eri toimi-

joiden, organisaatioiden ja järjestelmien välillä [DGM09]. Käyttäjien on selkeämpää tie-

dostaa, mitä tiedon käyttäminen merkitsee. Yhteentoimivuuden tarkoituksena on varmis-

taa, että tieto on julkaistu siinä muodossa ja siten, että sen käyttöönotto ei vaadi esimer-

kiksi mitään erityistä ohjelmistoa.  

Väestörekisterikeskuksen Avoindata.fi -verkkopalvelun määritelmässä erotellaan lisäksi 

toisistaan käsitteet avoin tieto ja avoin data [VRK18]. Sivuoston sanaston mukaan avoin 

tieto tarkoittaa mitä tahansa maksuttomasti ja luvallisesti käytettävissä olevaa tietoa. 

Avoin data (open data) puolestaan mieleltään erityisesti koneluettavassa muodossa ole-

vaksi tiedoksi. Sanastossa määritellään käsite tieto seuraavasti: ”data, informaatio tai näi-

den perusteella muodostuva tietämys” [VRK18]. Tämän määritelmän mukaan tieto on 

siis ylemmän tason termi, joka koostuu muista tasoista. Alimmalla tasolla on data, jolla 

tarkoitetaan tiedon osasia, yksittäisiä palasia, joilla itsellään ei ole sellaisenaan semant-

tista merkitystä. Tietotekniikassa raakadata on koneellisesti luettavia ja säilytettäviä tie-

don osia. 

Datan saatua merkitystä ympärilleen, tietyn formaatin ja yhteyksiä muuhun dataan, siitä 

muodostuu informaatiota (information). Esimerkiksi relaatiotietokannassa taulujen suh-

teet toisiinsa muodostavat informaatiota raakadatasta [BCM04]. Eri tietokannan kentissä 

olevat yksittäiset arvot siis saavat tarkoituksen, kun niitä yhdistetään muihin tietokenttiin. 

Tietämys (knowledge) taas on edelleen jalostunutta informaatiota, tulkintaa siitä, mitä 

informaatio on [BCM04]. Tästä voidaan edetä vielä ylemmille tasoille, joita ovat ymmär-

rys ja viisaus. 

Avoimen datan määritelmään kuuluu datan jakaminen internetin välityksellä. Tietoa voi-

daan jakaa esimerkiksi ladattavina tiedostoina verkkosivuilta tai koneellisesti rajapintojen 

välityksellä. Rajapintoja (API, Application Programming Interface) käytetään sisäisessä 

ohjelmistokehityksessä, mutta puhuttaessa tietojen jakamisesta ulkopuolisten käyttöön 

rajapintoihin liittyy kaksi käsitettä, jotka on hyvä erottaa toisistaan. Näitä ovat avoimen 

datan rajapinta/API (open data API) ja avoin rajapinta/API (open API) [MNS18, 57-58]. 

Taulukossa 2.2 on selvennetty rajapintojen ominaisuuksia. 

Avoimen datan rajapinta tarkoittaa rajapintaa, jonka kautta tietoa saa käyttöön avoimella 

lisenssillä. Vaikka kyseessä on avoimen datan rajapinta, on mahdollista, että rajapinnan 

käytöstä peritään jossain vaiheessa maksua. Usein tiedon tuottaja saattaa tarjota rajapintaa 
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käyttöön ilmaiseksi johonkin tiettyyn käyttömäärään asti, mutta esimerkiksi tietotarpeen 

määrän tai käyttökapasiteetin kasvaessa rajapinnan käytöstä voi tulla maksullista 

[MNS18, 57-58, OKF14]. PSI-direktiivin mukaan hallinnolliset organisaatiot eivät kui-

tenkaan saisi periä marginaalikustannuksia korkeampia maksuja [EuC19b].  

Vaikka avoimen datan rajapintojen käytöstä perittäisiin korvausta, tulee rajapintojen ku-

vaukset olla julkisesti ja maksuttomasti saatavilla [OKF14]. Käyttäjän on voitava ottaa 

rajapinta käyttöön itsenäisesti ilman erityisiä toimittajan toimenpiteitä. Jos käyttöä varten 

on rekisteröidyttävä, tulee sen olla mahdollista suorittaa itsenäisesti. Käyttäjän on myös 

saatava testata rajapintaa itse, joten tarvittaessa testimateriaalia tulee olla ilmaiseksi saa-

tavilla. Nämä määritteet koskevat siis vain rajapinnan käyttöönottoa. 

 

Taulukko 2.2: Rajapintatyyppien ominaisuudet [MNS18, s. 58]. 

 

Avoin rajapinta taas tarkoittaa myös verkossa käytettävissä olevaa rajapintaa, mutta mää-

ritelmään sisältyvät julkiset- (public API) ja kumppanirajapinnat (partner API) [MNS18, 

s. 57-58]. Nämä määritteet viittaavat käyttäjän ja rajapinnan tarjoajan väliseen suhtee-

seen. Julkiset rajapinnat ovat nimensä mukaan julkisesti käytettävissä, mutta niiden 

käyttö voi olla maksullista. Kumppanirajapintoja saa käyttöön rajapinnan tarjoajan kanssa 

tehtävän sopimuksen perusteella, eikä niiden kautta saatava tieto ole avointa muille. 

Avoimen datan lisäksi puhutaan myös linkitetystä avoimesta tiedosta (Linked Open Data, 

LOD) [BHB09]. Linkitetty tieto liittyy semanttisen webin ajatukseen, jossa kaikella ver-

kossa olevalla tiedolla on tarkoitus. Linkitetyllä tiedolla on metatietojen avulla kuvattu 
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rakenne ja yhteyksiä, eli linkkejä muuhun verkosta löytyvään tietoon. Tapaa kuvata lin-

kitetyn datan tietomallia kutsutaan ontologiaksi, jossa tiedon rakenteen ja ominaisuuksien 

lisäksi tärkeää on kuvata myös tieto-objektien väliset suhteet. Linkitetyn datan tavoitteena 

on rakentaa koko maailmanlaajuisesta webistä koneluettava tiedon verkko. Kun perintei-

nen web rakentuu html-dokumenttien välisiin hyperlinkkeihin, semanttinen web pyrkii 

linkittämään varsinaisen tiedon muuhun siihen liittyvään tietoon. Tieto ei ole siis vain 

yksinäistä datamassaa, jota käyttäjän on ymmärrettävä ja tiedettävä mihin se liittyy, vaan 

jokaisella tiedon osalla on kuvattu merkitys ja yhteyksiä johonkin muuhun tietoon. Se-

manttisen webin linkitykset toteutetaan yleensä RDF-tekniikalla (Resource Description 

Framework), joka on W3 Consortiumin standardi [W3C14]. RDF perustuu nimensä mu-

kaan resurssien kuvaamiseen. Kaikki tieto, mitä on saatavilla, nähdään resursseina. Re-

sursseilla on oltava aina tunniste (URI), johon viitataan ja siten myös pysyvä sijainti 

[BHB09]. RDF:llä kuvattu tieto muodostaa verkkomaisen rakenteen, jossa resursseilla on 

yhteyksiä muihin webistä löytyviin resursseihin. RDF:llä kuvatun tiedon tulee samalla 

sisältää myös tiedon merkitys, mikä on semanttisen webin pohjimmainen idea. 

2.2.2 Datan käyttöoikeuden ja ominaisuuksien kuvaaminen 

Useissa avoimen tiedon julkaisuoppaissa ja käsikirjoissa neuvotaan aloittamaan tiedon 

julkaisu keveästi ja pienellä datamäärällä, näitä neuvoja löytää esimerkiksi Avoindata.fi-

sivustolta tai kirjoista APIs: A Strategy Guide ja API-Talous 101. Tietyt perusasiat on 

hyvä alusta lähtien huomioida tietoa avatessa, jotta tiedon käyttö olisi suoraviivaista. Lu-

vussa 2.1 käsiteltiin avoimen tiedon käytön haasteita, joista monet liittyvät siihen, ettei 

käyttäjä ole varma mitä tieto on, miten sitä voisi käyttää ja mitä hyötyä siitä olisi [JCZ12]. 

Tietoa julkaistaessa sen mukaan kannattaa liittää kuvauksia tiedon tarkoituksesta ja käyt-

töoikeudesta. 

Avoimeen tietoon olennaisesti liittyvästä vapaasta käytöstä voidaan ilmaista valmiiksi 

määritellyillä lisensseillä. Yleisesti käytetty avoimen tiedon lisensointijärjestelmä on 

Creative Commons, jolla myös Suomen Avoindata.fi-sivustolla ohjeistetaan tiedon tuot-

tajia lisensoimaan datansa. Creative Commons BY 4.0-lisenssistä on olemassa suomen-

nettu JHS-189-suositus [Juh14]. CC BY (suom. Nimeä) 4.0 -lisenssi tarkoittaa, että tietoa 

saa käyttää täysin vapaasti kaikilla mahdollisilla tavoilla, myös kaupallisesti, sillä edelly-

tyksellä että tiedon lähde mainitaan. Tiedon lisenssin ilmaisemisella halutaan varmistaa, 
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että käyttäjä ymmärtää käyttöoikeutensa, mutta myös velvollisuutensa. CC BY 4.0 -li-

senssin lisäksi lisenssiperheeseen kuuluu muita, erilaisia käyttölupia antavia lisenssejä. 

Esimerkiksi CC0 1.0 -lisensoidun datan lähdettä ei tarvitse ollenkaan mainita ja CC NC 

(NonCommercial) mahdollistaa tiedon käytön ja jakamisen muutoin kuin kaupallisessa 

käytössä, eli tietoa tai sen pohjalta muokattuja versioita ei saa myydä eteenpäin vaan ne 

tulee jakaa maksutta. Tosin CC NC -lisenssillä varustettu tieto ei silloin täysin täytä avoi-

men tiedon määritelmää, jonka mukaan tietoa tulee saada rajoituksitta käyttää myös kau-

pallisiin tarkoituksiin.  

Avoimen datan määritelmässä sanotaan, että tiedon tulee olla kaikille helposti saatavilla 

olevassa muodossa, vapaasti käytettävissä ja jaettavissa [DGM09]. Tämä määritelmä on 

melko laaja ja sen mukaan avoin tieto voi olla lähes millaista tahansa. Avattua tietoa voi-

daan kuvata tarkemmin kuvassa 2.3 esitellyllä viiden tähden mallilla, jossa tähtien määrä 

kertoo tiedon kypsyysasteen [BLT06]. Jotta tieto täyttää avoimen datan määrityksen, sen 

tulee olla vähintään kolmen tähden arvoista. Mallin neljäs ja viides tähti painottavat se-

manttisen webin vaatimuksia. Mallin ajatusmaailmaa voidaan hyödyntää, kun ollaan 

avaamassa dataa ja pohtia sen avulla, millaista oma tarjottava data on.  Myös Avoin-

data.fi-sivuston tiedonavaajan oppaassa hyödynnetään samaa avoimen tiedon luokittelu-

mallia [Adf19].   

 

Kuva 2.3: Viiden tähden malli avoimelle datalle [BLT06]. 

 

Viiden tähden mallissa yhden tähden datan tulee olla jollain tavoin verkossa saatavilla 

avoimella lisenssillä merkittynä. Yhden tähden datan ei tarvitse olla koneluettavassa muo-

dossa saatavilla, se voi olla esimerkiksi PDF-muotoisia dokumentteja. Tärkeää jo tällä 

tasolla on kuitenkin tiedon avoin käyttöoikeus, joka voidaan ilmaista edellä kuvatulla 

Creative Commons -lisenssillä. 

Viiden tähden mallissa edellisen tason vaatimukset koskevat myös aina seuraavaa tasoa, 

jossa vaatimuksia lisätään [BLT06]. Kahden tähden tiedon tulee näin olla avoimuuden 
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lisäksi myös jollain tavalla koneluettavassa rakenteellisessa muodossa. Data voi olla jos-

sain ei-avoimessa formaatissa, esimerkiksi Excel-tiedostona. Kolmen tähden tiedon tulee 

olla edellisten ohella saatavilla tekniikkariippumattomassa muodossa, esimerkiksi CSV-, 

XML- tai JSON-muodossa. Neljän tähden tieto puolestaan edellyttää jo linkitetyn datan 

tekniikoiden käyttöä eli tiedon tulisi olla RDF-muotoista ja tunnistettu URIen (Uniform 

Resource Identifier) avulla, jotta resursseihin on mahdollista viitata muualta. Viiden täh-

den tiedon tulee lisäksi sisältää linkkejä muihin verkosta löytyviin tietoaineistoihin, joista 

käyttäjä voi hakea lisää saman aihepiirin tietoa. 

Viiden tähden malliin on esitetty kahden tähden lisäys, joka tuo mukaan tietoa datan si-

sällöstä, johon alkuperäinen malli ei ota kantaa. Kuuden tähden tiedon tulisi sisältää myös 

datan rakenteessa käytetyn tietomallin ja seitsemän tähden tieto tulisi olla validoitavissa 

tätä tietomallia vasten [HTA14]. Näiden lisäyksien tarkoituksena on lisätä tiedon laatua 

ja antaa käyttäjälle mahdollisuus varmistaa se itse. 

Kun tietoa avataan käyttöön, on hyvä pyrkiä ainakin kolmen tähden dataan, jolloin tiedon 

tulee olla koneluettavaa, julkaistu avoimella formaatilla ja lisensoitu vapaasti käytettä-

väksi. Näin se vastaa myös avoimen datan määritelmää. Näiden vähimmäisvaatimusten 

lisäksi käyttöä voidaan helpottaa liittämällä mukaan metatietoa [KHL17]. Metadatan tar-

koitus on kuvata mitä tieto on. Siksi vähintään datan tietomalli on hyvä julkaista datan 

yhteydessä. Linkitettyä dataa julkaistessa ontologian julkaisemisen tärkeys korostuu en-

tisestään. Linkitettyä dataa tulisi voida yhdistää muuhun verkossa löytyvään dataan, mikä 

ei onnistu, ellei tiedetä tarkasti, mitä tieto on. W3C:n suosituksessa, Data on the Web Best 

Practices, muistutetaan myös tiedon alkuperän kuvaamisen tärkeydestä [W3C17]. Tiedon 

tuottaja ei aina ole välttämättä se, joka tiedon julkaisee. Käyttäjän on silloin vaikea arvi-

oida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. Tiedon alkuperän kuvauksen avulla käyttäjä 

voi tarkistaa hakemaansa dataa ja seurata sen historiaa taaksepäin.  

Metadatan kuvaamista ja julkaisemista varten on olemassa omia malleja. DCAT-AP 

(DCAT Application profile for data portals in Europe) on julkisen sektorin tiedon kuvaa-

misen malli dataportaaleissa ja sitä käytetään mm. Euroopan Unionin avoimen datan por-

taaleissa. DCAT-AP perustuu W3C:n DCAT-malliin (Data Catalogue vocabulary), joka 

on tarkoitettu verkossa julkaistavan datan kuvaamiseen erilaisissa data katalogeissa 

[EuC18b]. Sen tarkoitus on yhtenäistää datan kuvailua ja näin helpottaa tiedon hakua eri 

maiden ja alojen välillä. 



23 

2.3 Tietoa rajapinnoilta 

Tietoa voidaan julkaista monin tavoin, levyn kulmilta löytyvistä tiedostoista erilaisiin ra-

japintapalveluihin. Tässä luvussa selvitetään mitä rajapinnat ovat ja mitä niiden avaami-

nen tarkoittaa avaajan näkökulmasta. Luvussa tutustutaan myös Tilastokeskuksen avoi-

miin rajapintoihin, joiden käyttäjille tehty haastattelututkimus on tämän tutkielman em-

piirinen osa. 

2.3.1 Ohjelmointirajapinta (Application programming Interface, API) 

Application Programming Interface tarkoittaa kirjaimellisesti sovelluksen ohjelmointira-

japintaa. Kirjassa APIs: A Strategy Guide [JBW11, s. 17] rajapinnalle annetaan tekninen 

määritelmä, jonka mukaan rajapinta mahdollistaa kahden tietokoneohjelman kommuni-

koinnin keskenään verkon välityksellä kielellä, jota molemmat ymmärtävät. Tosin sanoen 

rajapinta eli API on jokin määritelmä, joka kertoo millaisia protokollia, käytänteitä ja vä-

lineitä sovellusten väliseen kommunikointiin tarvitaan.  

Rajapintoja voidaan kuvata myös tuotteina. Ne voivat olla itsenäisesti käyttöön otetta-

vissa olevia komponentteja, jotka tuottavat jotakin arvoa käyttäjälleen. Katsantokannasta 

riippuen rajapinnat voidaan nähdä myös palveluina, teknologioina ja resursseina, sen mu-

kaan miten niitä käytetään tai missä tarjotaan [JBW11, s. 17, 42, MNS18, s. 51-59]. Ra-

japinnat eivät rajoitu vain sovellusten kommunikointiväyliksi vaan yhä useammin niitä 

löytyy myös esimerkiksi kodinkoneista. Älytelevisioon, jääkaappiin tai ruohonleikkuriin 

voidaan päästä kiinni ohjelmallisesti rajapinnan kautta ja ohjata laitteen toimintaa. Raja-

pinnan luonteesta riippumatta sen tärkein tehtävä on tiedon käsittely. Tiedon käsittely voi 

olla hyvin kevyttä ja rajapinta voi olla vain väylä lukea tietoa staattisesta tiedostosta. 

Usein rajapinnoissa voi kuitenkin olla jonkinlainen sovelluskerros, jolla voidaan lukea ja 

ohjata suurta tietovarastoa tai esimerkiksi jonkin laitteen sensoreita. 

Käytännössä rajapinnan voidaan ajatella olevan sopimus, joka kertoo millaisia palveluja 

ja tietoa on tarjolla ja miten niitä voidaan käyttää. Koska muita palveluja ja sovelluksia 

rakennetaan rajapintojen varaan, ne eivät voi muuttua hallitsemattomasti vaan käyttäjien 

on voitava luottaa, että rajapinta on käytettävissä odotetusti. Sama pätee niin sisäiseen 

käyttöön tarkoitetuille rajapinnoille kuin ulkopuolisille käyttäjillekin tarjotuille. Rajapin-

nasta ja sen käytöstä on tärkeää kuvata mitä sitä kautta saatu tieto on, käytetty tietomalli 

ja palvelut, joilla tietoa on mahdollisuus hyödyntää. Rajapinnan käyttöön voi joskus liit-
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tyä esimerkiksi teknisiä riippuvuuksia tai käytön rajoituksia. Tällaisia voivat olla esimer-

kiksi tiettyyn rajaan asti ilmaiseksi saatavilla oleva tiedon määrä tai mahdolliset ajankoh-

dat, jolloin rajapinta on käytettävissä. Joskus rajapinnan käyttöön saattaa liittyä myös jon-

kinlaisia juridisia tai liiketaloudellisia riippuvuuksia, esimerkiksi tuotemerkkiin liittyviä, 

jolloin niistä tulee informoida käyttäjää [JBW11, s. 9-13]. Rajapinta-sopimus on kaksi-

suuntainen, tuottaja sitoutuu tuottamaan lupaamansa datan lupaamillaan palveluilla ja 

käyttäjä sitoutuu käyttämään rajapintaa tarjoajan määrittelemällä tavalla ja ohjeiden mu-

kaan. 

Kun organisaatio avaa rajapinnan asiakkaiden käyttöön, sen tarkoitus on tarjota jotakin 

hyötyä käyttäjille ja usein myös itse hyötyä rajapinnan käytöstä. Rajapinnoilla ei ole ar-

voa, ellei niitä käytetä, joten käyttö tulisi tehdä mahdollisimman houkuttelevaksi. Vaikka 

rajapinnasta, sen tarjoamasta tiedosta ja rajapintaa koskevista muista käytännöistä on 

hyvä olla riittävät kuvaukset, nopeat käyttöesimerkit ovat helppo tapa houkutella sovel-

luskehittäjiä käyttäjiksi. Jotta käyttäjän mielenkiinto herää, on hyvä tarjota selkeitä koo-

diesimerkkejä, kuinka tietoa saa helpoiten käyttöönsä. Kirjassa API -Talous 101 [MNS18, 

s. 170] kuvataan 3-30-3 -sääntö rajapinnan käyttöönoton ohjeistamiseen. Säännön mu-

kaan kehittäjän tulee 3 sekunnissa ymmärtää, mitä tarkoitusta varten rajapinta on ole-

massa, 30 sekunnissa käyttäjän on oltava mahdollista päästä kokeilemaan rajapintaa ja 3 

minuutissa pystyä ottamaan se käyttöön omassa koodissaan. Kun kehittäjä on todennut 

rajapinnan itselleen hyödylliseksi, hän tutkii muita kuvauksia varmistaakseen käyttöön 

vaikuttavat asiat. 

Rajapinnan käyttäjää kiinnostaa myös, mitä rajapintaan tehdyt muutokset aiheuttavat ra-

japinnan versioinnille eli julkaistaanko rajapinnasta muutosten yhteydessä uusia versioita 

[JBW11, s. 97-99]. Monia muutoksia on mahdollista toteuttaa ilman rajapinnan version 

muutosta, jolloin käyttäjän ei tarvitse muuttaa omia sovelluksiaan. Usein esimerkiksi tie-

tosisällön lisääminen ei vaadi uuden version julkaisemista, jos muita muutoksia palautu-

vaan dataan ei ole tarve tehdä. Jos taas joudutaan esimerkiksi poistamaan tietokenttiä, eli 

tekemään niin sanottuja rikkovia muutoksia, uuden version julkaiseminen on parempi 

vaihtoehto, jotta tehdyt muutokset eivät hajota rajapinnan päälle rakennettuja sovelluksia. 

Tärkeää on silloin jättää edellinen versio käyttöön ja ilmoittaa kauanko sitä tuetaan tai se 

on käytettävissä. Jo rajapinnan elinkaaren alusta lähtien on hyvä suunnitella, kuinka raja-

pintoja versioidaan, muutokset toteutetaan ja kuinka niistä tiedotetaan käyttäjiä.  
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Rajapinta, API, ei siis ole mikään tietty teknologia tai tekniikka, vaan kokoelma määri-

tyksiä. Rajapintoja voidaan toteuttaa eri ohjelmointikielillä ja arkkitehtuurityyleillä ja da-

taa palauttaa eri muodoissa. Käyttäjän kannalta ei ole merkitystä, kuinka rajapinta on to-

teutettu, vaan sovelluslogiikan ja toteutustavan piilottaminen käyttäjiltä on järkevää myös 

tietoturvan kannalta [MNS18, s. 194-199]. Tällä hetkellä paljon käytetty rajapintojen ark-

kitehtuurityyli on REST, mutta Facebookin kehittämä GraphQL on nousemassa laajem-

paan tietoisuuteen. QraphQL:n käyttäjiksi ilmoittautuvat Facebookin lisäksi mm. Twitter, 

PayPal, New York Times ja NBC monien muiden konsernien ohella.  

REST-tyyli (Representational State Transfer) [JBW11, s. 74-97] perustuu HTTP-standar-

diin ja käyttää HTTP-verbejä (GET, POST, PUT, DELETE) verkossa olevien resurssien 

kutsumiseen. Dataa palautetaan useimmiten XML- tai JSON-muodoissa, joista jälkim-

mäinen on selkeämpänä ja kevyempänä tietomuotona nostanut suosiotaan. Kaikkia RES-

Tin määritelmän mukaisia ominaisuuksia toteuttavaa rajapintaa kutsutaan RESTful-raja-

pinnoiksi, muutoin voidaan puhua REST-tyylisistä rajapinnoista.  REST-tyylisten raja-

pintojen vahvuus on niiden laajennettavuudessa ja käytön suhteellisessa helppoudessa. 

Toisaalta REST-rajapinnan palvelut saattavat olla mobiililaitteille haastavia, sillä REST-

palvelut ovat usein rakennettu niin, että tietyllä palvelulla saa vain tietyn resurssin käyt-

töönsä. Näin esimerkiksi yksittäisen web-sivun rakentamiseen voidaan tarvita useita ra-

japintakutsuja ja mobiililaitteissa ne voivat viedä aikaa ja tehoja ja näin kuluttaa laitteen 

virtaa nopeasti [JBW11, s. 68]. 

QraphQL:ää voidaan toisaalta pitää REST:n kilpailija, toisaalta GraphQL voidaan raken-

taa REST-rajapinnan päälle hyödyntämään sen palveluja. Näin yhdellä GraphQL-kyse-

lyllä voidaan palauttaa haluttua dataa usean REST-kyselyn pohjalta, mikä on etu edellä 

mainittujen mobiililaitteille suunnattujen palvelujen toteutuksessa. GraphQL on kysely-

pohjainen rajapintateknologia, jossa tiedon haku perustuu skeemoihin. Skeemalla määri-

tellään tiedon tyypit, kentät ja funktiot, joilla tieto haetaan [HaP18]. Tieto palautetaan 

JSON-muodossa. 

Rajapintojen kypsyysastetta voidaan kuvata samaan tapaan kuin avoimen datan kypsyyttä 

kuvattiin edellisessä luvussa esitellyllä viiden tähden mallilla. Esimerkiksi RMM-mal-

lissa (Richardson Maturity Model) [Ric08, Fow10] tasot nollasta neljään kuvaavat raja-

pinnan kehittyneisyyttä. RMM-mallissa vasta ylimmällä, eli tasolla 3, ovat RESTful-ra-

japinnat.  Tasot ja niiden perusominaisuudet on kuvattu kuvassa 2.4. Tason 0 rajapinnat 

ovat käytännössä vain HTTP:tä tunnelina käyttäviä RPC-kutsuja (Remote Procedure 
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Call), jotka palauttavat XML:ää (POX, Plain Old XML). Tason 1 rajapinnat tunnistavat 

resursseja URI-tunnusten avulla, mutta käyttävät usein vain POST-kutsuja. Tasolla 2 mu-

kaan tulevat POSTin lisäksi muut HTTP-verbit, GET, PUT ja DELETE, ja niitä käytetään 

siten, kun kutsuttavalle resurssille halutaan tehdä. Tämän tason rajapintoja kutsutaan 

usein jo REST-rajapinnoiksi, vaikka ne eivät vielä täysin täytä RESTful -rajapinnan mää-

ritelmää. Tason 3 RESTful-rajapintojen on siis otettava huomioon myös hypermediakont-

rollit (HATEOAS, Hypermedia as the Engine of Application State), jolloin palautuvan 

datan mukana tulee linkkejä, jotka ohjaavat esimerkiksi muihin resursseihin tai toimin-

toihin. 

 

Kuva 2.4: Neljän tason RMM-malli rajapintojen kypsyydelle [Fow10].  

 

Mallia käytettäessä tulee huomioida, että se ei ole REST-arkkitehtuurityylin määritelmä, 

vaan kuvaa ainoastaan REST-tyylin vaatimuksia rajapintojen ominaisuuksille. Fielding 

itse on todennut, että tason 3 rajapinnat täyttävät vasta RESTful-rajapintojen esivaatimuk-

set [Fow10].  Malli on kuitenkin hyvä apu muodostettaessa omaa ymmärrystä siitä, mitä 

tulisi huomioida rajapintoja toteutettaessa. 

2.3.2 Rajapintojen avaaminen 

Suurin osa organisaatioiden rajapinnoista on niiden sisäiseen käyttöön tarkoitettuja. Ra-

japintoja tuotetaan palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin (Service-Oriented Architecture, 

SOA) perustuvassa ohjelmistotuotannossa, jossa periaatteena on toteuttaa yleiskäyttöisiä 

palveluja monenlaisten sovellusten rakentamiseen. Tässä arkkitehtuurityylissä sovellus-

komponentit toteutetaan erillisinä palveluina, joita kutsutaan verkon yli esimerkiksi 
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HTTP-kutsuina [RLS08, s. 33-49]. Tämän arkkitehtuurityylin tarkoituksena on tehostaa 

ja nopeuttaa sovelluskehitystä. Rajapintoja voi olla myös esimerkiksi organisaation käyt-

tämissä toiminnanohjaus- tai taloushallinnon järjestelmissä, joista tietoa haetaan muiden 

sovellusten käyttöön. Luvussa 2.2.1 määriteltiin julkinen- (public API) ja kumppaniraja-

pinta (partner API), näiden lisäksi voidaan nimetä kolmanneksi ryhmäksi sisäiset rajapin-

nat (internal API). 

Sisäisessä käytössä olevat rajapinnat voivat olla täysin irrallisia ja erillisiä ulkoisille asi-

akkaille tarjottavista rajapinnoista. On organisaation harkinnassa tulisiko uusia rajapin-

toja rakennettaessa toteuttaa niitä siten, että niitä voitaisiin helposti avata myös ulkoisille 

käyttäjille. Avaamiseen vaikuttavat tietoturvaan ja liikesalaisuuksiin ja muuten salassa pi-

dettävyyteen liittyvät asiat [MNS18, s. 60-82]. Usein hallinnan ja tietoturvan kannalta voi 

olla helpompaa tuottaa rajapintoja erikseen omaan sisäiseen ja ulkopuolisten käyttäjien 

käyttöön. Näin voidaan kätevämmin varmistaa, että ulkoiseen jakoon tarkoitetuilla raja-

pinnoilla ei ole pääsyä organisaation sisäverkkoon sekä kontrolloida dataa, joka ulkoisen 

rajapinnan kautta on saatavilla.  

Rajapintojen avaamisesta päätöstä tehdessä on hyvä pohtia, kenelle ja mihin tarkoituk-

seen rajapintoja tuotetaan. Tarjotaanko rajapintoja suoraan loppukäyttäjien käyttöön, to-

teutetaanko rajapintojen avulla itse tuotteita ja palveluita ulkoisille käyttäjille vai ovatko 

ne kanavia muiden tarjoamien palvelujen tuomiseen omaan käyttöön? On hyvä pitää mie-

lessä, että käyttäjän näkökulmasta rajapinnalla itsellään ei ole arvoa, vaan heitä kiinnostaa 

mitä arvoa he voivat saada rajapinnan käyttämisen kautta [JBW11, s. 28-31]. Julkisten 

rajapintojen tarjoaminen ja käyttö on muuttanut yritysten ja organisaatioiden omaa toi-

mintaa. Sykli on kaksisuuntainen, liiketoiminta vaikuttaa rajapintojen kehittämiseen ja 

rajapinnat taas liiketoiminnan muutoksiin. Rajapintojen avaamisen myötä on muodostu-

nut kokonaan uusi liiketoiminnan muoto, alustatalous [MNS18, s. 17-25]. Alustatalous 

perustuu eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön, ekosysteemiin, jossa jokin toimija omis-

taa alustan, jota muut toimijat voivat hyödyntää tuottamalla sinne tuotteita ja palveluita 

asiakkaiden käyttöön. Alustatalouden ekosysteemissä rajapinnat muodostavat kommuni-

kaatioväyliä ja mahdollistavat vuorovaikutuksen eri toimijoiden välillä. Rajapintojen ke-

hittäminen ei siten ole enää vain tietotekniikkaosastojen omia sisäisiä projekteja, vaan se 

saattaa olla vakavasti otettava osa yhtiön toimintaa. Rajapintojen suunnittelu ja kehittä-

minen tulee toteuttaa systemaattisesti liiketoimintaa tukien, sillä hyvin suunniteltu ja hal-
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linnoitu rajapintastrategia on osa koko liiketoimintastrategiaa. Hallinnointi voidaan te-

hostaa esimerkiksi erilaisilla markkinoilta löytyvillä rajapintojen hallinnointisovelluk-

silla. 

Monet suuret yhtiöt, esimerkiksi Twitter, New York Times, Netflix, Uber, eBay sekä ns. 

GAFA-yhtiöt eli Google, Apple, Facebook ja Amazon käyttävä ja tuottavat rajapintoja 

merkittävänä osana toimintaansa. Nämä yhtiöt ovat ymmärtäneet rajapintojen tuomat ta-

loudelliset, mutta myös innovaatioita ja tutkimusta edistävät mahdollisuudet [MNS18, s. 

42-50, JBW11, s. 46-54]. Perinteinen esimerkki on Apple, joka tarjoaa rajapintoja sovel-

luskehittäjien käyttöön. Applen sovelluskaupassa on tarjolla lukemattomia ulkopuolisten 

kehittäjien toteuttamia sovelluksia, joita käyttäjät voivat ladata omiin Applen laitteisiinsa. 

Osa sovelluksista on ilmaisia, osa maksullisia ja Apple perii oman osansa tuotoista. Tässä 

ketjussa arvoa syntyy useille toimijoille, alustan ja rajapintojen tarjoajalle eli Applelle, 

sovelluksen kehittäjälle sekä kuluttajalle. Tällainen toimintamalli on yritykselle hyödyl-

linen, se voi keskittyä itse ydintoimintojensa kehittämiseen ja jättää lisäsovellusten tuot-

tamisen sellaiselle, jolla on osaamista ja resursseja. Asiakkaat pysyvät tyytyväisinä, sillä 

heidän laitteilleen on tarjolla uusia tuotteita ja palveluita edullisesti ja nopeasti. 

Julkisen hallinnon organisaatioiden kohdalla rajapintojen avaamisessa eivät ole ensisijai-

sesti kyseessä omat taloudelliset hyödyt, vaikka joskus organisaatiot saattavat periä mak-

suja niiden käytöstä. Rajapintojen avaamisen tarpeet tulevat yhteiskunnallisia hyötyjä ta-

voittelevista päätöksistä. Euroopan komission eGovernment-ohjelman ja PSI-direktiivin 

tavoitteina on avata hallinnollisia tietoja yhteiskunnalle. Direktiiviin 2019 tehdyssä li-

säyksessä eräs tavoite on lisätä erityisesti rajapintojen käyttöä avoimen tiedon jakeluka-

navina [EuC19a]. Direktiivissä kehotetaan myös laskemaan mahdolliset käyttäjiltä perit-

tävät maksut minimiin tai poistamaan kokonaan. Painottamalla rajapintojen avaamista ja 

ajantasaisen tiedon julkaisemista maksutta, direktiivin tarkoituksena on tukea pienten yri-

tysten ja startupien menestymistä markkinoilla, jotta ne pystyisivät paremmin kilpaile-

maan suuria taloudellisia resursseja omistavien yhtiöiden kanssa. 

eGovernment-ohjelman perimmäisenä tarkoituksena on parantaa julkisia palveluja ja te-

hostaa julkisen sektorin toimintaa palveluja digitalisoimalla. Hallinon organisaatiot voi-

vat hyötyä käyttämällä toistensa rajapintoja omien palvelujensa toteuttamisessa [EuC16]. 

Euroopan komissio aloitti tammikuussa 2018 kaksivuotisen tutkimushankkeen 

APIs4DGov: APIs for Digital Government [EuC18c], jonka tarkoituksena on selvittää 

rajapintojen käyttöä jäsenmaiden hallinnoissa ja millaisia arvoja niiden tuottaminen ja 
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käyttäminen voi tuoda. Hankkeessa on myös tavoitteena määrittää EU:n yhteinen raja-

pintaviitekehys Euroopan yhteentoimivuus -hankkeen hengessä (European Interoperabi-

lity Framework, EIF) [SVM19]. Kuten yksityisten yritysten on hyvä kehittää rajapinta-

strategioita oman menestyksen turvaamiseksi, myös julkisen hallinnon organisaatioiden 

olisi hyvä suunnitella ja tuottaa rajapintoja systemaattisesti, jotta voidaan toteuttaa yhtei-

siä tavoitteita. 

2.3.3 Tilastokeskuksen rajapintoja 

Osana tätä tutkielmaa selvitettiin käyttäjien kokemuksia Tilastokeskuksen rajapintojen 

käytöstä. Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa mukana olleet rajapinnat. Tilastokeskus 

esitellään tarkemmin luvussa 3 ja tutkimustuloksia käydään läpi luvussa 4.  

Tilastokeskus julkaisee avoimilta rajapinnoilta tilastotietoa, paikkatietoja ja luokituksia. 

Tilastoaineistosta on saatavilla noin 2000 tilastotaulukkoa eri tilastoiden piiristä useiden 

vuosien aikasarjoina. Tilastotiedon julkaisussa käytetty PXWeb-taulukkojakelujärjes-

telmä kuuluu Ruotsin tilastovirastossa (SCB, Statistiska centralbyrån) kehitettyyn ohjel-

mistoperheeseen ja sen avulla voidaan julkaista moniulotteista tilastotietoa taulukkoina 

[SCB18]. PXWeb-ohjelmiston käyttö on ilmaista ja sillä on käyttäjinä pohjoismaisten ti-

lastovirastoiden lisäksi myös muita tilastovirastoja ja organisaatioita. 

PXWeb-rajapintojen kautta tietoa voidaan hakea suoraan koneellisesti tai tarkastella sitä 

StatFin-käyttöliittymässä [Til18b]. PXWeb-rajapinnan toteutus muistuttaa tyyliltään 

REST-tyyppistä ratkaisua, jossa HTTP-protokollan metodeja käytetään tiedon hakemi-

seen rajapinnasta [SCB14]. Rajapintojen kypsyyttä kuvaavan RMM-mallin mukaan 

PXWeb-rajapinta on korkeintaan tasolla 2, sillä POST-kutsujen lisäksi tietoa voidaan ha-

kea myös GET-kutsuilla. Tietoa on saatavilla natiivin PC-Axis-tietoformaatin lisäksi 

myös esimerkiksi JSON- tai XML-formaateissa. Viiden tähden mallin mukaan data on 

kolmen tähden avointa dataa. StatFinin graafisessa käyttöliittymässä valitaan ensin tieto-

kannan listauksesta halutun tilaston taulukko ja tarkasteltavat muuttujat. Käyttöliittymä 

näyttää taulukon halutussa muodossa näytöllä ja käyttäjä voi ladata sen itselleen esimer-

kiksi XML-, JSON- tai CSV-muodossa tai suoraan Excel-taulukkona. Myös StatFin-käyt-

töliittymästä saa valitun taulukon rajapintakutsun JSON queryna, jolla käyttäjä voi liittää 

taulukon omaan sovellukseensa. 

Paikkatietoja Tilastokeskus julkaisee karttapalvelimen rajapintapalvelun kautta. Paikka-
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tiedoilla on oma roolinsa tilastotuotannossa ja ne voivat liittyä tuotantoprosessissa eri vai-

heisiin tiedon keruusta aina jakeluun asti [Til19a]. Suomea sitoo EU:n paikkatietodirek-

tiivi, INSPIRE-direktiivi, jonka tavoitteena on yhtenäistää paikkatietoinfrastruktuuria. Ti-

lastokeskuksen jakamia paikkatietoja on saatavilla WMS (Web Map Service) ja WFS 

(Web Feature Service) -rajapintojen kautta, jotka ovat tason 2 rajapintoja RMM-kypsyys-

mallin mukaan. Saatava data on kolmen tähden dataa. 

Tilastokeskus on julkaissut myös avoimen luokitusrajapinnan, josta on saatavilla tilasto-

jen tuotannossa käytettyjä luokituksia koneluettavassa muodossa [Til19a]. Luokitusten 

avulla tilastoaineistossa esiintyvät yksittäiset tiedot ryhmitellään erilaisten, ennalta mää-

riteltyjen ominaisuuksien mukaan joukkoihin. Luokitus koostuu luokista, joilla on aina 

nimi ja koodi. Yksittäinen tieto voi kerrallaan kuulua ainoastaan yhteen luokkaan. Luo-

kitusrajapinta on REST-tyylin mukaisesti toteutettu RMM-kypsyysmallin tason 2 raja-

pinta ja luokitusdata on kolmen tähden dataa. Luokitusrajapintaa voi käyttää Swagger-

käyttöliittymän kautta. 

Edellä kuvattuihin rajapintoihin pääsee Tilastokeskuksen web-sivujen kautta, osoitteesta 

https://www.stat.fi/org/avoindata/index.html. Muutamia yksittäisiä tilastoaineistoja ja 

paikkatiedot ovat kuvattu myös Avoindata.fi-palvelussa, luokitusrajapintoja siellä ei ole 

vielä kuvattu.  
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3 Aineisto ja menetelmät 

Tämän tutkielman empiirisenä osana toteutettiin Tilastokeskuksen rajapintojen käyttäjille 

haastattelututkimus yhteistyössä Tilastokeskuksen asiantuntijoiden kanssa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli saada käyttäjän näkökulmasta lisävalaistusta tutkielman tutkimuskysy-

myksiin: 1) Mitä viranomaisorganisaatiossa tulee ottaa huomioon avattaessa tietoja ja ra-

japintoja avoimesti käytettäväksi? ja 2) Millaista arvoa tietojen avaamisella saavutetaan?  

Tässä luvussa kuvataan tutkimus-, aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät sekä tutkimuk-

sessa mukana oleva organisaatio. 

3.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin haastatte-

luilla. Tapaustutkimuksessa kohteena on jokin yksittäinen tapahtuma tai rajattu koko-

naisuus, josta pyritään selvittämään jotakin uutta, mitä ei entuudestaan tiedetä. Tavoit-

teena oli myös saada lisää ymmärrystä tutkittavasta tapauksesta ja siihen vaikuttaneista 

olosuhteista [LBJ07]. Tämän tutkimuksen tapauksena oli Tilastokeskuksen rajapinnat ja 

tutkimuskohteena käyttäjien kokemukset niiden käytöstä. 

Tyyliltään tämän tutkimuksen haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, 

joiden tarkoituksena oli kerätä rajapintojen käyttäjien subjektiivisia kokemuksia. Puo-

listrukturoidun teemahaastattelun lähtökohtana on jokin ennalta valittu näkemys, joka py-

syy, mutta kysymykset, niiden järjestys tai haastateltavien vastaustapa voi vaihdella. Tee-

mahaastattelun tyyli on esimerkiksi lomakehaastattelua vapaampi [HiH08, s.43-48]. Tä-

män tutkimuksen haastatteluissa kaikille haastateltaville esitettiin samat pääkysymykset 

(Liite 1), mutta niiden järjestys vaihteli. Myös erilaisia täydentäviä kysymyksiä saatettiin 

tehdä haastateltaville. Haastattelutilanteet pyrittiin pitämään keskustelevina, haastatelta-

vat saivat puhua vapaasti ja esittää myös itse kysymyksiä liittyen Tilastokeskuksen raja-

pintoihin.  

3.2 Tutkimustapaus 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tilastokeskuksen rajapintojen käyttöä. Tilastokes-

kus on Suomen ainoa, pelkästään tilastointia varten perustettu viranomainen [Til18a]. Ti-

lastokeskus kuuluu Valtiovarainministeriön hallinnonalaan ja vuonna 2018 sen budjetista 
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69 % tuli valtion budjetista, loput tulivat maksullisesta palvelutoiminnasta ja muilta val-

tion viranomaisilta sekä EU:lta saadusta rahoituksesta. Tilastokeskuksessa työskentelee 

yhteensä yli 800 eri alojen asiantuntijaa, joista noin 700 Tilastokeskuksen pääkonttorissa 

Helsingin Kalasatamassa. Tilastohaastattelijat ovat sijoittuneet eri puolille Suomea. 

Tilastokeskuksen strategian tavoitteena on tarjota tietoa ja ymmärrystä yhteiskunnan il-

miöitä ja tarpeita ennakoiden sekä olla osa kestävää tietoekosysteemiä [Til19b]. Tuomalla 

luotettavaa ja ajantasaista tietoa yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi, Tilastokeskus 

pyrkii omalta osaltaan tukemaan oikeaan tietoon perustuvaa toimintaa. Tilastokeskuksen 

tavoitteena on myös olla mukana mahdollistamassa eri toimijoiden välisien yhteistyöver-

kostojen syntymistä.  

Alkuperäiseltä nimeltään Suomen tilastollinen keskusvirasto perustettiin vuonna 1865, 

joten Tilastokeskuksella on jo yli 150 vuoden historia Suomea, sen oloja ja kansaa kos-

kevan tiedon keräämisestä ja tilastoimisesta [Til18d]. Ensimmäinen tilastollisen keskus-

viraston tilastojulkaisu oli katsaus Suomen ulkomaiseen merenkulkuun ja kauppaan. Ti-

lastotoimen juuret juontavat meillä kuitenkin vielä pidemmälle, sillä jo 1749 Ruotsin tau-

lustolaitos alkoi tilastoida maailman vanhinta yhtäjaksoista väestötilastoa Ruotsin ja Suo-

men väestöstä, kuvassa 3.1 nähdään Suomen väestömäärän kehitys vuosien 1750 ja 2018 

välillä. 

 

Kuva 3.1: Suomen väestö 1750-2018, Tilastokeskus (2019). 
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Tänä päivänä Tilastokeskuksen merkitys luotettavan ja puolueettoman tiedon tuottajana 

on edelleen hyvin tärkeä. Viralliset tilastotiedot ovat merkittävässä asemassa demokraat-

tisen päätöksenteon taustalla politiikassa ja hallinnossa, mutta niistä hyötyy koko yhteis-

kunta. Tilastokeskus tuottaa noin 160 tilastoa, joista toimitetaan vuosittain 560 tilastojul-

kistusta 26 eri tilastoalueelta. Näistä aineistoista julkishallinnon lisäksi yksityiset yrityk-

set, erilaiset yhteisöt, lehdistö, tutkijat, opiskelijat ja kansalaiset saavat tärkeää tietoa yh-

teiskunnan nykytilasta ja menneisyydestä, ja pystyvät luomaan arvioita tulevaisuuden ke-

hityksestä. Tilastoista noin 250:llä on myös Suomen virallinen tilasto (SVT) -status, joka 

tarkoittaa, että näitä tilastoja koskevat erityiset, Euroopan tilastoja koskevat laatukriteerit 

[Til18c]. Tilastokeskus tuottaa erilaisia tietotuotteita ja artikkeleita maksuttomina ja mak-

sullisina palveluina sekä julkaisee tilastotietoa, paikkatietoa ja luokituksia myös avoi-

mena tietona.   

Tutkimuksen kohteena olleet tilastotiedon jakelun PXWeb-rajapinta sekä paikkatieto- ja 

luokitusrajapinnat esiteltiin aiemmin luvussa 2.3.3. 

3.3 Aineisto ja aineiston keruu 

Tutkimukseen haettiin haastateltavia Tilastokeskuksen Facebook- ja Twitter-sivujen 

kautta sekä lähettämällä sähköpostia suoraan aikaisempiin käyttäjätutkimuksiin osallistu-

neille ja Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille. Tilastokeskuksen in-

ternetsivuilla oli haastattelusta tarkempi tiedote, joka oli linkitetty haastattelukutsuihin. 

Haastattelut toteutettiin joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastatelta-

ville lähetettiin ennen haastattelua sähköpostitse haastattelun aiheet, jotta he voivat jo 

etukäteen valmistauta haastattelua varten, mutta haastattelutilanteiden oli tarkoitus olla 

vapaamuotoisia ja keskustelevia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jotta haastateltavien 

vastauksia oli mahdollista jälkeen päin tarkistaa. Nauhoitukseen pyydettiin lupa kaikilta 

haastateltavilta. Haastatteluissa esitetyt kysymykset ovat liitteessä 1. 

Haastatteluun osallistuneet käyttäjät käyttivät Tilastokeskuksen rajapintoja työssään eri-

laisten analyysien, arviointien ja ennusteiden tuottamiseen esimerkiksi tutkimuksiin tai 

päätöksenteon tueksi. Haastateltavien joukossa oli eri kaupunkien työntekijöitä, tutkijoita 

ja yksi sovelluskehittäjä. 

Haastateltavista käytetään nimimerkkejä H1-H9. Taulukossa 3.1 on kuvattu haastateltu-
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jen työnantajan tyyppi sekä haastateltujen tehtäväalueita eritysesti Tilastokeskuksen tie-

tojen käytön näkökulmasta. 

 

Taulukko 3.1: Tietoja haastatelluista ja heidän tehtäväalueistaan. 

Haastatellun nimimerkki Työnantajan tyyppi Tehtäväalue 

H1 Yksityinen yritys Arvioiden ja analyysien tekoa 
kiinteistösijoitukseen 

H2 Kaupunki Analyysejä tiedolla johtamisen 
tueksi 

H3 Kaupunki Analyysejä, raportointia, ennus-
teita  

H4 Yhdistys Tutkimuksia ja ennusteita oman 
toimialan näkymistä 

H5 Valtion virasto Sovelluskehitystä, tilastotiedon 
esittämistä 

H6 Kaupunki Raportointia, analytiikkaa 

H7 Kaupunki Ennusteita, raportointia päätök-
senteon tueksi 

H8 Yksityinen yritys Tietokanta-asiantuntijan tehtäviä 

H9 Yliopisto Tutkimus 

 

Haastatelluista kuusi tuli Tilastokeskukseen haastatteluun ja kolme haastattelua toteutet-

tiin Skype-verkkoneuvotteluohjelmiston avulla. Haastattelut kestivät puolesta tunnista 

yhdeksäänkymmeneen minuuttiin, haastattelujen tiedot on listattu taulukossa 3.2. Haas-

tattelut järjesti ja johti tämän tutkielman tekijä. Mukana haastattelemassa oli myös Tilas-

tokeskuksen PXWeb- ja paikkatietoasiantuntijat, jotka saivat esittää tarkentavia, heitä 

kiinnostavia kysymyksiä sekä vastata toisaalta haastateltavien kysymyksiin. Haastattelu-

jen tarkoitus oli antaa myös käyttäjille informaatiota Tilastokeskuksen rajapintojen osalta. 
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Taulukko 3.2: Tietoja tutkimuksen haastatteluista. 

Haastattelu Osallistujat Haastattelun tyyppi Kesto 

1 H1 yksilöhaastattelu 40 min 

2 H2, H3 ryhmähaastattelu 1h 20 min 

3 H4, H5, H6 ryhmähaastattelu 1 h 30 min 

4 H7 Yksilöhaastattelu 
verkkoneuvotteluna 

37 min 

5 H8 Yksilöhaastattelu 
verkkoneuvotteluna 

1 h 10 min. 

6 H9 Yksilöhaastattelu 
verkkoneuvotteluna 

45 min 

 

3.4 Analyysimenetelmä 

Kerättyä haastatteluaineistoa analysointiin Grouded Theory -tutkimusmenetelmän tapaan 

[ChK06]. Grounded Theory on aineistolähtöinen menetelmä, jossa tutkimusaineistoa 

käydään tarkasti läpi koodaten eli jäsentäen sitä erilaisten aihepiirien, ryhmien tai muiden 

kategorioiden mukaan. Tämä analyysitapa on eräänlaista vuoropuhelua aineiston kanssa, 

siinä pyritään hahmottamaan, mitä aineisto kertoo meille. Eri kategoriat alkavat muodos-

tua vasta koodaamisen edetessä. Grounded Theory -menetelmässä on ainakin kaksi vai-

hetta, 1) alustava koodaus (initial coding), jossa aineisto käydään läpi esimerkiksi riveit-

täin tai kappaleittain ja 2) tarkennettu koodaus (focused coding), jonka tarkoituksena on 

muodostaa aineiston alustavan koodauksen koodien välisiä suhteita ja toistuvia teemoja 

[ChK06]. Aineisto ikään kuin puretaan ensin osiin ja kootaan sen jälkeen uudelleen löy-

dettyjen teemojen mukaan.  

Tämän tutkielman tekijä nauhoitti tutkimuksen haastattelut ja litteroi ne haastattelujen 

jälkeen. Haastateltujen vastauksia ryhmiteltiin eli koodattiin ensin Excel-taulukossa siten, 

että samantyyppiset kommentit ja vastaukset kysymyksiin ryhmiteltiin omiin lohkoihin. 

Seuraavaksi ryhmittelyjä käytiin uudelleen läpi, jolloin niistä alkoi muodostua laajempia 

kokonaisuuksia. Näistä kokonaisuuksista johdettiin kolme pääteemaa. Sen jälkeen jokai-
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sen pääteeman kommentteja vertailtiin toisiinsa, jolloin niiden pohjalta muodostuivat ali-

teemat. Haastatteluvastausten lopullinen teemajaottelu on esitetty liitteessä 2. Aineistosta 

erottui myös sellaisia yksittäisiä kommentteja, jotka eivät istuneet kolmeen pääteemaan. 

Ne voivat kuitenkin olla kiinnostavia Tilastokeskukselle muilla tavoin, joten niitä kerät-

tiin erillisen, Muita haastatteluissa esille nousseita seikkoja -teeman alle. 
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4 Tulokset 

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen tulokset. Haastatteluaineistoa käydään 

läpi kolmen pääteeman mukaan otsikoitujen alilukujen kautta. Aliluvussa 4.1 selvitetään 

mitä rajapintoja käyttäjät olivat käyttäneet ja millaisiin käyttötarkoituksiin. Aliluvussa 4.2 

käydään läpi käyttäjien kokemuksia näiden rajapintojen toimivuudesta ja käytöstä sekä 

saadusta datasta. Aliluvussa 4.3. esitellään käyttäjien kehittämistoiveita niin rajapintojen 

kuin niiden kautta saatavilla olevan tiedon osalta ja alilukuun 4.4 on koottu muita Tilas-

tokeskuksen kannalta mielenkiintoisia käyttäjien kommentteja. Aliluvussa 4.5. vedetään 

yhteen haastattelututkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen tulokset ja esitellään niiden poh-

jalta vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

4.1 Tilastokeskuksen rajapintojen käyttötavat 

Haastateltavat kertoivat, mitä Tilastokeskuksen rajapintoja he ovat käyttäneet, millaista 

tietoa hakevat ja kuinka tätä tietoa käytetään. Myös muiden organisaatioiden rajapintojen 

käyttöä selvitettiin ja kuinka näitä tietoja käytettään. Tässä luvussa tiedon käytön tavat on 

jaoteltu kolmeen aliteemaan: käytetyt rajapinnat, tiedon käyttötarkoitukset ja muiden or-

ganisaatioiden rajapintojen käyttö. 

Käytetyt rajapinnat 

Haastatteluilmoituksen mukana haastateltaville oli annettu Tilastokeskuksen rajapintojen 

osoitteet (PXWeb, paikkatietorajapinta sekä luokitusrajapinta). Avoin luokitusrajapinta ei 

ollut vielä haastattelujen aikaan virallisesti julkaistu, vaikka se oli jo olemassa avoimena 

verkossa saatavilla. Haastatteluissa kysyttiin, olivatko käyttäjät ehtineet kokeilla myös 

luokitusrajapintaa. Usea oli käynyt vilkaisemassa, mutta vain yksi oli käyttänyt luokitus-

rajapintaa. Monet käyttäjät kuitenkin uskoivat, että luokituksilla voisi olla käyttöä heidän 

työssään, mutta asia vaatisi perehtymistä. 

Eniten haastateltavat olivat käyttäneet PXWeb-rajapinnan kautta tilastotietoa. Monet ha-

kivat tietoja ensin StatFin-käyttöliittymällä ja sieltä PXWeb rajapintalinkin tai StatFinistä 

tietoa suoraan Excel- tai csv-muodoissa. Lähes kaikki haastateltavat olivat käyttäneet 

myös paikkatietorajapintoja. Muutama vastaajista kertoi myös käyttävänsä maksullisia 

paikkatietoaineistoja niiden tarkemman tason vuoksi. 
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Tiedon käyttötarkoitukset 

Kaikki haastateltavat käyttivät rajapinnoilta saamaansa tietoa nimenomaan työssään, mu-

kaan ei ollut ilmoittautunut opiskelijoita tai muusta syystä Tilastokeskuksen tiedosta kiin-

nostuneita käyttäjiä. Haastateltavat kertoivat, että tilastotietoa tarvitaan erilaisten analyy-

sien, tutkimusten, vertailujen ja ennusteiden tekemiseen. Tilastotietojen avulla tuotettiin 

omille asiakkaille esimerkiksi toimintaympäristön tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä 

kuvaavaa raportointia tai suhdanneseurantaa. Tietojen avulla tehdään myös vertailua esi-

merkiksi eri kuntien tai alueiden välillä. 

”Tiedolla johtaminen perustuu aika paljon Tilastokeskuksen tietoihin. Sitä 

on tarjolla paljon ja kun se on virallista tietoa, niin pyritään siihen paljon 

nojautumaan.” (H2, luvussa 3.3 taulukossa 3.1 on selitetty haastateltujen 

nimimerkit) 

”Me tehdään yrityksessä rakennetun ympäristön kanssa kiinteistökonsul-

taatiota ja tutkimusta kiinteistöistä.” (H1) 

Useimmat vastaajista kertoivat, että tilastotietoa tarvitaan päätöksen teon tueksi. Näin ku-

vasivat sekä neljä eri kaupunkien palveluksessa että yksityisissä yrityksissä työskentele-

vää haastateltua. Dataa ”jauhetaan” ja ”murskataan” ja sitä käsitellään eri sovelluksilla, 

jotta siitä voidaan muodostaa kuvioita ja karttoja. Datasta luodaan informaatiota, jonka 

avulla saadaan ymmärrystä oman toimialan tai alueen tilasta ja kehityksestä. Tilastokes-

kukselta saadulla tiedolla myös täydennetään omaa tai muilta organisaatioilta haettua da-

taa. Käsiteltyä tietoa toimitetaan esimerkiksi päätöksentekijöille ja sijoittajille, jotka tar-

vitsevat sitä omassa työssään tai yleisesti tiedoksi esimerkiksi kuntalaisille. 

”Mä yritän tehdä niistä niinku… murskaan ja kaikkee, teen kuvioita ja py-

rin tekemään siitä kuviosta sellasen, että jos joku johtaja sen esittelee, sen 

kuvion, jollekin toiselle ihmiselle, joka vaikuttaa siihen, että tehdäänkö jo-

tain päätöksiä, niin et siinä on keskeiset kaikki ilmiöt nähtävissä ja se on 

nopeasti nähtävissä. Ja et se avautuu mahdollisimman monelle.” (H6) 

”Tietonäköala, et jos käy kurkkaa meidän sivuilla niin siel paljon tarjotaan 

kuntalasille tietoa sitä kautta.” (H2) 

Ainoastaan haastateltu tutkija käytti dataa omaan tutkimustyöhönsä, muut jalostivat sitä 

suoraan omille sisäisille tai ulkoisille asiakkailleen. Sovellusasiantuntija oli ainoa, joka ei 



39 

analysoinut dataa, vaan hän pääasiassa rakensi sovelluksia, joilla voidaan esimerkiksi 

esittää tilastotietoa verkkosivuilla.  

Muiden organisaatioiden rajapintojen käyttö 

Kaikki haastatellut käyttivät myös muiden julkisten organisaatioiden rajapintoja. Pari 

haastateltavaa mainitsi hakevansa tilastotietoa myös Euroopan tilastoviraston, Eurostatin, 

rajapinnoilta. Jokainen kertoi myös, että yhdistelee näitä datoja Tilastokeskuksen tietoi-

hin. Tiedon käyttötarkoitus oli sama kuin pelkän Tilastokeskuksen tiedon käyttö, sen 

avulla rakennetaan ymmärrystä omaan ympäristöön ja sen muutoksiin liittyvistä asioista. 

4.2 Tilastokeskuksen rajapintojen toimivuus käyttäjän kannalta 

Haastattelujen toisena teemana oli selvittää, millaisia käyttökokemuksia haastateltavilla 

oli Tilastokeskuksen rajapinnoista. Haastateltavilta tiedusteltiin kuinka rajapinnat ovat 

yleisesti toimineet, millaisia ongelmia heillä on ollut ja kuinka he löytävät tarvitsemaansa 

tietoa. Heitä pyydettiin kuvaamaan myös, kuinka ohjeistukset ovat toimineet käytön tu-

kena ja millaisia hyviä puolia he näkevät näissä rajapinnoissa. 

Vastauksista saattoi erotella kaksi laajempaa kokonaisuutta, rajapintojen käytettävyyteen 

teknisemmästä näkökulmasta vaikuttavia seikkoja sekä varsinaisen tiedon sisällön käy-

tettävyyteen vaikuttavia puolia. Kummassakin kokonaisuudessa kuitenkin risteävät eri-

laiset käyttökokemukset, eikä raja niiden välillä ole täysin kirkas. Esimerkiksi muutokset 

tiedon sisällössä voivat vaikuttaa sekä tiedon käytön automatisointiin, että tiedon ymmär-

rettävyyteen.  

Rajapintojen käytettävyys teknisestä näkökulmasta 

Yleisesti haastateltavat kertoivat sekä PXWeb- että paikkatietorajapintojen toimivan tek-

nisesti hyvin. Rajapinnat olivat luotettavasti toiminnassa ja niiden käyttö oli helppoa, eikä 

tiedon saatavuuden kanssa ollut ongelmia. Tietoa on paljon saatavilla, mikä kaikkien 

haastateltavien mielestä oli tärkeä asia. Saatuun tietoon myös luotettiin, Tilastokeskusta 

pidetään alansa auktoriteettina. 

”Ei oikeastaan teknisiä ongelmia, musta järjestelmä on pelannut ihan 

niinä vuosina, kun oon niitä käyttänyt, kuitenkin jo pitkään, tossa varmaan 

parikytä vuotta niitä aineistoja. Kyllähän ne on parantuneet koko ajan 

vuosi vuodelta.” (H7) 
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”On ollut tyytyväinen kaikkiin tietokantoihin ja rajapintapalveluihin.” 

(H6) 

Muut tekniseen käytettävyyteen liittyvät vastaukset on jaoteltu kolmeen aliteemaan: tie-

don tekniset ominaisuudet, tiedon löydettävyys ja tiedon muutokset. 

Tiedon tekniset ominaisuudet 

Tiedon teknisillä ominaisuuksilla tarkoitetaan tässä rajapinnoilta tarjotun tiedon formaat-

teja ja tiedon rakennetta. Kaikkia tarjottuja tietoformaatteja käytettiin, niin Excel- kuin 

CSV-muodoissa StatFin-puolelta sekä JSON-muodossa PXWeb-rajapinnalta ja paikkatie-

toja WFS- ja WMS-muodoissa. Tarjotun tiedon formaatteihin oltiin tyytyväisiä ja niitä 

pystyttiin yleensä käyttämään sellaisenaan omissa järjestelmissä ja sovelluksissa. 

Joitakin haasteita liittyi tiedon rakenteeseen. Tilastotiedossa saattaa toisinaan olla mukana 

summarivejä, joita käyttäjät joutuivat poistamaan, sillä ne saattavat vaikuttaa jonkin kä-

sittelysovelluksen toimintaan. Summarivit voivat olla esimerkiksi jotakin valmiiksi yh-

teenlaskettua tilastotietoa. Suuremmat haasteet liittyivät tiedon jakautumiseen useisiin 

tauluihin. Saman tilaston eri vuosisarjat voivat olla omina lähteinään, joten käyttäjät jou-

tuvat yhdistelemään niitä itse saadakseen esitettyä haluttua tietoa esimerkiksi kartoilla. 

Myös saman ilmiöalueen, esimerkiksi tietyn kunnan tietoja, voi löytää erilaisista tilas-

toista, joista ne oli haettava erikseen. Käyttäjät haluaisivat ne saada niitä kerralla, mutta 

joutuvat nyt yhdistelemään niitä eri taulukoista. Yhdistely ei aina onnistu, sillä eri tilas-

toissa on voitu käyttää eri luokituksia. Jos eri luokituksia ei huomioi, voi yhdistellä dataa 

väärin ja saada aikaan virheellistä tietoa. 

”Haku on monesti aika vaarallinen ja sitä tulee just hirvittävä määrä tie-

toa ja se ei auta sua yhtään, et sun pitäs ennemminkin nähdä mikä tilasto 

tää on, mihin tää liittyy. Mutta sit just toi, että all right, mä tiedän, että 

mun pitäs saada nyt kuntadataa jostain tästä, et onks se ollenkaan mah-

dollista.” (H4) 

Tiedon löydettävyys 

Haastateltavilta tiedusteltiin kuinka he löytävät tietoa rajapinnoilta. Osa kertoi löytävänsä 

tietoa hyvin, varsinkin StatFin-taulukoiden kautta. Enemmistön mielestä tiedon löytämi-

nen oli aluksi haastavaa tai tiedot löytyivät eri paikasta kuin ensin olettaa. Myös itse ra-
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japintojen löytäminen saattoi olla vaikeaa, vaatii ”hakkerimieltä”, jotta dataa lähtee kai-

velemaan. Toisaalta usea haastateltava kertoi, että kun oli oppinut hakemaa tietoa ja ym-

märsi logiikan, tieto kuitenkin löytyi. Kokemuksen kasvaessa, myös tiedon löytämisen 

haasteet pienenivät. 

”Tietyt rajapinnat on vähän sellasen hakemisen takana, varsinkin vapaat 

ruutuaineistot, mutta löytänyt sitten kun on tiennyt mistä hakee sieltä IN-

SPIRE-aineistosta. Mut ne ei kauhean hyvin olleet esillä, saattaa olla et 

ne ei sit oo niin yleisessä käytössä, niinku nää StatFin aineistot. Mut sit ku 

tietää linkit, niin sit löytyy” (H7) 

”Kun on vähän enemmän käyttänyt ja kun sen logiikan löytää, niin sitten 

on ihan ok käyttää.” (H9) 

Tiedon löydettävyyttä vaikeutti se, ettei saatavilla olevasta tiedosta ole olemassa mitään 

kokonaiskuvaa antavaa kuvausta tai hakemistoa, josta selviäisi millaisista ilmiöalueista 

tietoa on olemassa. Haastateltavat kertoivat, etteivät olleet varmoja mitä kaikkea tietoa 

on saatavilla miltäkin rajapinnoilta. Saatavilla olevan tiedon kokonaisuus ei hahmotu, 

sillä karkea jaottelu on tehty tietokantojen mukaan.  

”Avoimet tietokanta-aineistot -sivulla, niin tässä on jos jonkinlaista, Stat-

Fin kuntien avainluvut, kuntien ja kuntayhtymien raportoimat talousluvut 

ym., et nää on tälleen tietokantalähtöisesti, mutta mua ei käyttäjänä hirve-

ästi kiinnosta se Tilastokeskuksen sisäinen jaottelu, vaan ennemmin se, 

että mitä tietoa on saatavissa.” (H8) 

Käyttäjät kertoivat joutuvansa kahlaamaan hyvinkin syviä tiedostorakenteita StatFin-tau-

lukoiden puolella, ennen kuin löytävät tarvitsemansa tiedon. Myös tiedon jakautuminen 

useisiin eri tauluihin lisäsi haasteita. 

Toisaalta haastateltavat kertoivat, että kun on oppinut esimerkiksi, kuinka paikkatietora-

japinnat toimivat, tarvittavaa tietoa kuitenkin löytyi ja sen käyttöön saaminen sujui. Stat-

Fin-taulukoiden kuvaussivulta löytyvä rajapintalinkki koettiin myös helpoksi käyttää, 

mutta itse linkin olemassa olosta ei kaikilla ollut tietoa. Lähes aina käyttäjät kuitenkin 

saivat käyttöönsä tarvitsemaansa tietoa, vaikka löytämistä ei kuvattu kovinkaan suoravii-

vaiseksi ja helpoksi. 
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Tiedon muutokset 

Toinen merkittävä tiedon käytön haasteita lisäävä piirre on tiedon muuttuminen. Usea 

haastateltava kertoi, että PXWebin kautta saatavan tiedon muuttumattomuuteen ei voi 

luottaa: ennakoimattomia muutoksia saattaa tulla tiedon nimeämisessä, muuttujissa tai 

luokituksissa. Monet käyttäjät haluaisivat rakentaa enemmän automaattisia prosesseja 

suoraan rajapintojen päälle, koneet halutaan laittaa keskustelemaan keskenään. Automa-

tisoinnilla halutaan helpottaa ja nopeuttaa työtä, sillä näin voitaisiin tuottaa esimerkiksi 

automaattisesti päivittyviä raportteja. Tämä kuitenkin on lähes mahdotonta, sillä yllättä-

vät muutokset tiedoissa aiheuttavat toimintojen katkeamisia ja sovelluksien kaatumisia. 

”Koneluettavuuden ongelmat on olleet…. Usein käy niin, että kun on ensin 

tehnyt jonkun ja sitten päivittää sen, niin se ei sitten päivitykkään, kun 

siellä on nimi muuttunut tai linkki muuttunut tai luokituksen nimi muuttu-

nut tai jotain muuta.” (H4) 

”Vähän vaikea rakentaa PXWebin päälle, koska tavallaan suunniteltu var-

mastikin, että sä haet dataa itselle ja teet mitä teet. Mut jos haluut rakentaa 

dynaamisesti, et koko ajan käy hakee, niin se ei vaan onnistu, koska ei voi 

luottaa et se taulukko ei muutu.” (H5) 

Jossain tapauksissa on myös käynyt niin, että jotakin ennen julkaistua tietoa ei enää ole-

kaan saatavilla. Käyttäjien kannalta on hankalaa, jos muutoksia tulee yllätyksenä. 

Tiedon sisällön käytettävyys 

Rajapintojen teknisen käytettävyyden lisäksi haastattelumateriaalia on jaoteltu tietosisäl-

lön käytettävyyttä kuvaaviin vastauksiin. Usein tekninen ja sisällöllinen näkökulma limit-

tyvät toisiinsa, sillä käyttäjä itse ei välttämättä erottele niitä kertoessaan kokemuksistaan.  

Sisällöllinen käytettävyys on jaettu kahteen aliteemaan: yhtenäisyys ja ymmärrettävyys 

sekä ohjeistuksen tuki.  

Tiedon ymmärrettävyys ja yhtenäisyys 

Haastateltavat luottivat Tilastokeskuksen dataan yleisesti. Tilastokeskus nähdään viralli-

sena, kansallisena toimijana, jota ei juurikaan kyseenalaistettu. Haastateltavat olivat myös 

tyytyväisiä tiedon määrään ja yleensä siihen, että tietoa on saatavilla avoimesti.  

Koettiin kuitenkin, että on haastavaa saada kokonaiskuvaa saatavilla olevasta tiedosta, 
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myös siksi, että tietoa on paljon. Kuten rajapintojen teknisen toimivuuden kohdalla, myös 

sisällön ymmärrettävyyteen vaikuttaa se, että tiedot ovat hajaantuneet useisiin tietokan-

toihin, eikä niiden varsinaista sisältöä ole kuvattu. Myös saman tietokannan sisällä olevat 

tiedot saatavat olla jakautuneet eri tauluihin, esimerkiksi eri tilastointivuosien mukaan.  

Käyttäjällä vie aikaa selvittää, mitä tieto on ja kuinka sitä voisi käyttää. Tietoa joudutaan 

myös yhdistelemään käyttäjien omissa järjestelmissä. Tämä muuttuu mahdottomaksi sil-

loin, kun käytetyt luokitukset poikkeavat toisistaan. 

”Voisi olla jotenkin kokonaisvaltaisemmin mitä kaikkea dataa niitten 

kautta on saatavilla, että näkisi yhdellä silmäyksellä.” (H9) 

”Muissa tietokannoissa voi olla enemmänkin ongelmaa, ettei ole niinkään 

kuvattu mitä se nyt oikeestaan sisältää, mitkä on ne ulottuvuudet datassa. 

Varsinkin paikkatietoaineistoja, kun yritin käyttää, niin ne on selkeästi 

suunniteltu paikkatietoihmiselle, joka tietää, et ku tässä on tää WFS-linkki 

niin sä saat käyttöön. Mut kun ite ei oo paikkatietoihminen, niin kesti aika 

kauan saada mitään irti.” (H4) 

Tiedon ymmärrettävyys vaikuttaa sen käyttömahdollisuuksiin. Jos käyttäjä ei ole varma 

mitä tieto on, sitä on vaikea käyttää. Esimerkiksi PXWeb-rajapinnoilta saatava tieto ei 

avaudu helposti käyttäjälle. 

”Tavallansa se vaatii kuitenkin aika paljon jonkinlaista hakkerimieltä, että 

tietoa lähtee kaivelemaan ja siks joku yrityksen johto ei ehkä tunnista sitä 

mahdollisuutta. Voi monelta jäädä se potentiaali käyttämättä, koska tän 

hetkinen asian kuvaaminen ja markkinointi suuntautuu ehkä enemmän tek-

nisille käyttäjille.” (H8) 

”Kun avaa esim. kuntien avainluvut, niin sieltä tulee API-linkki, yksi rivi, 

jossa id, teksti, id, teksti, ja sit ei mitään siitä, että mitä mä sitten tekisin, 

niin ei oikein saa kiinni.” (H8) 

Ohjeistuksen tuki 

Rajapintojen käyttöön ja niiden kautta saavaan tietoon on olemassa ohjeistuksia ja doku-

mentaatioita. Haastatteluissa ne käyttäjät, jotka kokivat rajapintojen käytön helpoksi, ei-

vät olleet juurikaan käyttäneet ohjeita. Toisaalta ne, jotka tutkivat ohjeita kokivat, etteivät 

saaneet välttämättä niistä kaipaamaansa apua.  
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”Statfin API-dokumentaatio on mulle tutuin. Sekin on vanhakantainen, 

tosi pitkä HTML-sivu, siellä on kuitenkin hyviä nostoja ja vinkkejä, esim. 

miten saa PowerBI:n suoraan M-kielisenä PXWebin aineistoja. Ihan siis 

loistavia juttuja, mutta ne meinaa hukkuu sinne kaiken keskelle.” (H8) 

”Graafinen liittymä on kuin sellaiselle, joka haluaa käyttää vain selainta. 

Ja nää API-ohjeet on kirjoitettu enemmänkin koodareille, mutta luulen, 

että on kuitenkin aika paljon ikään kuin APIen "satunnaiskäyttäjiä", jotka 

ei koodaa työkseen jotain sovellusta, vain oikeasti APIn kautta haet tilas-

totietoja, ja silloin sellasille käyttäjille, pitäs olla, että laita nyt vaan tää 

koodi niin sit saat datat...” (H4) 

Ohjeiden ja dokumentoinnin raja on häilyvä. Ohjeet käsittelevät myös sisällöllistä käyt-

töä, dokumentointi viittaa enemmän rajapintojen tekniseen kuvaukseen. Rajapintojen oh-

jeilta odotettiin enemmän parametrien kuvauksia ja koodiesimerkkejä eri ohjelmointikie-

lille. Käyttäjät kokivat, että olemassa olevat ohjeet ja dokumentointi ovat liian teknistä, 

ne eivät avaudu riittävästi kaikille käyttäjille. Rajapintoja haluaisivat käyttää myös sellai-

set henkilöt, jotka liittäisivät kutsuja muihin sovelluksiin tietoa hakeakseen, mutta eivät 

itse varsinaisesti ohjelmoi sovelluksia.  

4.3 Tilastokeskuksen rajapintojen kehittämistoiveita ja -ideoita 

Kolmantena teemana oli selvittää käyttäjiltä, millaisia kehittämisideoita ja -toiveita heille 

oli tullut mieleen Tilastokeskuksen rajapintoja käyttäessään. Haastattelutulokset on ja-

oteltu aliteemoihin tiedon sisällön ja teknisten piirteitten mukaan. 

Tiedon sisällön ja muiden ei-teknisten puolien kehittäminen 

Käyttäjille tärkeää oli, että tietoa on ylipäätään saatavilla. Kysyttäessä millaista dataa he 

haluaisivat saada, usea vastasi, että kaikkea mahdollista, erittelemättä tarkemmin mitä se 

voisi olla. Uutta tietoa toivotaan myös julkaistavan mahdollisimman usein, sillä tieto saat-

taa käyttäjän tarpeiden näkökulmasta vanheta nopealla tahdilla. Vastavuoroisesti myös 

historiallisia tietoja toivotaan rajapintojen kautta, niillä on arvoa tutkimusten tekemisessä, 

mutta myös esimerkiksi oman asiapiirin kehityksen tarkastelemisessa. 

Tiedon maksuttomuus on käyttäjien mielestä tärkeää ja tietoa toivotaankin saatavan il-

maiseksi mahdollisimman paljon. Maksullisuus voi joskus rajoittaa mahdollisuuksia ottaa 

tietoja käyttöön, sillä käyttäjillä voi olla hyvin rajoitetut budjetit tiedon hankkimiseen. 
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Maksullinen data halutaan saada myös rajapintojen kautta käytettäväksi, jotta niitä voi-

daan käyttää maksuttomien rinnalla samanlaisissa prosesseissa. 

Varsinkin alueisiin liittyvää raportointia ja ennusteita tekevät käyttäjät toivoivat tarkem-

pien tasojen tietoa saataville. Haastateltavat ymmärsivät siinä voivan tulla vastaan esi-

merkiksi tietosuojaan liittyviä säädöksiä, jotka koskevat mm. väestötietoon liittyvää da-

taa. Eräs haastateltu toivoi, että tällaista dataa toimitettaisiin silloin karkeammilla tasoilla, 

joissa väestöä on enemmän, esimerkiksi kaupunki-tasoille, vaikka samaa tietoa maa-

kunta-tasoille ei pystyttäisi tarjoamaan. Aluetasoista jopa postinumero-taso saattaa olla 

joskus liian laaja kaupungeissa, sillä tietoa kaivataan korttelien tasoilta asti.  

Edelleen haastateltavat toivoivat, että tiedon haku olisi jotenkin selkeämpää ja tietosisältö 

paremmin kuvattu. Toivottiin, että olisi olemassa hakemistoja eri aihepiireihin liittyvistä 

tilastotiedoista. Silloin käyttäjän saisi kerralla käsityksen, millaisia tietoja esimerkiksi eri 

aluetasoille on olemassa. Olemassa olevan tiedon hyödyntämisestä toivottaisiin konkreet-

tisia käyttöesimerkkejä ja ideoita, jotta käyttäjät ymmärtäisivät mitä kaikkea tilastotie-

dolla voidaan ylipäätään tehdä ja missä sitä voidaan käyttää.  

Ohjeistuksen osalta käyttäjät haluavat erityisesti koodiesimerkkejä eri ohjelmointikielillä. 

He haluavat selkeitä nopeasti hahmotettavia ohjeita, joista näkee kuinka tietoa saa otettua 

omissa ohjelmissa käyttöön. 

”Matalan kynnyksen käyttöönottoa” (H8) 

Tiedossa olevista ja tulevista muutoksista toivottiin parempaa tiedottamista. Esimerkiksi 

jonkinlainen ennakkodokumentti tai taulukko, jossa muutokset kerrotaan, olisi käyttäjien 

mielestä hyvä olla selkeästi esillä. 

Teknisiin puoliin liittyvä kehittäminen 

Haastatteluissa kehitysehdotuksista puhuttaessa, mainittiin jälleen tiedon käytön automa-

tisoinnin tarpeet. Toivotaan esimerkiksi, että PXWebin kysely-URLiin voisi liittää para-

metreina hakukriteerejä REST-tyylisesti, jolloin kyselyjä olisi erittäin helppo muunnella 

ja liittää omiin sovelluksiin. 

Monet haastateltavat vastasivat, että saatavan tiedon formaateilla ei sinänsä ole merki-

tystä, useat pystyivät käyttämään dataa niin JSON-, Excel- kuin CSV-muodoissa, tär-

keintä on, että data on saatavilla koneellisesti omalle palvelimelle.  
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StatFin-taulukko puolelle toivottiin selkeämpää taulukkorakennetta, nyt saattaa tietyn ai-

hepiirin data olla useissa alikansioissa jaoteltu käyttäjän kannalta epäkäytännöllisesti, esi-

merkiksi eri vuosien data on usein eri kansioissa. 

4.4 Muita haastatteluissa esille nousseita seikkoja 

Haastatteluissa tuli esille myös monia yksittäisiä käyttäjien ajatuksia ja näkemyksistä, 

jotka eivät suoraan liity edellisissä luvuissa esitettyihin tulosjaotteluihin. Tähän lukuun 

on koottu muutamia käyttäjien huomioita, sillä niillä on arvoa rajapintojen kehittämisen 

kannalta. 

Käyttäjät pitävät yleensä hyvänä asiana, että heidän näkemyksiään ja toiveitaan kuullaan. 

Haastateltavat, jotka osallistuivat haastatteluun, olivat pohtineet rajapintojen käyttöä etu-

käteen ja jotkut jopa kyselleet myös kollegoiltaan kommentteja haastattelua varten. Mo-

net käyttäjät toivoisivat konkreettista yhteistyötä jo rajapintojen kehittämisvaiheissa, jotta 

voisivat vaikuttaa miten ja millaista dataa niiden kautta tuotetaan. Käyttäjillä oli erilaisia 

käyttötarpeita, jotka eivät tällä hetkellä täyty, joten he keskustelisivat mielellään lisää ra-

japintojen kehittämisestä.  

Haastateltavat pohtivat paljon myös tiedon ymmärtämistä ja tiedon väärin käytöstä aiheu-

tuvia vaaroja. Rajapinnoilta haettua dataa voidaan käyttää monella tavalla myös vahin-

gossa väärin, jolloin voidaan aiheuttaa ongelmia ja virheitä pahimmillaan päätöksente-

koon. Virheitä voi tapahtua, jos käyttäjä ei huomaa tai ymmärrä esimerkiksi erilaisten 

luokittelujen vaikutuksia. Käyttäjän pitäisi siis ymmärtää mitä tieto konkreettisesti mer-

kitsee ja kuinka sitä voidaan käsitellä.  

Käyttäjät kommentoivat myös Tilastokeskuksen rajapintoja yleisellä tasolla. Eräs haasta-

teltava totesi ulospäin vaikuttavan siltä, ettei ole olemassa keskitettyä rajapintojen hallin-

taa tai kehitystä. 

”Näyttäytyy ehkä niin, että tää Tilastokeskuksen API-kehitys on yksittäisen 

tietokantojen taustalla, jossa aktiiviset tyypit on saanu ajatusta eteenpäin, 

mutta tavallaan sellainen koko talon API-strategia puuttuu tai sellainen, 

että haluttais yhteisesti tarjota Tilastokeskuksen APIt. Kokonaiskuva ei vä-

lity.” (H8) 

Eräs käyttäjä esitti kysymyksen yleensä ”avoimen datan” tarkoituksesta, mitä se tarkoit-

taa esimerkiksi Tilastokeskukselle. Haastateltu viittasi avoimen tiedon määritelmään, 
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jonka mukaan avoimen tiedon pitäisi olla kaikkien saatavilla ja käytettävissä ja pohti, 

voiko yleensä pelkästään koneluettavaa dataa sanoa avoimeksi, jos käyttäjä ei osaa käyt-

tää sitä tai tarvitsee kuitenkin joitakin erityisiä taitoja tulkita sitä. 

4.5 Yhteenveto tuloksista 

Tätä tutkielmaa ohjaavia tutkimuskysymyksiä olivat: 1. Mitä viranomaisorganisaatiossa 

tulee ottaa huomioon avattaessa tietoja ja rajapintoja avoimesti käytettäväksi? ja 2. Mil-

laista arvoa tiedon ja rajapintojen avaamisella saavutetaan? Tässä luvussa esitetään yh-

teenvetona haastattelututkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta vastauksia näihin 

kysymyksiin. 

Vastaukseksi tutkimuskysymykseen, mitä viranomaisorganisaation tulisi ottaa huomioon 

tietoja ja rajapintoja avatessaan, taulukkoon 4.1. on koottu kolme tärkeää huomioon otet-

tavaa teemaa ja niiden tarkennukset tietojen avaajalle pohdittavaksi. Taulukon teemojen 

tarkoituksena on auttaa tiedon avaajaa keskittymään käyttäjien näkökulmasta tärkeisiin 

asioihin.  

Ensimmäisenä taulukossa on mainittu kommunikointi käyttäjien kanssa. Kommunikoin-

nin on hyvä olla kaksisuuntaista, jolloin molemmat tahot hyötyvät siitä. Tietoja avaava 

organisaatio voi saada käyttäjiltä arvokasta tietoa esimerkiksi rajapintojen toimivuudesta 

ja tiedon käytettävyydestä sekä ideoita millaista tietoa olisi hyvä avata ja missä muodossa. 

Käyttäjä taas hyötyy ohjeista ja esimerkeistä, kuinka tietoa voisi käyttää ja mitä tarjottu 

tieto yleensä on. Käyttäjää olisi hyvä myös informoida mahdollisista muutoksista tietoon 

tai rajapintoihin tai häiriöistä niiden käytössä. 

Toinen teema kehottaa käyttämään standardeja. Standardit koskevat tässä julkaistavan 

tiedon ja metatiedon tietomalleja ja julkaisuformaatteja sekä standardien mukaisia raja-

pintoja, siis standardien käyttöä yleensä. Standardien tarkoituksena on helpottaa ja no-

peuttaa tiedon tulkintaa. Käyttäjän on helpompi ymmärtää saatavilla olevaa tietoa, kun se 

on kuvattu jonkin olemassa olevan mallin tai kuvaustavan mukaan. Myös avoimen tiedon 

lisensointi on hyvä ilmoittaa tarkoitukseen kehitettyjen lisensointijärjestelmien avulla, 

jolloin käyttäjä tietää kuinka tietoa saa käyttää. Tunnettujen mallien käyttö on suositelta-

vaa aina kun se on mahdollista, mutta joskus voidaan joutua luomaan myös omia tieto-

malleja tai niiden osia. Silloin voi kuitenkin julkaista myös itse kehittämänsä tietomallin, 
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jotta käyttäjä saa laajemman kuvan tietosisällöstä. Tiedon ymmärtämisen lisäksi standar-

dien käyttö helpottaa eri toimijatahojen välistä kommunikointia ja yhteistyötä. Tietomal-

lien ja skeemojen julkaiseminen mahdollistaa myös tiedon käsittelyn automatisoinnin.  

 

Taulukko 4.1 Kolme huomioon otettavaa teemaa tiedon avaajalle. 

1. Kommunikoi käyttäjän kanssa 
Selvitä millainen data käyttäjää 
kiinnostaa 

Organisaatiolla saattaa olla käyttäjää 
kiinnostavaa tietoa, vaikka itse ei oltaisi sitä 
ymmärretty. 

Selvitä millaisia käyttäjät ovat Kaikki eivät ole ohjelmoija. Monet käyttävät 
erilaisia työkaluja, joihin voi liittää ulkoisia 
tietolähteitä, esim. rajapintalinkkejä. 

Anna tietoa tarjoamistasi 
rajapinnoista ja datasta 
 

Tiedon oikea käyttö on tärkeää. Tietoa 
esimerkiksi käytetyistä tietomalleista on hyvä 
liittää helposti löydettäväksi. Selkeät ohjeet ja 
esimerkiksi koodiesimerkit helpottavat käyttöä. 

Järjestä esimerkiksi koulutus- ja 
keskustelutilaisuuksia mutta 
vähintään jokin palautekanava 
käyttäjälle 

Käyttäjät haluavat antaa palautetta ja ilmoittaa 
havaitsemistaan kehityskohteista tai 
vikatilanteista. Käyttäjät haluavat vaikuttaa 
rajapintojen kehittämiseen tai siihen, millaista 
tietoa avataan. 

2. Käytä standardeja (rajapinnat, tietomallit, metatiedot, lisensointi) 
Helpota tiedon tulkitsemista Esimerkiksi käytettyjen tietomallien 

julkaiseminen edistää tiedon monipuolista ja 
tarkoituksenmukaista käyttöä. 

Helpota toimijoiden välistä 
kommunikaatiota 

Eri tahot ymmärtävät paremmin toisiaan 
tietoon liittyvissä keskusteluissa. 

Luo mahdollisuuksia tietojen 
yhdistelemisen 

Avaa mahdollisuuksia uuden informaation, 
tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen. 

3. Anna palvelulupauksia ja toteuta ne 
Huolehdi rajapintojen ja datan 
käyttövarmuudesta 

Mahdollistaa sovellusten rakentamisen datan ja 
rajapintojen varaan, mahdollistaa prosessien 
automatisointia ja tiedon dynaamista käyttöä. 

Tiedota muutoksista Käyttövarmuus ja hyvä maine voivat lisätä 
myös datan ja rajapintojen käyttäjien määrää. 

 

Kolmantena teemana taulukossa on mainittu palvelulupaukset ja niiden lunastaminen. 

Käyttäjää kiinnostaa niin itse datan kuin rajapintojen saatavuus myös tulevaisuudessa. 

Yksittäinen datasetti voi olla kiinnostava, mutta jos se on dataa, joka muuttuu esimerkiksi 

ajan kuluessa, käyttäjä mielellään hakee käyttöönsä myös datan uudet versiot. Usein on 

kätevää, jos datan haun voi automatisoida, jolloin rajapintapalvelujen tulee toimia luotet-

tavasti. Käyttäjät toivovat voivansa ”laittaa koneet keskustelemaan keskenään”, luoda 
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prosesseja, jotka tuottavat heille tarvittavaa tietoa automaattisesti. Jotta tällaisia proses-

seja voidaan luoda, on pystyttävä luottamaan, että rajapinnat toimivat kuten luvattu. Ra-

japintojen avaajan on hyvä kertoa käyttäjille, kuinka rajapintoja päivitetään tai versioi-

daan, kuinka kauan edelliset versiot ovat käytettävissä ja millaisia muutoksia on tehty. 

Tutkielman toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli selvittää, millaista arvoa tiedon ja 

rajapintojen avaamisella voidaan saavuttaa. Tiedon sanotaan olevan pääomaa, jonka arvo 

kasvaa, kun sitä jalostetaan ja sen käyttö laajenee. Toisaalta tieto itse on väline, jonka 

avulla tuotetaan jotain arvoa, sen avulla voidaan luoda uusia sovelluksia, palveluita ja 

innovaatioita. Tiedon ja rajapintojen avaaminen tuo arvoa myös avaajalle, mistä kertoo 

alustatalouden nousu viime vuosikymmenen aikana. Tämän tutkielman näkökulmana on 

erityisesti viranomaisorganisaatiot tiedon ja rajapintojen avaajana, joille itselleen hyöty 

ei välttämättä näyttäydy suoraan kuten yksityiselle avaajalle. Julkisen hallinnon toimijat 

eivät tavoittele voittoa avaamastaan tiedosta, vaikka joillekin maksullinen tietopalvelu 

saattaa olla osa rahoitusta, vaan niitä kannustetaan ja velvoitetaan avaamaan tietojaan 

muiden hyväksi. Julkisille organisaatioille arvo voi olla arvostusta, tärkeää roolia oman 

alan tiedon tuottajana. Yksityiset yritykset taas avaavat omia tietojaan ja rajapintojaan, 

jotta voivat itse hyötyä taloudellisesti. Niiden päämääränä on esimerkiksi antaa muiden 

toimijoiden toteuttaa uusia sovelluksia omille alustoilleen ja näin saada tuloja ja käyttäjiä 

samalla kun voivat itse keskittyä oman ydintoimintansa kehittämiseen. Yksityisten tiedon 

avaajien kohdalla ei välttämättä edes puhuta avoimesta tiedosta, sillä he saattavat periä 

maksua rajapintojen ja tiedon käytöstä tai tieto on käytettävissä vain suljettujen kumppa-

nirajapintojen kautta.  

Avoimen tiedon arvo näyttää siis ilmenevän enemmän sen käytön kautta. Hyödynsaajat 

voidaan jaotella neljään kategoriaan: julkinen sektori, kansalaiset, yhteiskunta ja elinkei-

noelämä [Uba13]. Yhtenä hyödyntäjäryhmänä julkiset organisaatiot voivat käyttää mui-

den tarjoamaan avointa tietoa omissa prosesseissaan ja siten tehostaa ja tiivistää toimin-

taansa. Toiveena on siten tuoda kustannussäästöjä. Samalla voidaan tuoda hyötyä myös 

kansalaisille ja muulle yhteiskunnalle esimerkiksi vähentämällä tiedonantajien taakkaa ja 

tuottamalla uusia, asiointia helpottavia palveluita. Kerran jonkin organisaation keräämää 

tietoa myös muut viranomaiset voivat hyödyntää omien toimintojensa pohjalla. Esimerk-

kinä Tilastokeskus voi hakea dataa jonkin toisen virallisia tilastoja tuottavan viraston ra-

japinnoilta ja hyödyntää sitä tuottaessaan omia tilastotuotteitaan ilman, että kerää itse sa-

maa tietoa uudelleen. Avoimen tiedon avulla tarjotaan myös avointa näkymää hallinnon 
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toimiin ja päätöksentekoon. Tavoitteena on lisätä demokratiaa ja kansalaisten luottamusta 

hallinnon toimintaan. 

Avoimen tiedon avulla pyritään luomaan mahdollisuuksia myös uusien yritysten ja työ-

paikkojen syntymiselle ja taloudelliselle kasvulle. Avoimen tiedon laajemmalla käytöllä 

onkin laskettu olevan mahdollista tuottaa miljardien dollarien edestä arvoa maailman laa-

juisesti eri sovellusalueilla [MCG13]. Avoin, maksuton tieto voi olla erityisesti pienille 

yrityksille ja startupeille elintärkeää materiaalia, jonka avulla ne voivat saada nopeammin 

toiminnan kannattamaan. Uuden liiketoiminnan syntyminen luo työtä ja hyödyttää siten 

koko yhteiskuntaa. Hyötyjä saadaan myös uusien innovaatioiden kautta, joita yritykset 

sekä tutkimus- ja oppilaitokset voivat kehittää avoimen tiedon pohjalta. 

Jotta näitä arvoja ja hyötyjä voitaisiin saada, itse datan ja rajapintojen tulisi olla laadultaan 

ja toiminnaltaan käytettäviä ja luotettavia. Kuten aiemmin todettiin, julkisen sektorin toi-

mijoille niiden avaaminen ei välttämättä näy suorana hyötynä ja avaaminen voi olla lä-

hinnä velvoite. Se voi vaikuttaa tiedon ja rajapintojen avaamisen tasoon ja käytettävissä 

oleviin resursseihin. Käyttäjähaastattelussa eräs haastateltava totesi, että Tilastokeskuk-

sen rajapinnoista näkee, ettei ole olemassa hallittua API-strategiaa, vaan rajapintoja on 

avattu ilman erityisiä suunnitelmia. Yksityisille yrityksille tällainen tapa toimia ei ole 

kannattavaa, ne eivät voi hukata resurssejaan hallitsemattomaan toimintaan. Yrityksille 

rajapintojen avaaminen voi olla osa tarkkaan harkittua liiketoimintasuunnitelmaa ja se 

toteutetaan systemaattisesti. Vaikka viranomaisorganisaatiot eivät tavoittele voittoa, on 

niidenkin hyvä suunnitella tiedon ja rajapintojen avaamista muun toiminnan ohessa ja 

pyrkiä luomaan tiedon ja rajapinnan avaamista tukevia strategioita. Tähän voi kuulua esi-

merkiksi jonkinlaisen rajapintojen hallinnointiin tarkoitetun välineen käyttöönottaminen. 

Voi olla käytännöllistä myös nimetä avoimen tiedon ja rajapintojen hallinnoinnista vas-

taava henkilö tai työryhmä, jolloin vastuu niiden kehittämisestä on selkeää ja toiminnasta 

voidaan saada tehokasta. 
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5 Pohdinta 

Julkisen hallinnon organisaatioilla on valtavat määrät yhteiskunnalta kerättyä tietoa. Vii-

meisen kahdenkymmenen vuoden aikana eri puolilla maailmaa on alettu kannustaa orga-

nisaatioita avaamaan näitä tietoja yhteiskunnan käyttöön. Esimeriksi Euroopan Unionin 

alueella eGovernment-hanke pyrkii edistämään digitaalisten palvelujen kehittämistä kai-

killa hallinon aloilla tarkoituksena parantaa ja tehostaa palveluja, lisätä hallinnon lä-

pinäkyvyyttä ja tarjota tietoa avaamalla lisäksi mahdollisuuksia uudenlaisiin tiedon käyt-

tötapoihin. PSI-direktiivi (Public Sector Information Directive) velvoittaa ja kannustaa 

osaltaan mm. purkamaan esteitä hallinnollisen tiedon uudelleenkäytölle ja avaamaan ko-

neluettavia rajapintoja kansalaisten käyttöön. 

Tämän tutkielman tutkimuskysymysten tavoitteena oli selvittää, mitä viranomaisorgani-

saation tulisi ottaa huomioon tietoja ja rajapintoja avatessaan ja toisaalta, millaista arvoa 

tiedon avaamisella voidaan saavuttaa. Vastauksia näihin kysymyksiin haettiin kirjalli-

suuskatsauksesta sekä Tilastokeskuksen rajapintojen käyttäjille tehdyn haastattelututki-

muksen pohjalta. Haastattelututkimuksen ja kirjallisuuskatsauksen tulosten välillä ei ha-

vaittu merkittäviä eroja, samat teemat toistuivat haastateltujen vastauksissa ja monissa 

tämän tutkielman lähteinä käytetyissä raporteissa ja tutkimuksissa. Haastattelututkimuk-

sen tulokset ovat samoilla linjoilla myös uudistetun PSI-direktiivin kanssa: käyttäjät toi-

vovat dynaamista dataa rajapinnoilta mieluiten maksutta. 

Tiivistetysti voidaankin todeta, että Tilastokeskuksen, kuten muiden julkisen hallinnon 

organisaatioiden tarjoama avoin tieto on käyttäjille olennaisen tärkeää. Käyttäjät ovat 

kiinnostuneita kaikesta saatavilla olevasta tiedosta, sillä usein he tutkivat mielellään tie-

tolähteitä itse ja päättävät, mitä ja millaista dataa haluavat käyttää. Tietoa käytetään pää-

töksenteon tukena ja sen avulla laaditaan analyysejä ja ennusteita oman toimialan tai teh-

täväkentän nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Tietoa voidaan käyttää myös erilaisten so-

vellusten tietolähteinä tai sovellusten avulla esitetään tietoa muille käyttäjille. Käyttäjät 

myös yhdistelevät eri organisaatoilta saamaansa tietoa. Käyttäjien mielestä verovaroin 

kerätyn tiedon tulisi olla pääasiassa maksutonta ja he ymmärtävät rajoitteet, joita esimer-

kiksi tietosuoja-asetus tiedon julkaisulle asettaa. 

Haastattelututkimuksessa oli mukana 9 Tilastokeskuksen tiedon ja rajapintojen käyttäjää. 

Haastateltavien rajapintojen käytön osaaminen ja käyttömäärät vaihtelivat jonkin verran. 

Muutamat olivat kokeneita ohjelmoijia, jotka käyttivät työssään paljon rajapintoja, mutta 
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suurin osa oli erään haastateltavan sanoin ”satunnaiskäyttäjiä”, jotka mieluiten liittäisivät 

valmiin kyselykutsun suoraan käyttämäänsä sovellukseen. Hieman erilaisista taustoista 

huolimatta haastateltujen kokemukset Tilastokeskuksen rajapintojen käytöstä olivat yh-

teneviä. Haastattelujen aikana käyttäjien vastauksista nousi samankaltaisia kommentteja, 

ajatuksia ja ongelmakohtia. Kenenkään haastatellun vastaukset eivät nousseet esiin mui-

den vastauksista erityisen poikkeavina tai muuten ristiriitaisina. 

Kaikki haastattelututkimukseen osallistuneet henkilöt käyttivät Tilastokeskuksen tietoja 

jollain tavoin työssään. Kaikki haastateltavat käyttivät myös muiden organisaatioiden tar-

joamaa avointa dataa ja saattoivat yhdistellä sitä Tilastokeskuksen dataan. Haastateltaville 

oli tärkeää, että tietoa on paljon saatavilla ja he toivoivat, että kaikki tieto olisi maksu-

tonta. Kysyttäessä millaista tietoa he haluaisivat saada, usea haastateltava esitti enemmän 

toiveita jo olemassa olevan tiedon ja rajapintojen laadun ja tiedon paremman löydettä-

vyyden kehittämiseen kuin täysin uuden ja erilaisen tiedon julkaisemiseen. Käyttäjien 

saattoi olla hankalaa tarkemmin eritellä mitä uutta tietoa he toivoisivat, sillä tietoa on jo 

saatavilla hyvin paljon.  

Suurin osa haastateltavista kertoi tietoja käytettävän päätöksenteon tukena ja siksi heille 

tietojen saatavuus, luotettavuus, ymmärrettävyys ja ajantasaisuus ovat erittäin tärkeitä 

ominaisuuksia. Koska tietojen avulla pyritään päättelemään esimerkiksi kunnan väestö-

kehitystä tai arvioimaan kiinteistöjen hintojen muutosta, on tärkeää, että tietojen muutok-

sia voidaan tarkastella myös ajassa. Nämä ovat niitä ominaisuuksia, joissa haastattelujen 

perustella ilmeni myös ongelmia. Tiedot saattoivat käyttäjien mukaan olla jaettu eri tau-

luihin, jolloin niiden yhdisteleminen oli haastavaa ja vaati myös käsityötä. Joskus yhdis-

teleminen ei onnistu lainkaan, sillä luokitukset tai tietosisältö ovat saattaneet muuttua 

vuosien välillä. Luotettavuusongelmat liittyivät usein saatavuusongelmiin, jokin linkki 

oli muuttunut tai tieto vain poistettu jostain syystä rajapinnalta. Tällainen hankaloittaa 

käyttöä ja dynaamisten ja automaattisten prosessien rakentamisesta tulee lähes mahdo-

tonta. Haastatteluissa esiin nousseet haasteet olivat kirjallisuuskatsauksessa luvussa 2.1.2 

esitetyn taulukon 2.1 mukaan enimmäkseen tiedon käsittelyn ja laadun aiheuttamien es-

teiden sekä teknisten esteiden aiheuttamia haasteita.  

Itse tietosisältöön haastateltavat yleensä kuitenkin luottivat, sillä Tilastokeskusta pidetään 

auktoriteettina. Asiaa kysyttäessä eräs haastateltava totesi, ettei ole osannut edes kyseen-

alaistaa Tilastokeskuksen tietojen luotettavuutta. 
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Vaikka Suomessa hallinnollista tietoa on saatavilla hyvin, varsinaista tiedon käyttöä on 

vaikea mitata. Avoimet tiedot ovat saatavilla usein ilman minkäänlaista rekisteröintiä ja 

vaikka rajapinnan käyttöä voitaisiin seurata, on haastavaa todentaa, kuinka tietoa lopulta 

käytetään. Mitä organisaatiot voivat tehdä tiedon käytön edistämisen suhteen? Tiedon 

avaaminen vaatii aina resursseja, vähintään henkilötyöpäiviä, mahdollisesti myös palve-

linten tai ohjelmistojen hankkimista. Toivottavaa on, että avatusta tiedosta on silloin hyö-

tyä jollekin taholle. Erilaisia tiedon käyttöä edistäviä keinoja on käytettävissä niin yksit-

täiselle organisaatiolle kuin koko valtionhallinon tasolle. Kirjallisuuskatsauksessa laa-

jempaa avoimen tiedon käytön edistämistä tarkasteltiin ekosysteeminäkökulman kautta. 

Avoimen tiedon ekosysteemissä valtionhallinnon tehtävänä on ylläpitää ja rahoittaa avoi-

men tiedon alustaa joko pilvipalveluna tai muuna kanavana, jota kautta tietoa voidaan 

jakaa. Yhteinen kanava helpottaa tiedon löytymistä. Käyttäjän voi olla haastavaa hahmot-

taa, kuka toimija vastaa minkäkin tiedon julkaisemisesta, mutta keskitetystä kanavasta 

haettaessa ei tarvitse tietää julkaisijaa. Suomessa tällainen kanava on esimerkiksi Väes-

törekisterikeskuksen ylläpitämä Avoindata.fi-portaali, jossa sekä yksityiset että julkiset 

toimijat voivat julkaista avointa tietoaan. Siellä julkaistut tiedot näkyvät automaattisesti 

myös EU:n yhteisessä Open Data -portaalissa, sillä EU:n portaali harvestoi niitä auto-

maattisesti. Yhteisten julkaisukanavien käyttäminen organisaation omien datojen julkai-

sussa mahdollistaa tiedon paremman löydettävyyden ja siten myös laajemman käytön. 

Julkaisukynnystä on koetettu madaltaa, portaalista löytyy paljon ohjeita ja neuvoja, jotka 

auttavat julkaisuprosessissa. 

Käyttäjähaastatteluissa keskusteltiin tiedon ymmärrettävyydestä, joka vaikuttaa myös sen 

hyödyntämismahdollisuuksiin. Dataa julkaisevan organisaation on hyvä käyttää tunnet-

tuja tietomalleja ja standardeja, joiden avulla tietoa voidaan helpommin käyttää koneelli-

sesti. Tunnetut mallit helpottavat tiedon ymmärtämistä ja tulkitsemista. Esimerkiksi 

Avoindata.fi-portaalin tietosisällön harvestoiminen EU:n dataportaaliin on mahdollista 

siksi, että Avoindata.fi-sivulla tietoa julkaistaessa siitä annetaan metatietoa, joka järjes-

telmässä tallennetaan standardin metatietomallin mukaan. Haravoidessaan tietoja auto-

maattisesti, EU:n dataportaali ”ymmärtää” mistä tiedossa on kyse ja kykenee lisäämän 

sen myös omaan tarjontaansa. 

Tiedon julkaisuformaatilla on myös merkitystä, se vaikuttaa siihen, kuinka dataa voidaan 

käyttää. Avoimen datan määritelmän mukaan tiedon tulisi olla koneluettavassa muodossa 
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ja vähimmäisvaatimus viiden tähden mallin mukaan on, että tieto olisi ainakin CSV-muo-

toista. Tietoa kannattaa kuitenkin julkaista edes Excel-taulukkoina, sillä käyttäjälle on 

arvokasta saada tietoa jossakin muodossa mieluummin kuin, että tietoa ei ole saatavilla 

ollenkaan. Excel- tai CSV-muotoinen data voi monelle käyttäjälle olla helpoin tapa käsi-

tellä tietoa, sillä se onnistuu tavallisilla toimistosovelluksilla. Muut avoimet formaatit, 

kuten XML tai JSON, helpottavat taas tiedon koneellista käsittelyä. Voi olla kannattavaa 

julkaista tietoa kerralla eri formaateissa, esimerkiksi juuri JSON- ja CSV-muodoissa, jotta 

erilaiset käyttäjät hyötyvät siitä.  

Haastattelututkimuksen kohteena ollut Tilastokeskus on organisaationa ainoa suomalai-

nen pelkästään tilastointia varten perustettu viranomainen. Tilastokeskuksen erityispiir-

teenä on tuottaa tietoa pääasiassa muiden käyttöön, joten siinä suhteessa sen rooli eroaa 

jonkin verran muista viranomaisorganisaatioista, vaikka niissä saatetaan muun toiminnan 

ohella tuottaa myös oman alansa tilastointia. Tässä tutkielmassa esiin nousseet tulokset 

ovat kuitenkin yleisluonteisia, niitä voidaan hyödyntää myös muun kuin tilastodatan 

tyyppistä dataa julkaistaessa. Tutkimuskysymykseen, mitä viranomaisorganisaation kan-

nattaa huomioida tietoa avatessaan, luvun 4 taulukossa 4.1 mainittiin ensimmäisenä käyt-

täjien kanssa kommunikointi. Kommunikointia on niin palautteen pyytäminen ja vastaan-

ottaminen kuin käyttäjän ohjeistaminen. Tämä kaikki on sellaista, mihin jokainen dataa 

julkaiseva organisaatio voi kiinnittää huomiota. Auttaessaan käyttäjää voi datan avaaja 

samalla saada hyödyllistä tietoa sen käytöstä. Eri viranomaisilla voi kuitenkin olla erilai-

sia käytäntöjä käyttäjien kanssa kommunikointiin, eikä kaikkialla ole välttämättä ollut 

tapana kommunikoida paljoa ulospäin. Jos tällaisen kulttuurin organisaatio julkaisee da-

taa avoimena, voidaan joutua ottamaan käyttöön myös uudenlaisia kommunikointikäy-

täntöjä. Käyttäjän kanssa kommunikointi ei suinkaan ole välttämätöntä, mutta datan käy-

tön ja siitä saatavan hyödyn kannalta sillä voi olla merkitystä. Käyttäjä voi olla kiinnos-

tunut saamaan lisätietoa avatusta datasta ja saattaa tarvita myös ohjeita, miten tietoa voi-

daan käyttää.  

Toisena taulukossa mainittiin standardien käyttö niin rajapintoja rakennettaessa kuin da-

tan julkaisumuodoissa. Rajapintoja julkaisevan viranomaisorganisaation kannattaa to-

teuttaa ne käytetyintä tekniikkaa noudattaen. Tällä hetkellä on paljon REST-tyyliä hyö-

dyntäviä rajapintoja, mutta myös muita vaihtoehtoja on olemassa. Kaikilla organisaati-

oilla ei kuitenkaan ole välttämättä teknisiä mahdollisuuksia edes avata tietoa rajapintojen 

kautta. Tietoa saatetaan julkaista tiedostoina, esimerkiksi Excel-taulukkona websivuilta. 
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Koska standardien käytön ajatuksena on tehdä datasta yleiskäytöistä, myös Excel-taulu-

kossa julkaistu data voi noudattaa jonkin tunnetun standardin sanastoa. Monilla aloilla on 

olemassa omia sanastojaan ja niitä hyödynnettäessä voidaan varmistaa tiedon ymmärret-

tävyys. Aina sanastoakaan ei ole saatavilla, joten silloin voidaan joutua luomaan oma. 

Tällöin on kuitenkin kannattavaa julkaista myös kuvausta luodusta sanastosta, jotta käyt-

täjä voi tarkistaa siitä tiedon merkityksen.  

Kolmantena taulukossa kuvattiin palvelulupausten antamisen ja pitämisen tärkeyttä. Jo-

kaisen dataa avaavan viranomaisen on hyvä huoltaa dataansa ja rajapintojaan, jotta käyt-

täjät voisivat luottaa niihin. Organisaation, joka julkaisee dataa edellä olleen esimerkin 

mukaisesti vain Excel-taulukkona, on myös hyvä pitää huolta, että data on ajantasaista. 

Käyttäjät todennäköisesti olettavat, että tietoa on saatavilla myös jatkossa, joten on hyvä 

kertoa, oliko kyseessä vain kokeilu vai päivitetäänkö tietoa myöhemmin.  

Toisena tutkimuskysymyksenä pohdittiin, millaista arvoa avoimesta tiedosta voidaan 

saada. Arvot ovat selkeämpiä tiedon käyttäjän näkökulmasta, mutta myös avaaja voi 

saada arvoa. Tilastokeskuksen näkökulmasta tiedon avaaminen kuuluu osaksi mm. PSI-

direktiivin täytäntöönpanoa, mutta muuten avaajana arvoa voidaan saada luotettavan tie-

dontoimittajan maineesta, alansa auktoriteettina olemisesta ja tilastotietoekosysteemin 

tärkeän toimijan roolista. Sama voi koskea muita tietojaan avaavia viranomaisorganisaa-

tioita, jotka eivät saa tuloja tiedon avaamisesta. Arvo voi näkyä oman alan asiantuntijaor-

ganisaation roolin kautta tai avoimen ja läpinäkyvän toiminnan myötä saatavana arvos-

tuksena. 

Tutkimuksen arviointi 

Tutkielmaa varten tehdyn haastattelututkimuksen tavoitteena oli selvittää käyttäjien ko-

kemuksia Tilastokeskuksen avoimista rajapinnoista. Haastattelut olivat puolistrukturoi-

tuja teemahaastatteluja, joista osa oli yksilöhaastatteluja ja osa ryhmähaastatteluja. Haas-

tatteluissa oli mukana myös Tilastokeskuksen asiantuntijoita. Valittu tutkimusmenetelmä 

sopi tutkimukseen, jonka tarkoituksena oli saada haastateltavat kertomaan vapaasti ja kes-

kustellen omia kokemuksiaan ja näkemyksiään ennalta suunniteltujen kysymysten poh-

jalta. Tilastokeskuksen asiantuntijoiden läsnäolo antoi haastateltaville mahdollisuuden 

myös kysyä rajapinnoista ja niiden käytöstä, mutta toisaalta se on voinut vaikuttaa myös 

heidän vastauksiinsa ja esimerkiksi heidän antamaansa kritiikkiin. Jos tutkimus toistettai-
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siin ilman asiantuntijoiden läsnäoloa, on mahdollista, että tulokset olisivat samansuuntai-

sia, mutta kritiikki olisi toisenlaista.  

Kaikki haastattelututkimukseen osallistuneet henkilöt käyttivät Tilastokeskuksen tietoja 

jollain tavoin työssään. Haastatteluihin ei ollut ilmoittautunut yhtään käyttäjää, joka olisi 

käyttänyt tietoja ja rajapintoja esimerkiksi opintojensa yhteydessä tai vapaa-ajallaan jol-

lain tavoin. Tässä mielessä haastateltavien samankaltainen tausta on saattanut vaikuttaa 

heidän vastauksiinsa. On mahdollista, että tietoja muuten kuin työssään käyttävien käyt-

täjien vastauksissa olisi tullut esiin jotain sellaista, mitä tietoja työssään käyttäneet haas-

tateltavat eivät kertoneet. Harrastelijoiden ja opiskelijoiden puuttuminen ei todennäköi-

sesti ole tutkimuksen kannalta kuitenkaan merkittävää, sillä työkseen Tilastokeskuksen 

tietoja käyttävien kokemukset ovat tässä tapauksessa kiinnostavampia. Näille käyttäjille 

virallisen ja luotettavan tiedon saaminen on juuri työn puolesta ollut hyvin tärkeää, ja he 

ovat olleet todennäköisesti hyvin kriittisiä antamissaan vastauksissa. 

Haastattelututkimuksen kautta saadut vastaukset ovat olleet minulle tutkimuksen tekijänä 

myös hyvin kiinnostavia. Työskentelen itse Tilastokeskuksessa sovelluskehityksen pa-

rissa, joten tutkimuksen tekeminen on avartanut omaan näkemystäni virastomme rajapin-

tojen ja avoimen tiedon tilasta ja antanut ymmärrystä niiden käytöstä käyttäjän silmin. 

Tilastokeskuksen strategiassa tavoitteena on olla osa kestävää tietoekosysteemiä, jossa 

sille luontaisesti asettuu tiedontuottajan rooli. Tämä rooli tuo vastuuta tiedon laadusta, 

ajantasaisuudesta, käytettävyydestä ja luotettavuudesta huolehtimisesta. Haastateltavien 

kokemukset olivat siksi mielenkiintoisia myös Tilastokeskuksen avoimen tiedon ja raja-

pintojen jatkokehittämisen näkökulmasta. Haastatteluista ei kuitenkaan yleisesti noussut 

esiin mitään täysin uutta ja monet käyttäjien mainitsemat haasteet on ymmärretty Tilas-

tokeskuksessa jo entuudestaan. Tällainen suora käyttäjäpalaute kuitenkin konkretisoi 

nämä haasteet ja tekee niistä näkyviä. Näin niiden pohjalta on selkeää lähteä pohtimaan 

ja kuvaamaan tarvittavia kehittämissuunnitelmia tulevaisuuden varalle. 
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6 Johtopäätökset 

Tutkielmassa tarkasteltiin hallinnollisen tiedon ja rajapintojen avaamista, mitä tietojen 

avaamisen liittyy ja mitä arvoa tietojen avaamisella voidaan saavuttaa. Tutkielma koostuu 

kirjallisuuskatsauksesta ja haastattelututkimuksesta. Haastattelututkimus oli laadullinen 

tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimuskohteena oli käyt-

täjien kokemukset Tilastokeskuksen avointen rajapintojen käytöstä. 

Haastattelujen perusteella Tilastokeskuksen, kuten muidenkin hallinnollisten organisaa-

tioiden tarjoama avoin tieto on käyttäjille tärkeää pohjamateriaalia esimerkiksi uusien 

palvelujen ja erityisesti uuden tiedon eli informaation tuottamiseen. Monet haastateltavat 

kertoivat, että avoimen tiedon avulla muodostetaan erilaisia tietotuotteita, joita voidaan 

hyödyntää päätöksen teon ja tiedolla johtamisen tukena tai tarjota omille asiakkaille ku-

vaamaan oman toimintaympäristön tilaa ja kehitystä. Avoimen tiedon käyttö voi siten 

konkreettisesti olla vaikuttamassa, kun suunnitellaan esimerkiksi yrityksen tai kunnan ta-

louteen tai asiakkaiden palveluihin vaikuttavia asioita.  

Tämä asettaa paineita tiedon avaajalle. Tiedon tulee olla ajankohtaista, luotettavaa ja oi-

kea-aikaisesti saatavilla. Eri ilmiöalueiden tietojen tulisi olla saatavilla mieluiten saman 

palvelun kautta, jotta käyttäjä saa kerralla kaiken häntä kiinnostavan tiedon. Usein käyt-

täjät haluavat esimerkiksi vertailla tietoja eri vuosilta, joten on tärkeää, että tiedon luokit-

telut ja muut muuttujat eivät vaihtele.  

Tiedon oikeanlaisen käytön edistäminen on siis pitkälti sen avaajan vastuulla. Tiedon 

avaajan kannattaa tehdä tiedon käytöstä mahdollisimman helppoa käyttäjälle, jolloin mo-

nen tasoiset käyttäjät hyötyvät siitä. Tiedon avaajan on hyvä huomioida, etteivät käyttäjät 

välttämättä tunne paljoakaan hakemansa tiedon taustaa tai ole kokeneita ohjelmoijia, jo-

ten esimerkiksi raakadatan tarjoamisella ei välttämättä ole hyötyä kaikille käyttäjille. Toi-

sin sanoen, tarjotun tiedon ei mielellään pitäisi vaatia mitään erityistä käsittelyä ennen 

kuin sitä voidaan käyttää. Avatun tiedon tulisi olla valmista käytettäväksi sellaisenaan. 

Tiedon käyttöä voidaan edistää monin keinoin. Esimerkiksi selkeät koodiesimerkit hel-

pottavat monien käyttäjien työtä. Ohjeita ja tietoa kuvailevaa tietoa tulee myös olla, mutta 

ei liikaa. Käyttäjät toisaalta haluaavat saataville kaiken mahdollisen tiedon, mutta sen pi-

täisi kuitenkin olla esillä selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa. Tämä asettaa haasteita 
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tiedon avaajalle, jonka tulisi löytää kätevä tapa tiedon kuvaamiseen. Apua tiedon avaa-

jalle tuo esimerkiksi standardien käyttö aina kun se on mahdollista. Näin voidaan parantaa 

tiedon ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä. Myös kommunikointi käyttäjien kanssa on 

hyödyllistä, näin saadaan käyttäjiltä palautetta ja toisaalta voidaan ohjata ja tukea heitä 

käyttämään tietoa ja rajapintoja oikein. 

Avoimen tiedon käyttö tulee todennäköisesti lisääntymään jatkuvasti ja hallinnollisten or-

ganisaatioiden ja viranomaisten odotetaan avaavan tietojaan yhä enemmän mieluiten ko-

neellisten rajapintojen kautta. Tietoa avaavan organisaation työtä selkeyttää esimerkiksi 

hallitun strategian suunnittelu tiedon avaamiseksi ja mahdollisesti nimetty henkilö tai työ-

ryhmä pitämään huolta avatusta tiedosta ja rajapinnoista. Mielenkiintoinen jatkotutki-

muksen aihe olisikin selvittää kuinka Tilastokeskuksen kaltaisen organisaation kannattaa 

toteuttaa ja hallinnoida avoimen tiedon tuottaminen ja jakelu, jotta se on organisaatiolle 

tehokasta mutta pystyy samalla vastaamaan tiedon käyttäjien vaatimuksiin. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset  

Mitä Tilastokeskuksen rajapintoja olet käyttänyt? 

Kuinka ne toimivat?  

Millaisia ongelmia on esiintynyt käyttäessäsi Tilastokeskuksen rajapintoja? 

Miten ohjeet auttoivat rajapinnan käytössä? 

Miten kehittäisit käyttämiäsi Tilastokeskuksen rajapintoja? 

Löydätkö tietoa, mitä haluat? 

Mitä hyvää rajapinnoissa on ollut? 

Miten olette käyttänyt niitä/niistä saatavaa tietoa? 

Oletko käyttänyt muiden organisaatioiden rajapintoja? Millaista tietoa? Miten käytetty?  

Ehditkö kokeilla luokitusrajapintaa? Kuinka rajapinta toimi? Oliko tieto ymmärrettävää? Oliko 

ohjeistus riittävää?  

Oletko kiinnostunut linkitetystä datasta (RDF, Resource Description Framework)? Oletko käyttä-

nyt linkitettyä dataa, millä tavoin? 

Mitä tietoa haluaisit saada Tilastokeskuksen rajapintojen kautta?  

Millaisia Tilastokeskuksen rajapintojen tulisi yleensä olla? Myös tiedon muoto? Ohjeistus? 

Kuinka käyttäisit näitä rajapintoja?  

 

 

 



67 

Liite 2. Haastatteluvastausten jaottelu 

Tilastokeskuksen rajapintojen käyttötavat 

 Käytetyt rajapinnat 

 Tiedon käyttötarkoitukset 

 Muiden organisaatioiden rajapintojen käyttö 

 

Tilastokeskuksen rajapintojen toimivuus käyttäjän kannalta: 

 Rajapintojen käytettävyys teknisestä näkökulmasta  

o Tiedon tekniset ominaisuudet 

o Tiedon löydettävyys 

o Tiedon muutokset 

 Tiedon sisällön käytettävyys 

o Tiedon ymmärrettävyys ja yhtenäisyys 

o Ohjeistuksen tuki 

 

Tilastokeskuksen rajapintojen kehittämistoiveita ja -ideoita: 

 Tiedon sisällön ja muiden ei-teknisten puolien kehittäminen 

 Teknisiin puoliin liittyvä kehittäminen 

 

Muita haastatteluissa esille nousseita seikkoja 

 
 

  

 


